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Abstract 
Två växande koncept inom marknadskommunikation idag är corporate social responsibility 

(CSR) och cause-related marketing (CRM). Syftet med vår studie är att analysera 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och hur de kommunicerar kring CSR i kampanjen 

“För alla” genom användningen av CRM. Studien baseras på en kvalitativ metod för en 

djupgående analys av det empiriska materialet. Vi har gjort en multimodal kritisk 

diskursanalys av material (MCDA) insamlat från kampanjens samtliga kanaler, en 

kampanjfilm, två annonsbilder och fyra utvalda sidor från kampanjens webbplats. Detta för att 

få en överblick över samtliga kanaler kring hur företaget kommunicerar sitt sociala ansvar i 

kampanjen. Studien använder sig av teoretiska utgångspunkter kring CSR och CRM. 

Huvudresultaten av studien visar på att företaget tydligt försöker skapa en bild av sig som 

socialt ansvarstagande, detta genom en mängd olika visuella och textuella resurser. 

 

Nyckelord: Multimodal Kritisk Diskursanalys, Corporate Social Responsibility, Cause-

Related Marketing, Reklam, Kampanjer, Socialt Ansvar, Varumärkesimage, 

Hållbarhetsarbete 
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1. INTRODUKTION 

 
I detta kapitel introduceras studiens ämne och bakgrund. Även studiens syfte, frågeställningar 

samt avgränsningar presenteras. 

 

1.1. Inledning 

I dagens mediesamhälle får företag kämpa för att sticka ut på reklamens arena och lyckas 

fånga publikens uppmärksamhet. Detta då människor idag ständigt omringas av reklam och 

olika typer av budskap. Dagens reklam syftar inte endast till att marknadsföra eller sälja en 

viss produkt utan mycket sker implicit och reklam idag handlar inte endast om att sälja en viss 

produkt utan att främja sitt varumärke med goda associationer och stärka sin 

varumärkesimage (Mårtenson 2009, 18). Det är också viktigt att man har ett starkt varumärke 

att förknippas med för att publiken ska känna trovärdighet gentemot ens budskap (Mårtenson 

2009, 79-80). På grund av den hårda konkurrensen inom reklam och 

marknadskommunikation har det lett till att många företag ser fördelarna med cause-related 

marketing (CRM) och corporate social responsibility (CSR) som strategier och 

kommunikativa redskap för att stärka sitt varumärke (Demetriou, Papasolomou & Vrontis 

2009, 266; Topuz Savaş & Öztürk 2015, 420). Användandet av dessa strategier har ökat runt 

om i världen. 

 

Att informera allmänheten om företags olika samhällsansvar och hur de arbetar för att 

förbättra samhället har därmed också blivit en strategi för företag att långsiktigt stärka sin 

varumärkesidentitet. Då det blivit allt vanligare att använda sig av dessa strategier har även 

konsumenter börjat tvivla på de bakomliggande motiven och om budskapen är trovärdiga 

(Elving 2013, 277). Vi vill i denna studie analysera hur Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän kommunicerar kring CSR genom användandet av cause-related marketing i 

kampanjen “För alla”. Kampanjen lanserades i december 2016 och handlade om att stärka 

ungas självförtroende och lugna deras oro inför framtiden. Detta med bakgrund i att många 

unga idag mår dåligt, känner sig ensamma och känner oro (Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän 2017). Då medierna har stor inverkan på människor och deras värderingar är det 

intressant att se hur ett samhällsproblem tas upp i marknadsföringssyfte. Att analysera en 

CRM kampanj känns även passande i tiden då det är ett växande fenomen över hela världen 

(Topuz Savaş & Öztürk 2015, 420). 
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1.2. Bakgrund 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av 23 självständiga bolag inom 

Länsförsäkringsgruppen. De grundades år 1845 och ägs av sina kunder. Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän erbjuder alla typer av försäkringar inom person- och sakförsäkringar, 

utöver det har de även sin egna fastighetsförmedling. De har vidare ett samhällsengagemang 

och miljöarbete som innefattar ett flertal samarbeten med ideella organisationer. Några som 

kan vara relevanta att nämna för vår studie och som används i reklamkampanjen “För alla” är: 

Friends, BRIS och Läxhjälpen (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 2017).  

 

Under 2016 utförde Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän en webbundersökning där 

ungdomar och barn fick besvara frågor angående deras skolgång. Resultatet visade att 35% av 

barnen och ungdomarna kände att de saknar någon som stöttar dem i sitt skolarbete. En 

tredjedel svarade även att de inte tror att de kommer uppnå sina drömmar och bli vad de vill i 

framtiden. Utifrån denna bakgrund skapades sedan kampanjen “För alla” i samarbete med 

byrån Stendahls. Kampanjen lanserades under december 2016 och publicerade i form av 

stortavlor, print, webb, digital PR, tv och bio (Resume 2016). Syftet med kampanjen “För 

alla” var att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ville uppmärksamma att fler insatser 

behövs för att ge barn lika förutsättningar i livet. De ville belysa att tillsammans måste man få 

de unga att tro på sig själva och övervinna sina rädslor. Kampanjen syftade även till att belysa 

deras pågående hållbarhetsarbete som bedrivs med målet att ge barn och ungdomar stöd både 

i skolan och utanför (Resumé 2016).  

 

I kampanjen “För alla” informerar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän om ett flertal 

samarbetspartner de arbetar med för att stötta ungdomar i samhället. Bland annat samarbetar 

de med organisationerna BRIS, Friends och Läxhjälpen (Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän 2017). BRIS och Friends är två barnrättsorganisationer som arbetar för att stärka 

barns rättigheter i samhället och arbetar mot mobbning (BRIS 2017; Friends 2017). 

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver kostnadsfri läxhjälp i 

socioekonomiskt utsatta områden (Läxhjälpen 2017). Vi anser således att det är intressant att 

även ett försäkringsbolag ger sig in i viktiga samhällsfrågor och försöker belysa sitt 

samhällsansvar samt viktiga frågor de arbetar för. Med grund i detta anser vi att det är 

intressant att analysera en samhällskampanj utformad av Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän som just syftar till att belysa problemet kring utanförskap i samhället och ungas 

dåliga mående och oro. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän vann även tre utmärkelser 
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år 2017 för Sveriges mest nöjda kunder (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 2017). 

Detta faktum bidrar även till ökat intresse för att analysera försäkringsbolagets kampanj samt 

att de är etablerade nationellt. 

 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän lyfter fram på sin webbplats för kampanjen att de 

utöver sina hållbarhetsarbeten inom ekonomi och miljö kommer lägga resurser på att 

förebygga utanförskap i samhället under en treårsperiod från 2015 till 2018. Därmed är 

företaget aktuella inom området för CSR-åtaganden och således också cause-related 

marketing som genomsyrar deras arbeten då de skänker en viss summa av sin återbäring. De 

åtgärdande insatserna handlar om investeringar i tid och pengar för att stödja unga i deras 

utveckling (Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 2017). 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att analysera hur Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

kommunicerar kring CSR i kampanjen “För alla” genom användandet av cause-related 

marketing. 

 

För att uppnå vårt syfte har dessa frågeställningar utformats: 

• Vilka budskap samt associationer förs fram i kampanjen “För alla”?  

• Hur konstruerar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän sitt sociala ansvar? 

• Vilka personer och identiteter synliggörs i kampanjen utifrån etnicitet, kön, ålder och 

bakgrund? 

• Vilka diskurser går att finna i kampanjen som berör CSR och CRM? 

• Går det att utläsa strategiska val gällande Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns 

kommunikationssätt i kampanjen? 

 

1.4. Avgränsningar 

Den kampanj vi valt att analysera är Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns kampanj “För 

alla”. Att vi valt just denna kampanjen är för att den endast är ett år gammal och fortfarande 

pågående, den känns på så vis fortfarande relevant. Det är även relevant att det är en CRM 

kampanj vilket är ett växande fenomen kring hela världen (Topuz Savaş & Öztürk 2015, 420). 

Kampanjen bidrar även till att lyfta fram Länsförsäkringars CSR-engagemang vilket gör 

kampanjen relevant att analysera. CSR-engagemang är också något som är väldigt nutida att 
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arbeta med hos företag och organisationer. Vi anser att denna typ av kampanj är intressant att 

studera då det är en typ av kampanj som vi troligtvis kommer se allt mer utav (CRM). 

 

Vi valde Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän då de utöver sina hållbarhetsarbeten inom 

ekonomi och miljö, även satsar på hållbarhetsarbeten kring samhället. Detta arbete innefattar 

ett treårigt insatsarbete för att motverka utanförskap. Detta faktum leder till att de är aktuella 

inom området för CSR-åtaganden och därmed också cause-related marketing som genomsyrar 

deras arbeten då de skänker en viss summa av sin återbäring till välgörande ändamål 

(Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 2017).  

 

1.5. Uppsatsens disposition 

• Kapitel 1. Består av inledning och bakgrund där vi tar upp vårt valda ämne kring CSR 

och CRM. I bakgrunden presenterar vi även vårt valda företag Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän och redogör mer ingående för kampanjen “För alla”. Studiens 

syfte, frågeställningar och avgränsningar presenteras. 

• Kapitel 2. Redovisar tidigare forskning inom forskningsfältet CSR och CRM. Den 

tidigare forskningen består av tre artiklar. 

• Kapitel 3. Redovisar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för arbetet. 

Dessa är Corporate social responsibility (CSR) och Cause-related marketing (CRM). 

Teorin om CSR delas sedan upp i underrubrikerna: värdeskapande genom CSR, CSR 

och varumärken, anseende och transparens inom CSR och CSR och förtroende.     

• Kapitel 4. Redogörelse för vårt metodval som följs av en beskrivning av metoden 

multimodal kritisk diskursanalys (MCDA). Vi presenterar även de analytiska 

redskapen vi utgått från i vår analys samt redovisar vårt urval för material och metod. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring metodproblemen samt redogörelse för 

studiens giltighet och tillförlitlighet. 

• Kapitel 5. Resultatet och analysen för studien presenteras. Detta görs utifrån teman 

för de diskurser vi funnit genom vår analys. Temana är: att kommunicera socialt 

ansvar, att framkalla förtroende och trovärdighet och att frambringa hopp och 

självförtroende.                  

• Kapitel 6. Redogör för diskussion och slutsatser från vår analys. Kapitlet avslutas med 

förslag till vidare forskning. 

• Kapitel 8. Sammanfattning av studien.           
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 
I detta kapitel redovisas tidigare studier inom vårt forskningsfält kring corporate social 

responsibility (CSR) och cause-related marketing (CRM). 

 
 

Vi har sett till tidigare forskning inom både CSR och CRM då vårt arbete kretsar kring dessa 

centrala begrepp. Vi har funnit både respondentstudier (Grau & Folse 2007) samt 

innehållsanalyser av företagskommunikation (Villagra & López 2013; Topuz Savaş & Öztürk 

2015). Med respondentstudier syftar vi till studier som utförts genom enkäter som sedan 

individer (respondenter) fått besvara. Värt att betona är att vår tidigare forskning består av tre 

olika studier vilket kan anses vara en begränsning. Inom detta forskningsområde fann vi ett 

flertal relevanta artiklar. Efter en utförlig genomgång av samtliga sållade vi ut dessa tre 

artiklar då majoriteten tog upp liknande aspekter. Detta gjorde vi för att få en mer djupgående 

överblick kring CSR och CRM. 

 

En övergripande bild kring forskningsfältet CSR och CRM visar på att tidigare studier haft ett 

tydligt konsumentfokus. Grau och Folse (2007) utförde i sin artikel “CAUSE-RELATED 

MARKETING (CRM) The Influence of Donation Proximity and Message-Framing Cues on 

the Less-Involved Consumer” en respondentstudie i form av enkäter för att se hur inramning 

av budskap samt individens närhet till donationerna kan påverka passiva konsumenter. Detta 

eftersom många CRM-kampanjer annars fokuserar på konsumenter som är väldigt insatta. 

Med studien vill de besvara frågan kring vad som får mindre involverade konsumenter att bli 

mer motiverade till att delta i CRM-kampanjer.  

 

Passiva konsumenter syftar till de som ses som mindre insatta i välgörenhetsändamål som tas 

upp i olika CRM-kampanjer. De definierar ändamålsengagemanget utifrån hur relevant 

ändamålet är för personerna. Hur relevant ändamålet är kan således bero på tidigare 

erfarenheter med ändamålet eller ha något med individernas egen självbild att göra (Grau & 

Folse 2007, 20). I sin studie utformades två olika experiment, dels för att undersöka hur 

närheten till donationerna kan motivera konsumenterna och dels hur budskap med olika utfall 

kan påverka konsumenterna.  
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I första studien gjorde man två utföranden av en annons för ett fiktivt företag, en som hade ett 

lokalt engagemang och den andra hade ett nationellt engagemang. I annonsen gick man ut 

med att man skulle donera pengar till hudcancerforskning på antingen lokal eller nationell 

nivå. Sedan delade man slumpmässigt upp deltagarna och exponerade dem för en av dessa 

annonser. De fick efter att ha blivit exponerade för annonsen, besvara en sjuskalig enkät 

(Grau & Folse 2007, 22). I andra experimentet blev respondenterna slumpmässigt fördelade i 

två grupper. Ena gruppen var de som sågs som involverade och andra gruppen var de som 

sågs som mindre involverade. Experimentet inleddes med att varje grupp fick läsa en 

hälsostudie om vilka åldersgrupper som löpte störst risk att drabbas av skelettsjukdomar så 

som skelettcancer. Personer under 25 år informerades om att äldre löpte större risk för 

sjukdomarna medan de som var 55 år och över informerades om att yngre drabbades enklare. 

Utöver den informationen beskrev även hälsostudien att ett flertal CRM-kampanjer utformats 

för att bidra till ändamålet. I gruppen för mindre insatta personer fick de information att kunna 

delta i nationella kampanjer, och gruppen med mer insatta personer informerades om att 

kunna delta i kampanjer i sitt lokala samhälle (Grau & Folse 2007, 26).  

 

Efter att ha läst hälsostudien fick båda grupperna två olika annonser som utformats för varje 

specifik grupp. Annonsen handlade om ett företag och deras kalciumtillskott och visades i en 

veckotidning för ett apotek. Längst ned på annonsen förklarades CRM-kampanjen samt det 

specifika budskapet för kampanjen manipulerades och ramades in. Antingen fördes ett 

positivt utfall fram i form av överlevnad eller ett negativt utfall i form av dödsfall från 

skelettcancer (Grau & Folse 2007, 27).  

 

En faktor de tar upp i sin studie som är viktig inom välgörenhetskampanjer är om utfallet av 

kampanjen ramas in som positivt eller negativt. En slutsats de kom fram till var att 

konsumenter som varken är insatta eller involverade i välgörenhetsämnen skapar mer 

fördelaktiga attityder gentemot CRM-kampanjen och företaget om utfallen ramas in som 

positiva (Grau & Folse 2007, 28). Inramningen av budskapet har därmed en stor inverkan på 

konsumenterna i form av deras perception och värden av kampanjen men hade mindre 

inflytande på deras direkta beteende. Resultaten visade även att både valet av ändamålet och 

sponsorföretaget för CRM-aktiviteter kan lyckas motivera mindre involverade konsumenter 

att delta i CRM-kampanjer (Grau & Folse 2007, 25). Passiva konsumenter kände dessutom att 

donationer gentemot deras lokala samhälle sågs som mer viktiga än nationella, vilket innebär 

att CSR-kampanjer bör rikta sig gentemot lokala samhället enligt Grau och Folse (2007).  
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Villagra och López  (2013)  har i artikeln ”Analysis of values and communication of the 

responsible brands. Corporate brand strategies for sustainability” utfört en kvalitativ 

innehållsanalys. De studerade 10 företag och deras kommunikation kring ansvarstagande och 

CSR. Villagra och López studiematerial bestod av företagens webbplatser, 

varumärkesidentitetsbok eller manual för varumärkesidentitet samt företagsreklam 

(reklamfilmer, radioreklam och tryckt reklam). Syftet med studien var att analysera de 

viktigaste kommunikationsverktygen hos företagen för att få en uppfattning om de viktigaste 

egenskaperna i företagsidentiteterna.  

  

För att nå sitt mål såg de till företagens visioner, uppdrag och värderingar samt varumärkets 

olika egenskaper som kommunicerades. Resultatet av studien visade att företagen använde sig 

av liknande budskap när de kommunicerade sina värderingar och identitetsegenskaper trots att 

de var verksamma inom olika branscher. Något alla företag även hade gemensamt var att det 

försökte göra sina handlingar mer påtagliga genom att skapa desto mer trovärdiga budskap. 

För att minska den skepticism som ofta uppkommer vid nya budskap försökte företagen även 

hålla en låg profil (Villagra & López 2013, 219). 

 

Villagra och López tar även upp den etiska aspekten kring CSR och förklarar att många 

forskare utgår från etiken när de analyserar företagskommunikation inom området (Villagra & 

López 2013, 206). Etiken och dess olika definitioner diskuteras även av Borglund, De Geer 

och Sweet (2010, 64). Vidare tar de upp två olika syner på etik och ekonomi eftersom en del 

anser att dessa två områden inte ska eller kan blandas med varandra. Andra menar att ett 

moraliskt ställningstagande är nödvändigt för att en verksamhet långsiktigt ska kunna bli 

framgångsrik och trovärdig (Borglund, De Geer & Sweet 2010, 64) En annan aspekt som har 

koppling till CSR är företagens olika värderingar och värdegrund. Det har blivit allt vanligare 

för verksamheter att formulera en tydlig värdegrund som anger vilka de rådande 

värderingarna företaget har och hur de ska uttryckas i handlingar (Borglund, De Geer & 

Sweet 2010, 69).  

 

I artikeln “A content analysis of print advertisements in Turkey” analyserar Topuz Savaş och 

Öztürk (2015) funktionerna inom cause-related marketing (CRM) genom reklamannonser för 

CRM-kampanjer i Turkiet. Författarna beskriver CRM-aktiviteter som ett växande fenomen 

både i Turkiet men även runt om i världen. Reklamannonserna visades inom nationell media i 
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Turkiet. I studien analyserades 42 tryckta reklamannonser genom en innehållsanalys och 

materialet kodades av tre forskningsassistenter. Samtliga forskningsassistenter hade kunskap 

om reklam och tidigare erfarenhet inom innehållsanalyser. Annonser utan ett tydligt CRM-

budskap samt de annonser som inte tydligt utlovade donationer valdes bort. För att utföra 

analysen utformades tydliga operationella definitioner för de olika CRM-funktionerna. Dessa 

var: den ideella organisationen som drar nytta av kampanjen, inom vilken sektor, logotyp för 

företagen som samarbetar, typ av ändamål, passformen mellan ändamålet och företaget i 

CRM-kampanjen (cause-brand fit), typ av donation, kampanjens varaktighet, start- och 

slutdatum, namn på kampanjen, annonsskript, annonsslogan, produktfoto, bild på ändamålet 

och bild på en celebritet. 

 

Syftet med studien var att besvara frågan “Vilka är de grundläggande funktionerna: typ av 

företag, sektor, typ av företag som samarbetade, ändamålet, budskap och produkt?”(Topuz 

Savaş & Öztürk 2015, 420). Topuz Savaş och Öztürk (2015) menar att deras studie är relevant 

att utföra då intresset för miljö och sociala problem växer i samhället. Detta har i sin tur lett 

till att CRM är ett allt mer vanligt fenomen. Topuz Savaş och Öztürk (2015) beskriver CRM 

som ett samarbete mellan en ideell organisation och ett företag, där företaget skänker pengar 

till det ändamål idella organisationen stödjer. Vidare leder detta till en ökad försäljning för 

företaget och en ökad inkomst för den ideella organisationen.  

                 

Resultatet av studien visade att den ideella organisationen som var involverad i flest 

samarbeten var TEGV med 10 CRM-kampanjer. TEGV är en ideell organisation som 

tillhandahåller studenter i grundskolan med utbildningsstöd utanför skolan. Utbildning är det 

vanligaste samhällsproblemet ett företag väljer att stödja i ett CRM syfte (Topuz Savaş & 

Öztürk 2015, 426). Vidare avslöjade resultatet att cause-brand fit är en viktig aspekt inom 

CRM-kampanjer. Cause-brand fit står för passformen mellan företaget och det valda 

ändamålet. Av de annonser som analyserades i studien var det endast 11 stycken som 

inkluderade en tydlig passform. Författarna konstaterade därmed att de flesta företagen som 

arbetar med CRM-kampanjer inte lägger tillräckligt mycket vikt vid passformen till 

ändamålet för kampanjen. Utifrån detta ansåg författarna att företagen därmed inte heller 

stödjer ändamålet som intresserar konsumenterna mest, till exempel utbildning (Topuz Savaş 

& Öztürk 2015, 427).  
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I studien framkom det att i 29 annonserna presenteras inte summan som skulle doneras medan 

i fem av annonserna framkom beloppet tydligt. I tre av fallen donerades den totala inkomsten 

från kampanjen medan i tre andra annonser utlovades donationer av de specifika produkterna. 

Ännu ett resultat av studien visade även att CRM-kampanjens varaktighet endast framkom i 

10 av de 42 annonserna. Topuz Savaş och Öztürk (2015) tar upp att det kan vara använtbart 

att ta med ett slutdatum i annonsen för kampanjen om detta finns. De menar att datum kan 

påverka konsumenternas köpmotivation. Konsumenterna kan därmed vilja stötta kampanjen 

innan slutdatumet inträffar (Topuz Savaş & Öztürk 2015, 427). 

 

I 20 av annonserna hade kampanjerna blivit namgivna och detta menar Topuz Savaş & Öztürk 

(2015) kan vara förmånligt. En namngiven kampanj kan bli mer minnesvärd av konsumenten 

och öka medvetenheten kring ämnet och ändamålet. Bland alla annonser var det 39 av dem 

som inte hade någon slogan för sin annonsering. Resultatet påvisade att det kan ha en positiv 

effekt att inte använda sig av en slogan, då det kan dra uppmärksamheten från själva CRM-

budskapet. I 27 av annonserna var bilderna fokuserade på ändamålet kampanjen stöttade. 

Detta kan leda till att konsumenterna känner empati och socialt ansvar (Topuz Savaş & 

Öztürk 2015, 428). Slutligen föreslår författarna framtida forskning av CRM-annonser och 

kampanjer i andra medium, till exempel TV-reklam för att vidga kunskapen kring 

funktionerna av just CRM.     

 

Vår studie är relevant då den tillför en annan metod än de tidigare studierna. De artiklar vi 

presenterat ovan använder sig av innehållsanalys samt enkäter i form av en respondentstudie. 

Vår studie tillför en annan metod, multimodal kritisk diskursanalys. Vi valde en kvalitativ 

metod samt kritisk diskursanalys då vi ville tillföra en djupgående aspekt som vi inte lyckades 

hitta tydligt i den tidigare forskningen. Då vår tidigare forskning bygger på artiklar från en 

internationell kontext anser vi att vår studie är relevant då den utförs inom en svensk kontext. 

Från artiklarna inom den tidigare forskningen tar vi med oss kunskap kring de teorier vi ska 

redogöra för i nedanstående kapitel. I artiklarna berörs bland annat koncepten CSR, CRM och 

varumärkesimage som även vi utgår från i våra teoretiska ramverk som ligger till grund för 

vårt arbete. Både CSR och CRM är växande fenomen inom reklam och marknadsföring vilket 

gör dessa redskap intressanta att se närmare på (Topuz Savaş & Öztürk 2015, 420).  
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
I detta kapitel redovisas de teoretiska ramverk som ligger till grund för vår studie, dessa 

innefattar: CSR och CRM. Teorin om CSR delas även upp i underrubrikerna värdeskapande 

genom CSR, CSR och varumärken, anseende och transparens inom CSR samt CSR och 

förtroende. 

 

CSR och CRM har en tydlig sammankoppling utifrån aspekterna att båda begreppen är olika 

marknadskommunikativa redskap för företag att påvisa socialt ansvar (Brønn & Vrioni 2001, 

214). Då vår studie behandlar detta koncept kring socialt och samhälleligt ansvar blir 

därmed båda begreppen relevanta. 

 
 

3.1. Corporate Social Responsibility (CSR)  

CSR står för Corporate Social Responsibility och benämns på svenska som företagens sociala 

ansvar eller samhällsansvar. CSR är idag ett mer accepterat begrepp och många företag 

arbetar med CSR-frågor och tillhörande åtaganden. Dessa CSR-åtaganden som från början 

handlade om välgörenhet är idag mer avancerade och strategiska (Borglund, De Geer och 

Sweet 2012, 7). Då begreppet blivit mer vanligt växer även fler definitioner fram om vad 

företagens ansvar betyder och vad det handlar om. Det alla definitioner har gemensamt är att 

de uttrycker samma grund - att företag och organisationer har ett ansvar för hur de påverkar 

samhället och miljön (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 22). Mårtenson (2009, 41) beskriver 

vidare att CSR ofta berör ämnen som samhället, miljön och ekonomi. 

 

Uppfattningen om att företag även har ett ansvar utöver det som står i lagar har fått större 

plats inom näringslivet. Fler organisationer, både ideella och offentliga, arbetar för att företag 

ska vidga sitt sociala och miljömässiga ansvar (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 12). 

Corporate social responsibility är därmed ett koncept och en strategi som allt fler företag inom 

alla branscher har tagit till sig och ser som en viktig aspekt inom sin verksamhet. Framförallt 

är det större och multinationella företag som tagit till sig frågor om CSR men även mindre 

etablerade företag. Detta med grund i att större företag har fler kritiska ögon riktade mot sig 

från medier, intressenter, konsumenter och andra intresseorganisationer (Borglund, De Geer 

& Sweet 2012, 12).  
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3.1.1.Värdeskapande genom CSR 

Många företag inom näringslivet ser fördelarna med långsiktiga partnerskap med ideella 

organisationer. Man lär sig av varandra samt utvecklas i takt med varandra och kan därmed 

enklare nå fler mål och få bättre resultat (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 29). Borglund, 

De Geer och Sweet (2012) tar upp att CSR-engagemang bör utvecklas inom två 

handlingslinjer och dessa kan kombineras. Första handlar om att företagen ska utveckla sitt 

CSR-åtagande utifrån sin egen kompetens inom verksamheten. Den andra handlingslinjen 

innebär att skapa en allians och samarbete med en frivilligorganisationen. Sponsring bör inte 

vara utgångspunkten i detta samarbete utan istället ska samarbetet ses som en långsiktig 

lärprocess som är ömsesidig mellan båda parter (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 40). Det 

har blivit vanligare att stora företag samarbetar med intresseorganisationer och många företag 

informerar på sina hemsidor att de samarbetar med just olika intresseorganisationer, 

frivilligorganisationer och ideella organisationer. Då vi i vår studie kommer analysera om 

kampanjens samarbetspartner får synas inom kampanjen “För alla” är denna teorin relevant 

för oss. 

 

3.1.2. CSR och varumärken 

Varumärkesidentiteten handlar om relationen konsumenterna har till ett visst varumärke. 

Identiteten utgör den bild som företaget vill att konsumenterna ska ha av dem och den 

behöver vara tydlig för att ett varumärke ska uppfattas som starkt. För att lyckas bygga upp 

denna identiteten och de associationer som ska kopplas till företaget används reklam och 

marknadskommunikation. Varumärkesidentiteten bör därmed vara utgångspunkten för samt 

genomsyra all företagskommunikation för det specifika varumärket (Mårtenson 2009, 79). 

 

Vidare förklarar Mårtenson (2009, 81) de olika beståndsdelarna i en varumärkesidentitet. 

Dessa är: själen, kärndidentiten och utvidgad identitet. Själen är varumärkets löfte till 

konsumenterna och ska utgå från deras behov medan kärnidentiteten summerar varumärkets 

vision.  

 

“Every advertisement must contribute to the complex symbol which is the 

brand image” - David Ogilvy (refererad i Mårtenson 2009, 223) 

 

Mårtenson (2009) beskriver varumärkesimage som den bild människor har av företaget och 

hur de uppfattar det. Mer specifikt handlar det om vilka associationer som konsumenterna 
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kopplar till företaget. Varumärken idag måste stå för något för att lyckas sticka ut. Företagen 

behöver därmed ha starka, unika och positiva associationer som skapas hos dess konsumenter. 

Om dessa associationer inte finns blir det svårt för konsumenterna att ha ett specifikt skäl till 

att välja just det företaget framför andra (Mårtenson 2009, 231).  

 

Torelli, Monga och Kaikati (2011) diskuterar varumärkeskoncept och hur centrala samt 

viktiga dessa är för att nå lyckade CSR-resultat. När konsumenterna utvärderar CSR-

information görs detta utifrån deras tidigare erfarenheter med varumärket. Företagens 

varumärkeskoncept bidrar till att positionera företagen hos konsumenterna (Torelli, Monga & 

Kaikati 2011, 949). Då vi kommer se till hur kampanjens kommunikation eventuellt påverkar 

företagets varumärkesbild är denna teori relevant för oss. 

 

3.1.3. Anseende och transparens inom CSR  

En annan aspekt som är tätt sammankopplad till CSR är företagens anseende då CSR-

kommunikation kan bidra till att både förbättra eller försämra ett företags specifika rykte. Hur 

företaget väljer att kommunicera har en direkt påverkan på de associationer som skapas 

gentemot företaget och det är företagens olika anseenden som avgör vilka som vill samarbeta 

med, jobba inom samt investera i företagen (Borglund, De geer & Sweet 2012). Anseende är 

även något som Mårtenson (2009, 36) belyser då anseenden och varumärken är centrala inom 

marknadskommunikation. Företag som får synas i medierna har enklare att bygga upp ett gott 

anseende och bli uppmärksammade av allmänheten. Även aspekten att miljöinriktade företag 

ofta har ett gott anseende tas upp vilket kan kopplas till CSR och företag som är miljö- och 

samhällsinriktade (Mårtenson 2009, 36).   

 

Inom CSR-kommunikation och dess åtaganden är transparens viktigt enligt tidigare 

forskning som tas upp av Borglund, De Geer och Sweet (2012, 225). Transparens inom detta 

område handlar om företagen och deras ansvar att kommunicera ut vad de gör inom sina 

hållbarhetsarbeten så att berörda parter får insyn i arbetet. Detta har också en inverkan på 

företagens anseende. Transparens är något som Mårtenson (2009, 39) diskuterar och 

aspekten kring att konsumenter enklare kan förlita sig på företag som är mer öppna kring sin 

verksamhet och är transparenta. För att ett företag ska lyckas uppnå ett gott anseende 

behöver de vara transparenta och konsekventa i sin kommunikation. Då vi kommer 

analysera vilka associationer som skapas genom materialet är teorin om varumärken relevant 

för oss. 
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3.1.4. CSR och förtroende 

“att någon accepterar att vara utsatt för en annans handlande, även i sådana 

avseenden som är av särskild betydelse för honom, oavsett att han varken kan 

kontrollera eller övervaka den andre”  - Mayer, Davis & Schoorman, 1995 

(refererad i Borglund, De Geer & Sweet 2012, 45) 

 

Enligt ovanstående definition ses samhälleligt förtroende som en tilltro till den som har makt 

och att makten sen utövas gynnsamt för den andre, trots att möjligheter att kontrollera 

agerandet saknas. Förtroende ses som accepterandet av en sådan beroendeposition. Många ser 

samhällets förtroende som nödvändigt kapital för att kunna driva sina verksamhet och ju mer 

öppet ett företag är kring sina CSR-åtaganden och genomsyras av transparens desto mindre tär 

det på förtroendekapitalet (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 45). Borglund, De Geer och 

Sweet (2012) för fram fyra olika sätt för företag att arbeta på för att vinna förtroende som 

rekommenderas av Mayer, Davis och Shoorman (1995). Dessa handlar om att skapa möjlighet 

till kontroll, ha rätt kompetens, stärka integriteten för organisationen och företaget samt att 

visa välvilja (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 46) 

 

Första sättet handlar om att skapa möjligheter till kontroll. Detta görs genom öppenhet och 

transparens i företagens kommunikation. All information ska således inte göras tillgänglig 

utan istället görs medvetna val om vad som är värt för allmänheten att veta. Andra sättet är att 

kunna sina saker och detta genom att företaget visar sin kompetens för att öka tilltron 

gentemot dem. Tredje sättet är att stärka företagets integritet genom att handla rationellt och 

följa regler och riktlinjer. Det fjärde sättet handlar om att visa välvilja och innebär att visa att 

långsiktiga relationer med intressenter är vad företaget söker. Välvilja är att acceptera sin 

samhälleliga roll och detta görs bland annat genom att utveckla ett CSR-ansvar (Borglund, De 

Geer & Sweet 2012, 46). 

 

Det finns risker med att kommunicera sitt samhällsansvar då fler och fler företag försöker 

bygga upp en profil inom CSR. Att kommunicera kring sitt ansvarstagande leder inte på 

automatik till att ansvarstagandet ökar i praktiken. Detta faktum samt konsumenternas ökade 

medvetenhet leder till att fler blivit misstänksamma och skeptiska. Att övermarknadsföra sina 

CSR-åtaganden kan leda till misstroende istället för förtroende gentemot företagets budskap. 

Vidare gäller det för företagen att bygga en profil inom CSR som stämmer överens med den 
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allmänna bilden hos intressenterna annars skapas misstankar enklare. Risken att allmänheten 

inte tror på budskapen ökar ju mer ett företag kommunicerar kring CSR. 

CSR-kommunikationen måste därför vara genuin och baseras på värderingarna inom företaget 

samt stämma överens handlingarna därefter (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 270-271). Då 

vi kommer analysera om företaget lyckas bygga förtroende genom kampanjen och om de förs 

fram som pålitliga är denna teori relevant för oss. 

 

3.2. Cause-related marketing (CRM) 

“Cause-related marketing is the process of formulating and implementing 

marketing activities that are characterized by an offer from the firm to 

contribute a specified amount to a designated cause when customers engage 

in revenue-providing exchanges that satisfy organizational and individual 

objectives.” - (Varadarajan & Menon 1988, 60) 

 

Som ovanstående citat lyder beskrivs cause-related marketing (CRM) som processen då ett 

företag gör ett åtagande att donera eller bidra med en viss procent av sina intäkter till en 

utvald orsak eller ändamål. Intäkterna kan härledas från företagets vinster och pågår ofta 

under en viss tidsperiod, för en viss produkt eller tjänst och för en viss välgörenhet. Inom 

CRM samarbetar ofta företaget med en ideell organisation och skapar därmed en ömsesidig 

relation som gynnar båda parter (Topuz Savaş & Öztürk 2015, 417). 

 

Topuz Savaş och Öztürk (2015, 418) beskriver CRM-annonser som annonser som utlovar 

donationer från ett företag till en specifik orsak och ändamål eller till en viss ideell 

organisation. De förklarar även vikten av att planera och utvärdera valet av ändamålet samt 

den ideella organisationen som företaget ska associeras med. Detta koncept kallas även cause-

brand fit (passform) och handlar om harmonin mellan företaget och ändamålet eller företaget 

och den valda ideella organisationen (Topuz Savaş & Öztürk 2015, 419). Att ha dessa 

aspekter i åtanke vid utformandet av en CRM-kampanj är viktigt för att kampanjen ska bli så 

lyckad som möjligt och uppnå det resultat som önskas. Andra faktorer som kan påverka 

företagets val av ändamål är egenskaperna hos utbudet av sina produkter eller tjänster, 

företagets varumäkesimage och positionering samt egenskaperna hos dess marknad 

(Varadarajan & Menon 1988, 65.) En annan aspekt som är viktig är varaktigheten kring 
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kampanjen och denna kan antingen vara kortvarig eller långvarig (Topuz Savaş & Öztürk 

2015, 419). 

 

Gällande donationerna i en CRM-kampanj kan dessa handla om en viss procent av intäkterna, 

alla intäkterna eller själva produkten eller tjänsten som doneras. Hur mycket som doneras till 

ändamålet kan ha en inverkan på konsumenternas val att delta i CRM-kampanjen (Topuz 

Savaş & Öztürk 2015, 420) Varadarajan och Menon (1988, 60) beskriver CRM som ett 

mångsidigt redskap för realisera företagsmål och marknadsföringsmål. De lyfter fram ett 

flertal exempel, bland annat dessa som vi anser är relevanta för vår studie:  

• Synas nationellt 

• Motverka negativ publicitet 

• Förbättra företagets image 

• Öka varumärkeskännedomen 

• Bredda företagets kundbas 

• Förbättra varumärkesbilden 

• Nå nya marknadssegment och nå nya geografiska marknader 

• Öka försäljning av produkter eller tjänster 

(Varadarajan & Menon 1988, 60) 

 

De punkter som tagits upp ovan av Varadarajan och Menon (1988, 60) är relevanta för vår 

studie då vi avser att analysera om och hur CRM-aspekterna förs fram i kampanjen och hur 

detta påverkar varumärkesbilden och imagen av företaget.  

 

3.3. De teoretiska utgångspunkternas relevans för studien  

Vårt val av den teoretiska utgångspunkten CSR motiveras av att utgångspunkten för teorin 

innefattar socialt ansvar och detta kretsar även vår studie kring. Då kraven från samhället ökar 

har det blivit allt mer viktigt för företagen att hantera dessa krav kring socialt och 

miljömässigt ansvar. Idag handlar det inte endast om företagens finansiella vinster utan de 

förväntas även agera ansvarsfullt utifrån de normer och värderingar som råder. Utifrån detta 

faktum ställs högre krav på företag och på vilket sätt de visar sitt samhälleliga ansvar 

(Borglund, De Geer & Sweet 2012, 29). Med hjälp av teorin CSR kan vi besvara våra 

frågeställningar kring hur företaget konstruerar sitt sociala ansvar och genom semiotiska val. 

Man kan utifrån teorin se till vilka samarbetspartner företaget har i kampanjen, hur kampanjen 
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påverkar företagets varumärkesimage och anseende samt hur kampanjens kommunikation 

preciseras utifrån aspekter om förtroende, trovärdighet och transparens som även dessa ingår i 

teorin om CSR.  

 

Att använda CRM som teori är relevant för oss då vi ska se hur ett företag använder sig av 

cause-related marketing och hur detta uttrycker sig i materialet. Vårt val av ämne grundar sig 

till stor del i att det är en CRM-kampanj och att det är ett växande fenomen, vilket tas upp av 

Topuz Savaş och Öztürk (2015, 420). Genom teorin om CRM kan man analysera om 

donationerna från kampanjen förs fram och hur detta görs via de visuella och textuella valen. 

CRM handlar även om att stötta specifika ändamål samt ideella organisationer och genom 

teorin kan man således även analysera hur ämnet för kampanjen lyfts fram samt se till de 

samarbeten som görs inom kampanjen.  
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4. MATERIAL OCH METOD 

 
I detta kapitel redogör vi för studiens metod, urval, genomförande, metodproblem samt 

diskuterar studiens reliabilitet och validitet. 

 
 

4.1. Metodval 

För vår studie valde vi en kvalitativ metod då vi vill analysera vårt material på djupet och se 

till flera olika betydelsenivåer. Vi har sedan utfört en multimodal kritisk diskursanalys av vårt 

analyserade material och detta för att komma åt de underliggande ideologierna och mer 

kritiskt granska materialet. Kritisk diskursanalys har som syfte att belysa den lingvistisk-

diskursiva dimensionen hos olika fenomen, både sociala och kulturella (Winther & Phillips 

2000, 67).  

 

Tonvikten inom en kvalitativ analys ligger på ord och språket snarare än siffror som tonvikten 

främst ligger på inom kvantitativa metoder (Bryman 2011, 340). Att även kvalitativa metoder 

är mer lämpliga för ett mindre urval av material ökar relevansen för det metodval vi gjort 

(Hansen & Machin, In press). Utöver dessa texter har vi även visuella uttryck som 

analyserats, dessa tar sin form i bilder och rörlig film. Eftersom en kvalitativ metod även ser 

till fler betydelsenivåer och är mer tolkande än kvantitativa anser vi att den lämpar sig väl för 

vår studie (Ahrne & Svensson 2015, 12). 

 

Den kritiska diskursanalysen valde vi för att kritiskt kunna granska vårt material och se till de 

underliggande ideologier som kan tänkas prägla materialet. Vi vill även kritisk granska vilka 

personer och identiteter som synliggörs i materialet. Kritisk diskursanalys betonar språkets 

roll som en maktresurs som i sin tur är kopplad till ideologier och sociokulturella förändringar 

(Bryman 2011, 483-484).  

 

4.1.1. Multimodal kritisk diskursanalys  

The aim of Critical Discourse Analysis is to unmask ideologically permeated 

and often obscured structures of power, political control, and dominance, as 

well as strategies of discriminatory inclusion and exclusion in language use 

(Wodak m.fl. 1999, 8 refererad i Ekström 2008, 123). 
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Det inledande citatet är en av de definitioner som finns gällande kritisk diskursanalys (CDA) 

och som vi därav använder för att beskriva vår valda metod - multimodal kritisk diskursanalys 

(MCDA). Citatet beskriver CDA som en metod där syftet är att urskilja ideologier och 

maktstrukturer genom språket. Således lyfts CDA fram som en vetenskaplig metod som är till 

för att analysera språk och makt. CDA ser därmed sin uppgift i att närmare undersöka hur 

ideologier verkar i språket (Ekström 2008, 123).  

 

Metoden innehar en del svårigheter då den kräver äkta tvärvetenskaplighet samt redogörelser 

av invecklade relationer. Dessa invecklade relationer handlar om de mellan text, samtal, 

social kognition, makt, samhälle och kultur. Kommunikation som tal, skrift, etiska uttryck och 

fotografier genomsyras mer eller mindre av ideologier samt av styrande tankesätt och normer 

(Ekström 2008, 123). Exempel på detta faktum är hur medierna för fram vissa identiteter och 

diskriminerar andra. CDA kan användas, som det gör i vårt arbete, för att se hur offentliga 

samtal genomsyras av marknadskapitalistiska intressen (Berglez 2016). CDA syftar inte till 

att endast beskriva hur saker och ting är i samhället (synliggöra maktstrukturer), utan även att 

förändra samhället till det bättre genom att luckra upp de rådande maktstrukturerna 

(Habermas 1984 refererad i Ekström 2008, 124). 

 

För att nå sina mål med olika kommunikationsinsatser gör företag och organisationer 

medvetna och aktiva semiotiska val i både bild och text för att skapa mening i deras budskap 

(Machin & Mayr 2012; Ekström & Moberg 2012). Dessa semiotiska val går att analysera 

genom kritisk diskursanalys och genom att analysera de semiotiska valen kan vi tolka vad 

författaren vill belysa och vad som ska hamna i bakgrunden av ett innehåll (Machin & Mayr 

2012). En av de vanligaste språkliga analyserna av ett budskap är den lexikaliska analysen. 

Med denna typ av analys tittar man på vilket vokabulär som används i den text som 

författaren skrivit och frågor kring vilka ord som medvetet undviks eller används kan ställas 

(Machin & Mayr 2012).  

 

Med hjälp av endast kritisk diskursanalys (CDA) studeras de semiotiska valen i en text 

gällande vad som sägs och vad som inte sägs. CDA syftar till att analysera språkliga 

handlingar utifrån ett kritiskt teoretiskt perspektiv och utgångspunkten är sociala relationer. 

Mer specifikt syftar det till relationer mellan människor som inte kan ses som neutrala då 

samhället är oundvikligen präglat av konflikter och maktanspråk. För att kunna producera 
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giltig kunskap måste man enligt CDA därför analysera samhällets maktstrukturer. Med detta 

menas hur vissa saker, intressen, grupper och idéer dominerar och styr, medan andra 

marginaliseras och förtrycks (Ekström 2008, 122). Vårt val av MCDA som teori motiveras av 

att kampanjen heter “För alla” och ska i sin kampanj även representera alla. Vi har studerat 

närmare vilka maktstrukturer som går att finna genom vilka som får synas i kampanjen eller 

om någon samhällsgrupp exkluderas. I vårt syfte har vi utformat en frågeställning där vi 

specifikt vill se till vilka personer och identiteter som synliggörs. 

 

Vår analys innefattar en multimodal kritisk diskursanalys där vi använt analytiska begrepp 

och redskap som går att härleda från både MCDA såväl som socialsemiotiken. Eftersom vi i 

vår studie har vi sett till både texter och visuella uttryck har det lett till en multimodal analys. 

Diskurs innebär inte bara tal- och textspråk utan även visuella uttryck vilket vi tagit i åtanke 

vid utformandet av vår analys. Winther och Phillips (2000, 67) betonar vikten vid att ta 

hänsyn till semiotikens egenskaper och relationen mellan språk och bilder vid utförandet av 

en kritisk diskursanalys vilket därmed även varit utgångspunkten för våra analytiska begrepp.  

 

Vi har i vår analys använt våra specifika analytiska redskap för att underlätta vår egen process 

såväl för att öka replikerbarheten för kommande studier. De analytiska redskapen vi använt 

oss av går att härleda till Hansen och Machin (In press) som i deras kapitel “Analysing 

photographs and video” för fram ett flertal tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt 

härstammar från traditionell semiotik och lingvistisk multimodal diskursanalys. Hansen och 

Machin (In press) belyser en del riktlinjer att följa som gäller det första steget i att beskriva 

vad som går att se i bilder och videos. De betonar även vikten i att först beskriva innehållet 

och sen tolka, med utgångspunkt i att många forskare tenderar att annars gå direkt till 

tolkningsnivån.  

 

Hansen och Machin (In press) tar upp semiotiken utifrån Roland Barthes uppsättning av 

analysfrågor. Dessa frågor handlar om att analysera vad specifika idéer och värden, 

människor, platser och objekt i bilder står för. Barthes tas även upp av Ekström och Moberg 

(2008, 22-23) och de betonar Barthes syn på bilder samt fotografier och hur dessa 

kommunicerar flera lager av betydelse. Multimodal social semiotik är inte endast intresserad 

av hur man skapar mening, utan även intresserad av verktygen som används för att skapa 

mening då man ser till användandet av språk, bilder, gester, ljud och liknande (Kress 2010 

refererad i Machin & Mayr 2012, 17). 
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4.1.2. Analytiska redskap 

Centrala begrepp inom semiotiken som således även blivit till våra analytiska redskap för 

MCDA är sammanslagna från Hansen och Machin (In press), Ekström och Moberg (2008), 

Björkvall (2009) samt Machin och Mayr (2012). De två största och mest centrala är 

denotation och konnotation och dessa har använts för allt vårt material oberoende av kanal. 

Denotation är den nivå där man redogör för det manifesta i ord och bilder - det som klart och 

tydligt går att utläsa från materialet (Hansen & Machin In press; Ekström & Moberg 2008, 

24). Detta ska göras så objektivt som möjligt utan egna tolkningar. På den konnotativa nivån 

redogörs de djupare lagren av betydelserna i materialet och här spelar även kulturella 

gemensamma föreställningar stor roll (Ekström & Moberg 2008, 24). I vårt material har vi 

därmed först analyserat vad som tydligt och konkret går att utläsa (denotationer) och sedan 

har vi analyserat materialet igen mer djupgående (konnotationer). För en fullständig 

redogörelse av våra denotationer och konnotationer, se Bilaga: Materialets beskrivningar. 

 

De visuella verktygen som redogörs nedan har använts till de två annonsbilderna samt till 

kampanjfilmen. 

 

Bilder 

Björkvall (2009, 84) samt Hansen och Machin (In press) betonar kompositionens betydelse 

inom semiotiken och därmed även MCDA och diskuterar hur kompositionen av de olika 

elementen kan påverka deras betydelsepotential och informationsvärde. Elementens 

betydelsepotential kan påverkas av var de är placerade, om de är framskjutna och om 

avgränsningar i layouten skapats. Björkvall (2009) lyfter fram hög-låg dimension samt 

vänster-höger dimension som olika redskap för att påverka elementens informationsvärde. 

Något som placeras högre upp i en komposition kan ses som mer viktigt och idealiserat 

samtidigt som något som placerats till vänster antas vara något som mottagaren känner till 

(Björkvall 2009, 87-88). I vår analys har vi därmed sett till var olika element är placerade och 

vad det gett för betydelse. 

 

Ett annat viktigt redskap som vi använt i vår analys är visuell framskjutenhet (Björkvall 2009; 

Hansen & Machin In press). Detta redskap har vi använt för att lyckas se vilka element som 

lyfts fram som viktigast. Hur viktigt ett element är går att analysera utifrån kulturella 

symboler, förgrund, överlappning, storlek, typsnittsvariation, färg och fokus. Utöver dessa 
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kan man även se till typvikt, förgrund och överlappning (Björkvall 2009, 102-103). Förgrund 

och överlappning har vi analyserat gällande vad som placerats närmast publiken och om 

element överlappar med varandra. Kulturella symboler är även ett viktigt redskap för oss då 

dessa handlar om symboler som är kulturellt laddade. Björkvall (2009, 103) belyser barn som 

en typiskt kulturell symbol som ofta används för att fånga läsarens uppmärksamhet. Då 

kampanjen i vår analys kretsar kring barn och ungdomar är barn även en viktig kulturell 

symbol för oss att analysera i vårt material. Storlek och färg är också viktiga redskap för att 

kunna analysera vad som anses viktigast i en komposition (Hansen & Machin In Press). I vår 

analys har vi sett till färgsättningen av vissa specifika ord i rubriker och brödtext.  

 

Hansen och Machin (In press) samt Björkvall (2009, 76-77) lyfter även fram resurserna för att 

representera personer som individer, grupper eller för att skapa anonymitet. Visuellt kan 

individualisering uttryckas genom att endast en person syns och kollektivism representeras 

således genom en grupp människor. Dessa val ger upphov till olika tolkningar. En grupp kan 

även bli mer homogena genom att gruppen bär samma typ av kläder eller utför samma 

handling. Att anonymisera människor görs genom exkludering. Detta kan få stora effekter då 

kritiska frågor kan ställas gällande varför en viss deltagare inte är representerad. Om en 

exkludering sker ska man se till de underliggande politiska och ideologiska faktorerna och hur 

valet att exkludera kan bidra till att dölja vissa ansvarstaganden (Hansen & Machin In Press). 

I vårt material har vi sett till vilka som får synas, mer specifikt vilka som får synas och vilka 

som exkluderas. 

 

Hansen och Machin (In press) tar upp posering som ett redskap som även vi använt oss av i 

vår analys. Posering handlar om den hållning som avbildas i det visuella elementet. Dessa 

hållningar bär ofta konnotationer som dragits från associationer. Det finns även ett antal av 

vad vi kallar metaforiska associationer som kan äga rum. I en bild är till exempel ingen 

verklig och fysisk närhet inblandad men en inbillad närhet kan skapas gentemot en specifik 

handling eller åtgärd. Detta handlar om att lyckas skapa en känsla av en känsla genom att 

visualisera en representation (Hansen & Machin In press). Vi har i vår studie, analyserat vilka 

känslor som förmedlas genom bilden, delvis genom den posering som framförts i materialet. 

Gällande posering har vi till exempel sett till personernas hållning i form av stelhet eller 

löshet samt hur stort utrymme personerna tar i bilden. 
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Ett viktigt inslag i bilder är huruvida personen eller personerna som avbildas tittar på oss. 

Detta handlar om det analytiska redskapet blick. Blicken kan associeras till olika saker och ge 

olika effekter på mottagaren beroende på hur den är placerad (Hansen & Machin In press). Vi 

har i vår analys sett till blicken hos de avbildade barnen för att se vad för budskap 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän vill förmedla med dem. Bakgrunden är också ett 

viktigt element vi ser i bilder och därmed ett aktuellt analytiskt redskap för att analysera 

konnotationerna. I dessa fall dras betraktarens uppmärksamhet mot den roll som spelas av 

människorna och objekten i bilden (Hansen & Machin In Press). En bilds vinkel är av 

betydelse för uppfattningen hos mottagaren och något vi sett till i vår analys. Man kan fråga 

om bilden är tagen ur en vinkel som bidrar till interaktion och en relation mellan personen 

avbildad och mottagare (Hansen & Machin In press). 

 

Ett annat viktigt begrepp och redskap är modalitet. Detta begrepp tas upp inom både 

semiotiken (Björkvall 2009, 111) och inom kritisk diskursanalys (Winther & Phillips 2000, 

87). Modalitet handlar om de olika förhållningssätten som förs fram i olika typer av texter. En 

typ av modalitet är sanning och syftar till hur verkligt och pålitligt ett visst element 

presenteras. Visuellt handlar modalitet om hur verklighetstrogna de visuella elementen är. 

Modaliteten kan då kan analyseras utifrån färgmättnad, detaljrikedom, djup, belysning och 

ljuskontrast. Exempelvis uttrycket en svartvit bild lägre modalitet än ett färgfoto då 

verkligheten är fylld av färg (Björkvall 2009, 113-119). Vi har i vår analys sett till hur 

verklighetstrogna de visuella elementen är och därmed analyserat hur trovärdiga budskapen 

blir. 

 

De ovanstående redskapen har vi använt för de visuella uttrycken i våra bilder men också 

scenerna i den film som tillhör kampanjen. Hansen och Machin (In press) förklarar att i likhet 

med stillbilder är det viktigt att konkret ställa deskriptiva frågor till filmen utifrån vilka som 

representeras i filmen, hur de representeras samt vad de gör. De belyser även den viktiga 

aspekten att först gå igenom filmens olika delar i detalj för att i ett senare skede kunna uttala 

sig i bredare mening kring diskursen och vad filmen egentligen kommunicera (Hansen & 

Machin In press). 

 

Video 

Till kampanjfilmen använde vi de tidigare nämnda verktygen men ett analytiskt redskap som 

endast användes för filmen var ljud (audio) och i detta fallet var det en låt som hördes genom 
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hela filmen. Hansen och Machin (In press) tar upp att det är viktigt att analysera de visuella 

elementen i relation till vad betraktaren även hör i filmen. Detta för att alla elementen arbetat 

tillsammans för att försöka uppnå den önskade effekten (Hansen & Machin In press). Vi har i 

vår studie sett till vad den låt man valt att använda i kampanjfilmen haft för effekt på helheten 

och hur den bidrar till det visuella elementen. 

 

Text 

Följande verktyg har endast använts vid analys av det textuella. I vår studie gällde detta de 

fyra utvalda sidorna från kampanjens webbplats samt även de två annonsbildernas tillhörande 

texter. 

 

Gällande de textuella elementen i vårt material har vi utgått från redskap som syftar till att 

undersöka ordens betydelse i sammanhanget. Winther och Phillips (2000) förklarar att en 

detaljerad analys av de valda texternas egenskaper utifrån specifika redskap kan bidra till att 

man lyckas kartlägga hur diskurserna förverkligas textuellt. Utifrån analysen kan man sedan 

komma fram till sina slutsatser samt underbygga dessa tolkningarna. Viktiga redskap som 

presenteras är utformade av Fairclough och innefattar interaktionell kontroll, etos, metaforer, 

ordval och grammatik (Winther & Phillips 2000, 87). I vår analys har vi genomgående sett till 

ordval i materialet och hur dessa påverkar betydelsen som går att utläsa. Då vår studie har 

utgångspunkt inom CSR och CRM har vi i texterna analyserat vilka ordval som används och 

kan kopplas till dessa två begrepp. Vi har genom en analys av texterna velat se hur 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän förmedlar och konstruerar sitt sociala ansvar (CSR) 

samt hur de informerar om kampanjen utifrån cause-related marketing (CRM).  

 

Textuellt innebär modalitet hur säkert ett påstående förs fram och dessa kan analyseras utifrån 

olika hjälpverb så som, kan, möjligen, måste, ska, alltid och troligen. Alla dessa hjälpverb för 

fram ett visst förhållningssätt där troligen uttrycker mindre modalitet än alltid och ska som 

låter mer säkert och pålitligt (Björkvall 2009, 111-112). I vårt material har vi sett till hur säkra 

och pålitliga de påståenden som förs fram i materialet är. När vi kodar händelser i språk 

innebär det att man gör aktiva val av de grammatiska alternativen som finns. Kress (1985) 

påpekar att alla sådana val kan ses som ideologiskt signifikanta. Det är till exempel viktigt 

vilken term vi använder för att beskriva människor eller de åtgärder de utför (Machin & Mayr 

2012, 18). I vårt material har vi därmed även sett till de grammatiska valen som gjorts och hur 

de påverkar budskapen.  
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Alla redskap vi redogjort för ovan har ingått i vår analysprocess. Inom semiotiken finns en 

mängd fler redskap men vi har noga valt ut de vi anser mest lämpliga och relevanta för vår 

studie för att sedan använda dessa på ett djupgående sätt. 

 

4.2. Urval och material 

4.2.1. Case - Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän & kampanjen “För alla” 

Vi ville studera något som vi kände var relevant och i linje med dagens samhälle, därmed 

visste vi redan innan att vi ville arbeta med en kampanj som berörde cause-related marketing, 

corporate social responsibility och som inte var daterad för länge sen. Vi ville även ha en 

svensk mediekampanj då vi valt att göra en multimodal kritisk diskursanalys. Att kampanjen 

skulle vara inom en svensk kontext ansåg vi skulle underlätta för oss att gällande våra 

tolkningar av materialet då reklamkampanjen skulle vara riktad till oss som svenska 

medborgare. Utifrån detta hade vi förhoppningar om att lyckas tolka budskapet på det sätt 

avsändaren hade avsett i utformandet av kampanjen. 

 

En annan aspekt till valet av det specifika försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän, är att de har ett pågående CSR-arbete där de satsar på åtgärdande insatser för att 

motverka utanförskap i samhället. Kampanjen “För alla” utformades i enlighet med detta 

arbete vilket även gjorde kampanjen intressant och relevant att analysera. Att företaget även 

är välkänt med kontor i hela Sverige ökar relevansen till varför just detta företag valdes. 

Försäkringsbolaget vann sex utmärkelser 2017 för Sveriges mest nöjda kunder vilket vi såg 

som en antydning på att företaget är väletablerat och välkänt bland gemene medborgare. 

 

4.2.2. Material - webbplats, kampanjfilm & kampanjbilder 

Det material vi studerat innefattar två annonsbilder, en kampanjfilm samt fyra utvalda sidor 

från kampanjens webbplats. Nedan kommer vi redogöra för urvalet av detta materialet. 

 

Inom kvalitativa metoder är målstyrt urval, även kallat målinriktat urval, vanligt 

förekommande. Denna typ av urval bygger på att materialet väljs ut och samlas in utifrån de 

forskningsfrågor som studien syftar till att besvara (Bryman 2011, 350). Målstyrt urval är den 

urvalsmetod som vi valt att utgå från i denna studien. Vi har valt vårt material utifrån de 

forskningsfrågor som vi vill kunna besvara. Då vi vill besvara frågor kring hur ett företag 
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konstruerar sitt sociala ansvar och kommunicerar kring sina CSR-åtaganden valde vi material 

där sådan information gick att utläsa. Utifrån detta faktum letade vi efter material som 

handlade om socialt- och samhälleligt ansvar (CSR) och fastnade för kampanjen “För alla” då 

hela kampanjen handlar om att lyfta fram ett företags arbete för ett bättre samhälle.  

 

Att kampanjen även syftar till donationer väckte vårt intresse då vi ville studera fenomenet 

kring cause-related marketing som också är ett vanligt verktyg idag inom reklam. Målet var 

att finna informationsrikt material vilket ledde till att vi valde material från samtliga kanaler 

där kampanjen publicerats i olika former. Vidare består vårt empiriska material av fyra 

utvalda sidor från kampanjens webbplats (http://föralla.com/), två kampanjannonser (med 

tillhörande text och bild) som publicerats i tidningen och som utomhusreklam samt en 

kampanjfilm (https://www.youtube.com/watch?v=PXkXxoE6ozM).  

 

Kampanjfilmen var det material vi valde först då vi kom i kontakt med denna på sociala 

medier och berörde oss eftersom den tar upp ett viktigt problem i samhället som rör barn och 

ungdomar. Efter detta valdes de två kampanjannonserna som ett komplement till filmen då 

filmen tog upp många aspekter. Kampanjens webbplats valdes ut då företaget kommunicerar 

mer detaljerat kring sina CSR-åtaganden på denna kanal, mer specifikt hur de arbetar med sitt 

sociala och samhälleliga ansvar samt även om deras donationer till välgörande ändamål som 

kan kopplas till cause-related marketing. Utifrån texterna på webbplatsen har vi sedan 

analyserat vilka budskap som förs fram och hur företaget kommunicerar angående sina 

åtgärdande insatser. På webbplatsen för kampanjen har inte allt material analyserats då den 

bestod av 17 sidor. Vi ansåg att detta var en för stor mängd sidor utifrån vår tidsram samt att 

alla sidorna inte hade lika mycket relevans för vår studie, vilket i sin tur ledde till ett 

tvåstegsurval. Vi ansåg även att materialet var en för stor mängd då vårt mål var en 

djupgående kvalitativ analys och kvantiteten var därav inte av lika stor vikt som kvaliteten. 

 

Tvåstegsurvalet var även detta ett målstyrt urval för att kunna välja de sidor vi ansåg 

kompletterade vårt redan befintliga material, kampanjfilmen och de två annonsbilderna. De 

fyra specifika sidorna som sedan valdes ut har noga valts efter en utförlig genomgång av hela 

webbplatsen. De sidor som valdes skulle ha en tydlig koppling till CSR, ta upp CRM i form 

av donationer till ändamålet samt handla om de samarbeten som Länsförsäkringar Göteborg 

och Bohuslän har inom det åtgärdande arbetet. Vi valde endast sidor som gällde 

hållbarhetsarbetet kring företagets samhällsengagegmang. Dessa är från 
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kampanjwebbplatsens startsida (Fliken “Start”) samt fliken “Samhälle” som ligger under 

sidan “Vårt hållbarhetsarbete”. Sidorna gällande ekonomi och miljö valdes därför bort då 

kampanjen mest syftar till ungdomarna och utanförskap i samhället och vi ville ha material 

som var relevant utifrån den aspekten.  

 

Sidan “Samhälle” (under fliken “Vårt hållbarhetsarbete” valdes då den tar upp mycket 

detaljerad information kring kampanjen och dess åtaganden samt donationer. De tre andra 

sidorna valdes ut från kampanjens startsida (under fliken “Start”) och samlades in då de 

handlade om ungdomarna i samhället, kampanjens samarbetspartner samt donationer från 

företagets återbäring. Alla dessa aspekter har med CSR och CRM att göra vilket medförde att 

de blev mest relevanta för vår studie. Alla sidor innefattade även både text och bild eller 

illustrationer för att enklare föra fram budskapet. 

 

Annonsbilderna valde vi då dessa består av både text och bild och syftar till att informera om 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns arbete för att stötta ungdomar i samhället. I 

annonserna har vi valt att analysera vilka känslor, associationer och budskap som förmedlas 

till mottagarna och hur dessa kan kopplas till CSR och CRM. Kampanjfilmen valdes ut då vi 

vid första anblick fastnade för den och att den har primärt fokus på CSR och det område som 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar för gällande ungdomarna i samhället. I 

filmen går ett tydligt budskap att utläsa och vi har fokuserat på att se hur musiken, de rörliga 

bilderna och texterna som visas harmonierar med varandra. Utöver detta ville vi analysera 

vilken helhetsbild som skapas gällande Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och deras 

arbete inom CSR och CRM. 

 

4.3. Metodproblem 

Kritik som riktats mot kvalitativa metoder är att resultaten kan vara svåra att generalisera i 

jämförelse med kvantitativa metoder. Generaliseringar inom kvalitativ forskning går ofta 

endast att generalisera inom den situation de producerats i och inte utöver den. Inom 

kvantitativa metoder som ofta innehar större urval är det möjligt till mer vida generaliseringar 

(Bryman 2011, 368). Utifrån detta faktum har vi inte kunnat generalisera våra resultat utöver 

kampanjen vi analyserat. Vidare kan detta faktum ses som en begränsning av studien men då 

vårt syfte endast varit att se till ett specifikt företags kommunikation kring CSR samt inom 

cause-related marketing anser vi att studien således uppnått sitt syfte.  
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Utöver denna kritik har även andra kritiska aspekter tagits upp gentemot kvalitativ forskning. 

Den kritiken handlar om att är att studierna ofta genomsyras av forskarnas egna osystematiska 

uppfattningar. Studierna uppfattas även som svåra att replikera med ostrukturerade och 

otydliga tillvägagångssätt. Forskningsprocessen börjar således ofta öppet och studiernas syfte 

och frågeställningar preciseras inte förrän senare, samt kan ändras ett flertal gånger under 

arbetets gång. Detta kan leda till otydliga beskrivningar om varför arbetet utförts och hur det 

utförts (Bryman 2011, 368). För att öka vår studies reliabilitet beskrev vi tydligt och 

systematiskt hur vi utfört analysen och vilka redskap vi använt för att skapa hög replikbarhet. 

Vi har även försökt vara så objektiva som möjligt i våra tolkningar, trots att en svårighet kring 

detta alltid kommer finnas inom kvalitativa metoder. 

 

Kritik som riktats gentemot kritisk diskursanalys (CDA) är att inte tillräckligt utrymme ges 

till de som producerat texterna utan analysen sker ofta utifrån sina egna tolkningar av 

budskapen. Även multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) har fått kritik för att inte ge 

producenterna av materialet utrymme i sin tolkning. Ytterligare kritik som riktats mot MCDA 

är att denna metod inte analyserar utan tolkar innehållet samt att metoden kan ses som alldeles 

för selektiv, partisk och kvalitativ (Machin & Mayr 2012, 207-208). Då vår studie 

genomsyras av en kvalitativ metod samt att vi utgår från våra tolkningar av materialet lämpar 

sig dock MCDA väl för vårt syfte.  

 

4.4. Studiens giltighet och tillförlitlighet  

Vår studies giltighet och tillförlitlighet diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. 

Validitet innefattar om man har undersökt det som man avsett att undersöka (Bryman 2011, 

352). För att öka vår studies validitet och på så vis undersöka det vi avsett har vi noga valt ut 

den metod och de teorier som ligger till grund för studien i förhållande till vårt syfte. Extern 

validitet tas upp av Bryman (2011, 352) och handlar om generaliseringar av resultaten. Som 

även nämnts i ovanstående avsnitt om metodproblem hade mer utsträckta generaliseringar 

kunnat göras om vi hade utfört en kvantitativ studie med ett större urval av material. Eftersom 

vi i vår studie analyserat ett mindre urval från en kampanj som utformats för endast ett företag 

kan vi inte säga något om generaliseringar utöver den kampanjen vi analyserat. Vårt syfte har 

dock varit att endast se till ett företag och analysera hur de kommunicerar kring sitt sociala 
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ansvar och därmed har vårt syfte inte varit att göra generaliseringar utöver de resultaten vi 

fått.  

 

Reliabilitet behandlar tolkningarna av materialet och om dessa stämmer överens bland 

samtliga medlemmar som utfört analysen. Reliabiliteten innefattar även replikerbarheten för 

studien och huruvida den kan upprepas igen och ge samma resultat. Kritik mot kvalitativa 

metoder har riktats mot reliabiliteten då den anses vara svår att uppnå eftersom det inte går att 

frysa en social miljö (Bryman 2011, 352). Detta problem uppstår således även för vår studie 

gällande reliabiliteten. Som nämnt ovan gällande metodproblem har vi försökt öka vår studies 

reliabilitet genom att tydligt och systematiskt beskrivit hur vi utfört analysen och vilka 

redskap vi använt för att skapa hög replikerbarhet. Vi har utgått från att vara så transparenta 

som möjligt i våra beskrivningar och utförligt beskrivit vårt tillvägagångssätt, våra urval samt 

tolkningar. Vidare har vi som utfört analysen suttit gemensamt under hela processen för att 

tolka materialet och resultaten så lika som möjligt. Detta också för att öka reliabiliteten för vår 

studie. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
I detta kapitel redovisas resultat och analys av vårt material. Kapitlet delas upp i teman kring 

de diskurser vi funnit i materialet och dessa är socialt ansvar, förtroende och trovärdighet 

samt hopp och självförtroende.  

 

För en mer ingående redogörelse av vårt material se Bilaga: Materialets beskrivningar. I 

denna bilaga förs denotationer och konnotationer fram kring materialet och mer detaljerade 

beskrivningar. 

 
 

5.1. Att kommunicera socialt ansvar 

Socialt ansvar är den diskurs som varit mest förekommande och som kontinuerligt 

genomsyrat vårt material. Vi definierar denna diskurs utifrån hur Länsförsäkringar Göteborg 

och Bohuslän påvisar sitt sociala ansvar gentemot barn och ungdomar i samhället. 

 

Resultatet visar att kampanjens samtliga kanaler och därmed vårt totala material kretsar kring 

företagets kommunikation om deras sociala ansvar. Det sociala ansvaret förs fram tydligt 

både genom språkliga val och visuella val. Exempel på detta är i kampanjfilmen där ämnet 

kring barn och ungdomar i samhället lyfts fram tydligt. Kampanjfilmen genomsyras av 

känslor genom att ungdomarna får synas i samband med låten Goliat som bidrar till att 

framkalla positiva känslor. Detta gör det i sin tur enklare att skapa positiva associationer 

gentemot företaget. Visuellt framgår det sociala ansvaret även i filmen genom att barn och 

ungdomar får den största platsen och syns i alla scener, detta är ett tydligt exempel på visuell 

framskjutenhet. Ämnet kring barnens och ungdomars oro inför framtiden samt problematiken 

gällande deras mående i och utanför skolan belyses även i de andra kanalerna, annonsbilderna 

och webbplatsens fyra utvalda sidor. Detta för att påvisa att företaget bryr sig om alla unga i 

samhället och vidare också tar sitt sociala ansvar.  

 

Visuellt får barnen och ungdomarna även störst plats i de båda annonsbilderna och på 

hemsidan syns de i många av de visuella elementen även där. Textuellt på hemsidan 

informerar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ingående och tydligt hur de arbetar för 

att förebygga utanförskap i samhället och hur de försöker hjälpa barn och ungdomar både i 
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och utanför skolan. De beskriver grundligt hur deras pågående hållbarhetsarbete genomförs 

och grunden till varför de arbetar för det, exempel på detta är på på Sida 1 “Samhälle” (se 

exemplet nedan). Denna sidan inleds med en illustration högst upp, illustrationen föreställer 

ett samhälle med hus, skyltar och hjärtan som ses som en appell till att företaget bryr sig om 

samhället.  

 

 
 

Under illustrationen finner man även en stor rubrik i fet typvikt som lyder “Genom våra unga 

skapar vi ett hållbart samhälle” där även de två orden våra unga är i tydlig röd färg. Att de 

valt att belysa dessa två ord med röd färg är en tydlig resurs för visuell framskjutenhet som får 

läsaren att tydligt förstå att det är de unga som står för framtidens samhälle och att de unga är 

viktiga att bry sig om samt hjälpa. En annan resurs som tydligt bidrar till det att det sociala 

ansvaret förs fram som viktigt är genom hög-låg dimension som tas upp av Björkvall (2009). 

På hemsidans alla fyra sidor finns en bild eller illustration högst upp som ska ses som idealet 

av hur det ska vara. På dessa bilder får man se barn och ungdomar och även illustrationen på 

samhället som därmed förs fram som viktigt och något som blir idealiserat.  

 

Detta resultat bekräftar det som tidigare tagits upp i teoriavsnittet CSR gällande uppfattningen 

att allt fler företag anser att de har ett ansvar utöver det som står i lagarna. Uppfattningen att 

man har ett ansvar att bidra och förbättra det samhälle man är verksamma i samt en vilja att 

vidga det ansvaret (Borglund, De Geer & Sweet 2012, 12). Att Länsförsäkringar Göteborg 
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och Bohuslän försöker vidga och arbeta med sitt sociala ansvar framkommer tydligt då hela 

kampanjen “För alla” kretsar kring ansvaret de har gentemot alla unga i samhället. 

 

Resultaten från vår analys visar att långsiktiga partnerskap är en viktig handlingslinje inom 

kampanjen “För alla”. Partnerskapen med de ideella organisationerna och 

barnrättsorganisationerna förs inte fram uttryckligen i kampanjfilmen, däremot informerar 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän om dessa samarbeten både i de båda annonsbilderna 

samt på kampanjens hemsida, Sida 1 ”Samhälle”, Sida 3 “Generation ensam” och Sida 4 

“Samarbetspartner Friends” (se exemplen nedan).  

 

För att göra detta på bästa sätt samarbetar vi på bred front med personer, 

företag, organisationer och kommuner som är intresserade av att satsa på våra 

unga i Göteborg och Bohuslän.  

(Sida 1 ”Samhälle”) 

 

Därför tror vi starkt på samarbeten med till exempel Läxhjälpen. Det är den 

sortens stöd som gör att fler unga får bättre självförtroende och som motverkar 

att de på sikt riskerar att hamnar utanför i samhället.  

(Sida 3 ”Generation ensam”) 

 

Ovanstående exempel används för att informera om deras samarbeten. Båda citaten lyfter 

fram att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ser sina samarbeten som oerhört viktiga. 

Handlingslinjen kring långsiktiga partnerskap är något som kan kopplas till det Borglund, De 

Geer och Sweet (2012, 40) tar upp inom teoriavsnittet 3.1.1. Värdeskapande genom CSR. 

Långsiktiga partnerskap med ideella organisationer tas även upp i teoriavsnittet 3.2. Cause-

related marketing (CRM) där man definierar partnerskapen som en ömsesidig relation som 

gynnar båda parter. Vidare på Sida 1 “Samhälle” skriver företaget om deras olika samarbeten 

med kommuner och stadsdelar som pågått sedan 2015. De redogör också för de olika 

investeringarna som kommer göras fram till 2018 och detta bidrar till att man förstår att 

företaget värdesätter långsiktiga partnerskap med ideella organisationer, kommuner och 

stadsdelar. 
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Resultaten från analysen visar även att kampanjen är en tydlig CRM-kampanj där företaget 

ger en del av sin återbäring till välgörande ändamål samt samarbetar med ett flertal ideella 

organisationer för att stötta och förebygga ett visst problem. Specifika exempel på detta är: 

 

Som kundägt bolag ser vi det som en självklarhet att ge tillbaka till 

lokalsamhället. 

(Sida 2 ”Återbäring) 

 

2016 blev ett bra år för oss. Vi gick med vinst – som du är med och delar på. I 

början av december får du som betalt sakförsäkringspremie för 2016 återbäring. 

(Sida 2 ”Återbäring) 

 

I början av 2018 tar vi nästa steg. Denna satsnings mål är att öka ungas 

självkänsla och självförtroende så att de är redo att ta över världen. Vill ert 

företag vara delaktiga i detta initiativ? Det är enkelt – skänk en del av er 

återbäring.  

(Sida 2 ”Återbäring”) 

 
 

Ovanstående exempel beskriver Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns donationer inom 

kampanjen. Sista exemplet visar även på att företaget försöker uppmana fler till att skänka en 

del av sin återbäring till ett bra ändamål, nämligen ungas självförtroende. Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohusläns donationer och sponsring till unga i samhället framkommer dock 

endast på kampanjens webbplats och inte i det övriga materialet. Att kampanjen således ändå 

stödjer ett ändamål och att företaget samarbetar med ideella organisationer som även de 

arbetar för detta ändamålet bidrar till att skapa en bild av Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän som socialt ansvarstagande. Även denna aspekt bidrar till att Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohusläns image och varumärkesbild kan förbättras och stärkas. Detta går att 

koppla till de aspekter som tas upp av Varadarajan och Menon (1988, 60) då de redogör för 

CRM som ett mångsidigt redskap för att realisera företagets mål. 

 

Vidare avslöjar resultaten att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän försöker vara 

inkluderande gentemot alla i samhället, både genom visuella val och textuella, vilket också 

ska peka på socialt ansvar. I kampanjfilmen och de två annonsbilderna får man till exempel se 

olika barn med olika bakgrund, kön, ålder och etnicitet vilket är exempel på hur detta ska 
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föras fram visuellt. Textuella exempel på detta är på kampanjens hemsida, Sida 3 

“Generation ensam” där företaget skriver i texten “alla barn, oavsett bakgrund” samt “det 

behövs fler insatser som ger alla barn samma förutsättningar att växa som individer” för att 

stärka inkluderingen ännu mer. På Sida 1 “Samhälle” finns rubriken “Satsningar för olika 

behov” vilket även detta försöker visa på inkluderande av alla ungas behov. Låten Goliath 

som sjungs av Laleh i kampanjfilmen ser vi också som en faktor i försöker att skapa 

samhörighet för alla i svenska samhället och därmed också en faktor gällande inkludering. 

Även att hela kampanjen heter “För alla” är ett tydligt exempel på att företaget vill att alla ska 

känna att kampanjen är för dem. 

 

Detta resultat kring inkludering ställer vi dock oss kritiska mot gällande om de verkligen 

lyckas inkludera alla då vi ser brister i framställningen kring detta. Till exempel anser vi att 

barnen och ungdomarnas kroppsvikt och kroppstyp inte varierar i materialet. Materialet har en 

tendens att endast visa upp barn med samma eller liknande kroppsvikt vilket leder till att 

ingen mångfald sker i samma grad som aspekterna kring ålder, kön, bakgrund och etnicitet. 

Gällande låten som är på svenska exkluderas även de grupper i Sverige som inte kan svenska. 

 

  
 

Ett semiotiskt val man kan uppfatta frambringar att kampanjen är en CSR-kampanj är valet att 

använda typvikt. Detta handlar om hur tungt ett typsnitt anses, till exempel feta typsnitt i 

förhållande till normala. I Länsförsäkringars kampanjbilder har man valt att lägga tyngd (feta 

typsnitt) på rubriken “För alla som ska ta över världen” (se exempel på de två annonsbilderna 

ovan). Detta gör man för att visa vad som bör läggas vikt på och man ger textelementet en 

viss visuell framskjutenhet (Björkvall 2009, 136-137). Att rubriken är visuellt framskjuten 

kopplar vi vidare till deras arbete för alla unga i samhället. Barnen och ungdomarna förs fram 

som de som ska ta över världen och att det är något positivt, därmed vill Länsförsäkringar 
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Göteborg och Bohuslän hjälpa dem och förebygga utanförskap i samhället. Detta i sin tur 

leder även vidare till tecken på socialt ansvar.  

 

5.2. Att framkalla förtroende och trovärdighet 

Denna diskursen handlar om hur Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän i materialet 

försöker föra fram sitt varumärke som trovärdigt och ett företag som mottagarna kan känna 

förtroende till.  

 

Resultatet av vår analys visar att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är transparenta i 

sin kommunikation kring sitt samhälleliga arbete vilket i sin tur ger dem ett gott anseende. 

Företaget är transparenta då de tydligt beskriver sitt arbete på kampanjens hemsida, de 

förklarar vilka de samarbetar med och hur de försöker förbättra samhället för alla unga. 

Teoriavsnittet 3.1.3 Anseende och transparens inom CSR diskuterar företagens transparens 

kring deras arbeten och hur detta i sin tur påverkar företagets anseende. Om ett företag är 

transparent i sin kommunikation och låter mottagarna få en tydlig insyn i deras arbeten leder 

detta till ett gott anseende (Borglund, De Geer & Sweet 2012; Mårtenson 2009). Vårt resultat 

stärker därmed detta påstående.  

 

Exempel på hur företaget ger mottagarna insyn i sitt arbete ser ni nedan. Exemplet finner ni 

på Sida 1 ”Samhälle”: 

 
 

Utöver detta visar vårt resultat även att företaget är konsekventa i sin kommunikation av 

kampanjen och att detta också leder till ett gott anseende. Liknande budskap och 
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kommunikation förs fram i alla kanaler där kampanjen publicerats. Att vara konsekventa i sin 

kommunikation är något som Mårtenson (2009) och Borglund, De Geer och Sweet (2012) tar 

upp som en faktor som således också påverkar företagens anseende. Vidare göra denna aspekt 

det enklare för mottagarna att känna tillit till företaget samt bidrar till att föra fram företaget 

som trovärdiga. Ytterligare ett resultat av vår analys visar att Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän använder sig av två sätt för att lyckas bygga upp förtroende. De två sätten vi 

identifierat i vårt material är att de visar på att de har rätt kompetens samt att de vill visa 

välvilja. Att visa på den rätta kompetensen och visa välvilja är två av de sätten som går att 

koppla till de som tas upp av Mayer, Davis och Shoorman (1995, refererad i Borglund, De 

Geer och Sweet, 2012). 

 

 

 
(Sida 3 ”Generation ensam”) 

 

Exemplet ovan visar på att företaget och kampanjens material försöker föra fram att 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har den rätta kompetensen. Detta genom att tydligt 

och ingående redogöra för undersökningsmaterialet som ligger till grund för kampanjen samt 

att de vill visa välvilja gentemot de unga i samhället. Detta stärks även genom att  

problematiken förs fram kring ungdomars oro om framtiden och att uppfylla sina drömmar.  
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(Sida 1 ”Samhälle”) 

 

Exemplet ovan visar istället på hur Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän berättar om sina 

åtgärdande insatser och lösningar som de arbetar med för att förbättra samhället. Detta tyder 

således också på en tydlig välvilja från företaget gentemot samhället. Även på Sida 2 

“Återbäring” beskriver företaget att 200 miljoner kronor kommer delas ut till deras kunder i 

december 2017, detta då deras företag är kundägt och att de ser det som en självklarhet att ge 

tillbaka till lokalsamhället. Detta visar också på att företaget vill visa välvilja gentemot både 

kunderna och lokalsamhället. 

 

Vidare i texten på Sida 2 ”Återbäring” uppmanar de även företag till att skänka en del av sin 

återbäring för att vara delaktiga i att hjälpa barn och unga i samhället. Även detta tyder på en 

tydlig välvilja hos Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän vilket bidrar till ett ökat 

förtroendet gentemot företaget. I de två underrubrikerna “För alla som ska ta över världen” 

samt “Använd gärna återbäringen till att stärka våra ungas självförtroende” har företaget gjort 

visuella val att markera orden “för alla” samt “ungas självförtroende” med röd färg. Detta är 

en tydlig visuell förskjutning genom typvikt och färg då de vill trycka på att de bryr sig om 

och vill inkludera alla samt att återbäringen ska gå till något bra - ungas självförtroende vilket 

stärker detta ännu mer.  

 

På Sida 4 “Samarbetspartner Friends” får man som läsare en insyn i samarbetet 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har tillsammans med barnrättsorganisationen 

Friends. Att de samarbetar med ett flertal ideella organisationer som lyfts fram i kampanjen 

som även de arbetar för att hjälpa alla unga i samhället kan bidra till att företaget verkar ha 

den rätta kompetensen. Därmed går det också som medborgare och företag att förlita sig på 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Även i de båda annonsbilderna 1:“Barnen på 

skolgården” och 2:“Barnen i skateboardparken” lyfter företaget fram att de samarbetar med 

företag som vill hjälpa unga. I båda annonsbilderna står det i tillhörande texter “Därför 

samarbetar vi med organisationer som hjälper barn och ungdomar”. Rita Mårtenson (2009, 
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45) tar upp att ett företags varumärkesimage påverkas av dess samarbetspartners. Att 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän för fram sina olika samarbetspartner samt att de vill 

hjälpa alla unga kan bidra till att skapa en bild av företaget som förstående och att de bryr sig 

om ungdomarna i samhället. Detta i sig bidrar också till till att deras varumärke kan stärkas då 

man associerar företaget med socialt ansvar. 

 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän försöker göra sina budskap trovärdiga genom att 

informera om hur de faktiskt arbetar för att förbättra samhället samt vilka samarbetspartner de 

har. Dessa resultat stärker det som Villagra och López  (2013) kom fram till i sin studie 

gällande att företagen försöker göra sina handlingar mer påtagliga genom trovärdiga budskap. 

På Sida 2 “Återbäring” skriver Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän “Som kundägt 

bolag ser vi det som en självklarhet att ge tillbaka till lokalsamhället” vilket går att koppla till 

det som Grau och Folse (2007) kom fram till i sin studie, gällande det faktum att donationer 

gentemot individernas lokala samhällen sågs som mer viktiga. Att Länsförsäkringar Göteborg 

och Bohuslän trycker på att de ska ge tillbaka till lokalsamhället bidrar till att de ses som ett 

företag som bryr sig och som enklare går att förlita sig på. 

 

I slutet av texten på annonsbild 1: ”Barnen på skolgården” står det “Tillsammans kan vi göra 

ännu mer” och enligt oss görs detta för att skapa en gemenskap mellan företaget och publiken 

samt uppmana publiken till att göra någonting. Detta i sin tur kan leda till att mottagarna 

känner förtroende till företaget. Fler exempel på hur företaget försöker skapa tilltro är då det i 

annonsbild 1 skrivs: 

 

Vi tror på alla unga. Och vi vill att de ska tro på sig själva 

 

Som får unga att växa - redo att ta över världen och göra den till en bättre plats 

för oss alla 

 

Ett annat sätt att skapa gemenskap kan också vara genom att skapa känslor kring kollektivism, 

detta görs i alla bilder i materialet då flera barn och ungdomar synliggörs. Även i 

kampanjfilmen fylls scenerna med flera barn och ungdomar, se exempel nedan. Detta är en 

resurs som tas upp av Hansen och Machin (In press) samt Björkvall (2009, 76-77)  för att 

representera grupper och framkommer tydligt i vårt material. 
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Att de även för fram att företaget ägs av sina kunder ökar gemenskapskänslan och detta kan 

även göras med syftet att öka tillförlitligheten till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 

Om man analyserar de två annonsbildernas komposition ser vi tydligt en visuell 

framskjutenhet där rubriken ett tydligt exempel på detta. Att rubriken är det största elementet i 

bilden med fet typvikt gör att den framskjuts markant och uppfattas som viktig (Björkvall 

2009, 54). Detta i sin tur leder till att budskapet förs fram snabbt och tydligt vid första anblick 

av kampanjbilden då kampanjen syftar till att få unga att tro på sig själva och vilja ta över 

världen. 

 

 
Ovanstående rubrik är en av underrubrikerna på Sida 2 “Återbäring” . Att Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän lyfter fram att de har Sveriges nöjdaste kunder kan således också 

bidra till att skapa ett förtroende gentemot dem.  
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5.3. Att frambringa hopp och självförtroende 

Denna diskursen innefattar hur Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän använder resurser 

för att frambringa hopp och självförtroende till barn och ungdomar i samhället för att tro på 

sig själva och inneha framtidstro. 

 
Resultatet visar att kampanjen syftar till att framkalla hopp och självförtroende till de unga i 

samhället. Detta görs via en rad olika resurser både textuellt och visuellt. Visuellt såg vi att 

vinkel är en resurs som ofta används i materialet. Den vanligaste vinkeln i reklamfilmen är 

tagen rakt framifrån och riktad underifrån upp mot personen i fokus vilket vi anser tyder på att 

barnen i scenerna förs fram som mäktiga med ett stort självförtroende. En metaforisk 

association vi har från det sociala livet är när man “ser upp” till någon och detta tas upp av 

Machin och Mayr (In press). Exempel från kampanjfilmen ser ni nedan: 

 

	
 

Resultatet visar även att Länsförsäkringar vill skapa en relation till åskådaren då de använt sig 

av en vinkel som är tagen rakt framifrån och som är i ögonhöjd, detta går att se i de två 

annonsbilderna och även frekvent i filmen. Detta tyder även på att man som publik är jämlikar 

med de som syns i scenen och bilden. Att de skapar en relation anser vi är för att mottagaren 

ska känna empati samt för att sprida hopp hos de ungdomar och barn som kan relatera till 

kampanjen. Ett exempel på hur företaget försöker inge hopp är när vinkeln är nedifrån och 

riktat upp mot en pojke som har boxningskläder och man hör Laleh sjunga “Vi ska bli 

mäktiga”. Vinkeln i harmoni med låten tyder på att pojken i boxningskläder kan bli hur 

mäktig som han vill. Ni ser exemplet från kampanjfilmen nedan: 
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Ytterligare resultat som bidrar till en ingivelse av hopp och självsäkerhet är barnens blickar i 

de visuella elementen inom annonsbilderna, filmen och även bilderna på hemsidan. Den mest 

förekommande blicken generellt i de visuella elementen är att barnen blickar direkt mot 

mottagaren och detta tyder på, precis som gällande vinkeln, att man vill skapa en relation 

mellan mottagaren och de avbildade barnen. Exempel på denna blick kan ni se i exemplet 

ovan på pojken i boxningskläder. 

 

En annan blick som förekommer ofta i det visuella materialet är att barnen håller fokus och 

blicken på den aktivitet eller handling de utför, i dessa fall är vi som mottagare endast 

åskådare och ingen symbolisk interaktion uppstår. Detta tror vi är ett strategiskt val för att 

skapa distans och inte gå för nära mottagarens personliga sfär, man vill inte att de ska känna 

sig angripna då detta kan leda till att de avfärdar materialet. Den blick vi ser mycket av som 

inger hopp är när barnen blickar åt sidan snett uppåt, detta associerar vi till något positivt och 

att man blickar mot framtiden vilket mycket av denna kampanj syftar till. Två exempel från 

kampanjfilmen när barnen och ungdomarna blickar snett uppåt ser ni nedan: 
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Det material som uppskattningsvis fått synas på flest plattformar är kampanjfilmen då denna 

publicerats som bioreklam, på Youtube, på kampanjens webbplats och även som tv-reklam. 

Därav har vi analyserat filmen ingående för att se hur den kommunikationsinsatsen 

frambringar självsäkerhet och hopp. Ett resultat är låten man valt för filmen, sångerskan Laleh 

med låten Goliat. Vi anser att låten bidrar till att frambringa och sprida tro, hopp och 

inspiration till barn och ungdomar vilket hjälper till att skapa ett positivt budskap. Budskapet 

handlar om att barnen är mäktiga och kommer ta över världen. Att filmen kretsar kring just 

barn och ungdomar och att det endast är de som syns i filmen är också ett effektivt sätt att 

beröra mottagarna och något som många kan relatera till. Detta går att koppla till kulturella 

symboler som är ett redskap som tas upp av Björkvall (2009, 103). I kampanjfilmen ses dessa 

barnen och ungdomarna som kulturella symboler som används för att fånga publikens 

uppmärksamhet och skapa emotioner hos mottagaren.  

 

De semiotiska valen vi analyserat från kampanjen tyder på att det är en positivt laddad 

kampanj som vill bringa hopp hos barn och unga inför framtiden. För att koppla resultatet till 

den tidigare forskningen vi berört i vår studie kan vi konstatera att denna kampanj ramats in 

som positiv samt är en kampanj på lokal nivå då de arbetar med ideella organisationer inom 

det lokala samhället Göteborg och Bohuslän samt för barnen och unga i detta området. 

Resultatet stärker därmed det som Grau och Folse (2007) kom fram till i sin studie, att det är 

effektivare att använda sig av positivt laddade kampanjer än negativa samt att man lättare når 

ut till den passiva publiken om kampanjen verkar för medborgarnas lokalsamhälle. 
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Hopp och självsäkerhet går att koppla både till Länsförsäkringars CSR- och CRM-arbete. 

Kopplingen till CSR är att de valt att visa ett samhällsansvar genom att arbeta med skolan och 

barns psykiska hälsa. Det framgår i deras text på Sida 4 “Aktivt arbete mot mobbing” att de 

vill förebygga utanförskap i samhället genom att bidra till ideella organisationer så som BRIS 

och Friends på lokal nivå. Därmed vill de ge barn i Göteborg och Bohuslän hopp om 

framtiden och stärka deras självsäkerhet. Detta kopplas på så vis till CRM då det innefattar att 

man bidrar till ideella organisationer och stödjer ett visst ändamål. Länsförsäkringar Göteborg 

och Bohuslän informerar även på Sida 3 “Generation ensam” om statistik som visar på att 

många barn anser att det viktigaste i livet för att lyckas är att man har självsäkerhet. 

Statistiken lyfter även fram att något som bidrar till ökad självsäkerhet hos barn är bra betyg. 

Här nämner även Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samarbetspartnern Läxhjälpen 

som hjälper barn och unga med deras studier efter skoltid. Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohuslän visar sitt CSR-arbete genom en CRM-kampanj där de arbetar med ideella 

organisationer inom skola och utbildning för att ge barn och unga hopp om framtiden samt för 

att stärka deras självsäkerhet. 

 

Då kampanjen syftar till att väcka emotioner hos publiken så som en känsla av hopp så finns 

det flera resultat från den tidigare forskningen i vår studie man kan relatera till. Kampanjen 

var även namngiven, detta menar Topuz Savaş & Öztürk (2015, 428) kan vara förmånligt. En 

namngiven kampanj kan bli mer minnesvärd av konsumenten och öka medvetenheten kring 

ämnet och ändamålet. Kampanjen “För alla” fokuserar tydligt på det ändamål 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän stödjer och detta kan leda till att konsumenterna 

känner empati och socialt ansvar.  

 
(Sida 2 ”Återbäring”) 

 

I exemplet ovan har har Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän valt att fetmarkera 

underrubriken som lyder “Använd gärna återbäringen till att stärka våra ungas 

självförtroende”. De två orden ungas självförtroende är markerade med röd färg vilket är en 

tydlig visuell framskjutning då de vill trycka på ungas självförtroende som ett viktigt ändamål 

som de stöttar. 
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Avslutningsvis, rubriken “För alla som ska ta över världen” som visas på båda annonsbilderna 

och i slutet av kampanjfilmen, innefattar hjälpverbet ska som tyder på säkerhet (Björkvall 

2009, 111-112). Detta i sin tur kan bidra till att påståendet höjer modaliteten för kampanjens 

material och den självsäkerhet man vill att ungdomarna och barnen ska känna förmedlas 

enklare - att de ska ta över världen. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas resultaten utifrån syftet och frågeställningarna. 

 
 

Syftet med vår studie har varit att analysera hur Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

kommunicerar kring CSR i kampanjen “För alla” genom användandet av cause-related 

marketing. Enligt våra resultat som vi redogjort för i avsnitten ovan fann vi en mängd olika 

redskap och resurser som använts i kampanjen “För alla” för att kommunicera det sociala och 

samhälleliga ansvaret. Vi fann även tre olika diskurser som genomsyrade materialet och dessa 

var socialt ansvar, förtroende och trovärdighet samt hopp och självförtroende.  

 

När man ser till vilka budskap och associationer som förs fram i kampanjer kan vi tydligt 

urskilja ett flertal. Ett tydligt budskap är att barn idag känner oro över sin skolgång och 

framtid och därför har Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän valt att göra en satsning 

genom en mängd samarbeten med olika ideella organisationer. Detta utifrån syftet att hjälpa 

barn och unga i och utanför skolan samt förebygga utanförskap i samhället. Andra budskap 

som vi tolkar är att de med sin kampanj vill visa att genom deras satsning kommer barn och 

unga känna hopp, framtidstro och få en stärkt självsäkerhet.  

 

De semiotiska valen man jobbat med aktivt i denna kampanj har bidragit till associationer 

företaget vill att åskådaren ska uppfatta. De associationer vi kan urskilja är främst positivt 

laddade. Detta med grund i valet av låten som genomsyrar hela kampanjfilmen. Låten är 

positiv och försöker frambringa hopp samt att den kan även associeras till att det lokala 

samhället då låten är på svenska. I sin tur leder det till att det främst är svenskar som förstår 

dess budskap och skapar därmed känslor av gemenskap och kollektivism. De flesta 

associationerna genom de semiotiska valen går att koppla till de budskap vi funnit, man vill 

ge en uppfattning av hur deras arbete påverkar barn och unga. Därför har man använt sig av 

blickar som associeras med framtidstro och självsäkerhet. 

 

Man har använt sig av poseringar som tyder på att barnen antingen är avslappnade eller att de 

är fokuserade vilket kan kopplas till självsäkerheten som ska förmedlas. Ser man till de 

textelementen som främst finns på kampanjens hemsida kan vi tyda associationer som att de 
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bryr sig om alla och är ansvarstagande. Detta framgår genom att de ingående redogör för sitt 

hållbarhetsarbete för alla unga i samhället. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

formulerar sig även som en del av mottagarna genom användningen av ordet “Vi” och “Våra” 

vilket skapar positiva associationer kring gemenskap och samhörighet och visar ännu mer på 

inkludering.  

 

Gällande Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns konstruktion av sitt sociala ansvar visar 

resultaten av vår analys att de tydligt vill föra fram sitt företag som socialt ansvarstagande. 

Detta framgår markant på webbplatsen där en ingående redogörelse för problematiken kring 

ungas mående och oro inför framtiden lyfts fram samt de åtgärdande insatserna som företaget 

arbetar med under en treårsperiod. Det sociala ansvaret konstrueras både visuellt genom att de 

unga i samhället får synas i kampanjfilmen och de två annonsbilderna samt de visuella 

elementen på kampanjens hemsida. Ämnet kring företagets sociala ansvar (de unga i 

samhället och utanförskap) lyfts fram tydligt då barn och ungdomar syns i allt material. Även 

textuellt får barnen stor plats då man pratar om “våra unga” och ungdomar i samhället 

generellt. Viktiga ord lyfts även fram på hemsidan med fet typvikt och röd färg som är 

likadan som färgen i företagets logotyp. Även ämnet kring utbildning och dess påverkan på 

ungdomarnas oro inför framtiden lyfts fram visuellt och textuellt, i kampanjfilmen lyfts 

skolmiljön fram i ett flertal scener och i annonsbild 1: “Barnen på skolgården” får man möta 

en grupp ungdomar som sitter på skolgården. Allt detta appellerar till skolväsendet och blir en 

koppling mellan Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän och deras omtanke kring barn och 

utbildning. Alla dessa semiotiska val som sedan görs i materialet bidrar till att det sociala 

ansvaret framförs tydligt.  

 

Gällande frågeställningen kring vilka som synliggörs i kampanjens avslöjar våra resultat att 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän försöker vara inkluderande gentemot alla unga i 

samhället. Detta kommer till uttryck genom att kampanjens material och samtliga kanaler 

genomsyras av mångfald, både visuellt och textuellt. Visuellt får man se barn och unga med 

olika bakgrund, ålder, kön och etnicitet då publiken ska känna att de kan relatera till 

kampanjens budskap samt känna sig inkluderade. Denna mångfald syns i samtliga kanaler där 

kampanjen publicerats. Textuellt förs även aspekten om inkluderande fram, framförallt på 

kampanjens hemsida och de två annonsbilderna. Detta sker genom språkval där 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän trycker på att barn är olika och barn har olika behov 
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och dessa behov vill kampanjen stötta och bidra till att förbättra. Även inkluderande ord som 

“våra unga” och “tillsammans kan vi göra ännu mer” ökar samhörigheten. 

 

Därmed synliggörs en mängd olika personer och identiteter i kampanjens material. Då vår 

analys varit kritisk och djupgående utifrån det faktum att analysen är en multimodal kritisk 

diskursanalys anser vi dock att företaget inte inkluderar alla. Detta visar vårt resultat då 

majoriteten av alla barn och unga som får synas visuellt i materialet har liknande kroppsvikt 

och kroppstyp. Således sker inte någon mångfald kring detta i samma grad som de andra 

aspekterna som ålder, kön, etnicitet och bakgrund.  

 

Då vi utfört en multimodal kritisk diskursanalys har en av våra frågeställningar varit att se till 

vilka diskurser som går att urskilja i vårt material. Vi lyckades finna tre dominerande 

diskurser som även blev de teman som vi delade upp vårt resultat i. Dessa var socialt ansvar, 

förtroende och trovärdighet samt hopp och självförtroende. Dessa tre diskurser genomsyrade 

allt material från kampanjen. Det sociala ansvaret syftade till hur företaget kommunicera 

kring problematiken bakom kampanjen och de förebyggande insatserna som syftade till att 

lösa den problematiken. Mer specifikt hur företaget kommunicerar kring deras 

ansvarstagande. Diskursen om förtroende och trovärdighet kretsade kring hur 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän genom sina samarbetspartners, sin transparens och 

konsekventa kommunikation förs fram som ett företag man kan lita på och hysa förtroende 

till. Diskursen kring hopp och självförtroende syftade till hur kampanjen försöker få barn och 

ungdomar i samhället till att tro på sig själva och inneha framtidstro. Inom diskursen har vi 

analyserat hur känslor kring hopp och självförtroende har kommit till uttryck i materialets 

olika kanaler. 

 

En avslutande slutsats vi kom fram till gällande hela kampanjen var att dess material för fram 

liknande aspekter i samtliga kanaler. Ämnet kring unga i samhället och Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohusläns stöttning gentemot dessa förs fram i både kampanjfilmen, de två 

annonsbilderna samt kampanjens webbplats. Något som däremot endast framkommer på 

hemsidan är donationerna och uttryckligen hur mycket företaget skänker utifrån CRM-

aspekten. CSR-aspekter kring socialt ansvar och företagets åtaganden framkommer i hela 

kampanjen och därmed blir dess budskap konsekvent och fokus ligger således främst på CSR-

arbetet. Detta medför att mottagarna enklare kan tolka samma budskap och att budskapet 

verkligen når ut då det repeteras i alla av kampanjens kanaler. Vi anser därför att CRM-
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aspekterna kring donationer och sponsring är av sekundärt fokus i kampanjen i jämförelse 

med CSR-arbetet som tydligt framgår genom alla kommunikationsinsatser i kampanjen. 

 

Våra resultat visade att ämnet för kampanjen och därmed även ändamålet förmedlas i 

samtliga kanaler. Detta ser vi som en tydlig strategi där företaget fokuserat på att förmedla sitt 

sociala ansvar genom upprepning i kampanjens olika kanaler. Att använda sig av flera medier 

kan bidra till att kampanjens budskap enklare når ut till samhället samt att upprepning kan 

leda till att mottagarna lägger kampanjen på minnet. Länsförsäkringar Göteborg och 

Bohusläns ansvar gentemot de unga och gentemot samhället lyfts fram i allt vårt material och 

dess visuella element så som bilder och illustrationer. Detta går att koppla till det resultat 

Topuz Savaş och Öztürk (2015, 428) fick gällande sina annonser. I mer än hälften av sina 

annonser fick ändamålet synas visuellt och detta ansåg författarna kunde leda till känslor 

kring empati och socialt ansvar. Våra resultat skiljer således sig från de tidigare resultaten vi 

redogjort för i kapitlet kring tidigare forskning. Detta då den tidigare forskningen haft ett 

strikt konsumentfokus medan vi istället har fokuserat på formen av kommunikationsinsatserna 

och vilka resurser som använts. Vi har använt en annan metod än de som framgått i den 

tidigare forskningen vilket möjliggjort mer djupgående tolkningar för vår studie och hur 

analytiska redskap påverkar kampanjens budskap. 

 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det vore intressant att jämföra fler CSR- och CRM-kampanjer och de företagen 

för att kunna nå en annan synvinkel samt nå vidare generaliseringar. Detta skulle kunna ta sig 

i uttryck till en jämförande studie av företag som är verksamma inom olika branscher för att 

enklare kunna se mönster som eventuellt skiljer sig eller som är gemensamma. Andra aspekter 

som är intressanta att fördjupa sig i är de olika strategierna som används inom företag och för 

de kampanjer som syftar till att informera om socialt eller miljömässigt ansvar för att få en 

mer ingående bild av hur arbetet faktiskt fungerar i praktiken. Metoden skulle även kunna 

vara intervjuer eller enkäter med personer som arbetar på företagen eller inom specifika CSR- 

och CRM-kampanjer.   
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7. Sammanfattning  
Två växande koncept inom marknadskommunikation idag är corporate social responsibility 

(CSR) och cause-related marketing (CRM). I ett samhälle där allt fler människor är medvetna 

om samhället och dess problem vill företagen visa att de tar sitt ansvar, både socialt och 

miljömässigt. Det sociala ansvaret visas allt vanligare genom ett CRM-arbete, där företaget 

väljer ut sociala problem eller frågor som samhället engagerar sig i och sedan väljer företaget 

ideella organisationer att samarbeta med inom det området man vill associeras med. CSR och 

CRM är idag allt mer vanliga strategier som används av företag för att stärka sin 

varumärkesbild samt lyckas bygga förtroende. Vår studies syfte har varit att analysera ett visst 

företag, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, och hur de kommunicerar kring CSR i 

kampanjen “För alla” genom användningen av CRM. De frågeställningar som studien ämnat 

att besvara har varit: 

 

• Vilka budskap samt associationer förs fram i kampanjen “För alla”?  

• Hur konstruerar Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän sitt sociala ansvar? 

• Vilka personer och identiteter synliggörs i kampanjen utifrån etnicitet, kön, ålder och 

bakgrund? 

• Vilka diskurser går att finna i kampanjen som berör CSR och CRM? 

• Går det att utläsa strategiska val gällande Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns 

kommunikationssätt i kampanjen? 

 

För att sedan besvara dessa frågor har studien baserats på en kvalitativ metod och vi har utfört 

en multomodal kritisk diskursanalys. Det empiriska materialet har samlats in från samtliga 

kanaler där kampanjen publicerats, dessa innefattar en kampanjfilm, två annonsbilder och fyra 

utvalda sidor från kampanjens webbplats. Studien använder sig av teorier kring CSR och 

CRM för att nå den kunskap som behövs kring dessa centrala koncept. Huvudresultatet visar 

att kampanjen har använt sig av noggrant utvalda semiotiska resurser för att förmedla 

företagets CSR- och CRM-arbete. Kampanjen belyser de effekter CRM-arbetet kommer ha på 

samhället och allt detta med syftet att vinna förtroende och trovärdighet och visa att de bryr 

sig om det samhälle företaget är en del av. Resultatet visar även att strategiska val gjorts 

utifrån aspekterna att använda flera olika medium och kanaler där liknande budskap förs fram.  
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BILAGA: Materialets beskrivningar 
 

I denna bilaga redogörs vårt material mer detaljerat för att läsaren ska få en tydlig bild av 

vad som går att se i filmen, annonsbilderna och de fyra sidorna från kampanjens hemsida. 

 
 

Kampanjfilm - https://www.youtube.com/watch?v=PXkXxoE6ozM 

Denotationer: Filmen börjar med att en liten flicka sitter i fönstret och ritar ett hjärta i ångan 

på fönsterglaset. Genom hela filmen spelas Lalehs låt Goliat i bakgrund och ingen annan 

dialog eller ljud hörs i filmen. Filmen innehåller över 30 olika scener med ungefär 63 olika 

barn och ungdomar som i varje scen utför olika aktiviteter. Det är aktiviteter från konståkning, 

fotboll, basket och boxning till studenten, skateboarding och att spela instrument. I filmen får 

man se barnen i olika miljöer där de vistas hemma i badkaret, i skolans korridorer och 

klassrum, på fotbollsplanen, på studentflaket, på skolgårdens trapp, i gymnastiksalen, 

utomhus i hamnen och vid en klippa där de badar. Barnen är alla väldigt olika. De varierar i 

kön, ålder, etnicitet och funktionsnedsättning. En av barnen är en pojke med en arm som 

spelar basket. Det som de flesta barnen har gemensamt är att de ler eller skrattar. Andra ser 

mer allvarliga ut och är fokuserade på den handling de utför. Majoriteten av scenerna är 

filmade från en vinkel som är strax under personen i fokus och resterande scener är vinklade 

rakt på och i ögonhöjd med de som syns i bilden. Barnens blickar i scenerna har olika fokus, 

en stor del av scenerna och barnen är med barn och ungdomar som tittar direkt på mottagaren, 

men många är även fokuserade på den aktivitet eller handling de utför. Exempel på detta är 

när de kollar ner på pappret på bordet eller håller fokus på basketkorgen. De barn som varken 

blickar rakt mot mottagaren eller fokuserar på sin aktivitet har oftas blicken åt sidan och snett 

uppåt som att man tittar upp mot himlen. Positioneringen i filmen varierar mellan scenerna, 

men man kan finna tre väldigt frekventa positioneringar. Dessa är antingen att barnen har 

ryggen mot mottagaren, att barnen är riktade direkt mot mottagaren eller att de är vända åt 

sidan och utför en handling aktivitet. Överlag är deras posering väldigt avslappnad om inte 

deras aktivitet kräver en mer fast hållning så som konståkning eller att spela ett specifikt 

instrument. Det framgår tydligt att barnen och ungdomarna är de som är visuellt framskjutna i 

majoriteten av scenerna. Detta genom att de är i fokus med dekontextualiserade omgivningar 

utan massa andra element. I några av scenerna är även bakgrunden suddig vilket stärker den 

visuella framskjuten ännu mer. Reklamfilmen avslutas med ett textelement som överlappar en 



	

grupp barn med tända tomtebloss som samtidigt springer och skrattar mot kameran och 

textemelentet täcker denna scen med meningen“För alla som ska ta över världen”. Efter 

någon sekund dyker även texten “Vi hjälper barn att få lika förutsättningar i livet” upp i ett 

något mindre typsnitt. De båda texterna försvinner sedan ut ur scenen och byts ut mot 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns logotyp mitt på skärmen och samtidigt syns en 

länk till deras hemsida för kampanjen som är lansforsakringar.se/foralla.  

 

Konnotationer: Ämnet i kampanjfilmen presenteras inte uttryckligen genom något 

textelement utan man förstår snabbt att filmen handlar om barn och ungdomar då scenerna 

passerar snabbt där alla innehåller barn i olika åldrar. Kampanjfilmen för fram 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns sociala och samhälleliga ansvar genom att belysa 

ämnet kring ungdomars oro inför framtiden. Kampanjfilmen genomsyras kontinuerligt av 

känslor och detta med mycket hjälp av låten Goliat som sjungs av Laleh genom hela filmen. I 

låten sjunger hon bland annat  “Så tro på mig, För jag vet att du är modigast, Vi ska ta över 

(ni ska), Vi ska ta över världen (ni ska ta över världen), Vi ska bli stora (ni ska), Vi ska bli 

mäktiga, ha ha” (MetroLyrics 2017) Låten bidrar till att frambringa och sprida tro, hopp och 

inspiration till barn och ungdomar vilket skapar ett positivt budskap. Budskapet handlar om 

att barnen är mäktiga och kommer ta över världen. Att filmen kretsar kring barn och 

ungdomar och att det endast är de som syns i filmen är också ett effektivt sätt att beröra 

mottagarna och något som många kan relatera till. Detta går att koppla till kulturella symboler 

som är ett redskap som tas upp av Björkvall (2009, 103). I kampanjfilmen ses dessa barnen 

och ungdomarna som kulturella symboler som används för att fånga publikens 

uppmärksamhet och samtidigt är mycket känsloladdade. 

 

Den vanligaste vinkeln i reklamfilmen är tagen rakt framifrån och riktad underifrån upp mot 

personen i fokus. En metaforisk association vi har från det sociala livet är när man “ser upp” 

till någon. När vinkeln är tagen underifrån skapar det en känsla av att personen i fokus är 

överlägsen och innehar styrka (Machin & Mayr, In press). Vår uppfattning är att barnen i 

filmen ska ses som mäktiga, precis som Laleh sjunger i bakgrunden. Ett exempel på detta är 

när vinkeln är nedifrån och riktat upp mot en pojke som har boxningskläder och man hör 

Laleh sjunga “Vi ska bli mäktiga”. Vinkeln i harmoni med låten tyder på att pojken i 

boxningskläder kan bli hur mäktig som han vill. I filmen är det väldigt luftigt och få objekt 

finns med, detta för att de objekt man faktiskt har med ska få mer fokus. De scener där barnen 

utför någon form av aktivitet är där vi kan se mest rekvisita men framför allt är det stylingen 



	

som tydliggör budskapet. De olika aktiviteterna barnen utför framkommer väldigt tydligt med 

hjälp av den styling de har fått.  

 

När vi analyserar posering fann vi att barnen ofta viftade med händerna eller höll ut dem på 

något sätt. Att ta plats i bilden kan associeras med frihet detta kan tyda på självsäkerhet och 

att barnen kan göra vad de vill utan hämningar och utan att vara tillbaka hållna (Machin & 

Mayr, in press). Ett annat element av poseringen som är återkommande i filmen är att barnen 

är riktade framåt mot mottagaren. Detta är för att skapa en symbolisk relation till mottagaren. 

De scener som barnen inte är riktade mot mottagaren är de scener där de utför någon form av 

aktivitet som de fokuserar på. Reklamfilmens bakgrund är generellt dekontextualiserad, som 

innebär att den är väldigt luftig och lämnar utrymme åt personen i fokus eller de få objekt 

man valt som rekvisita. Det öppna utrymmet i sig används för att inge känslan av frihet från 

fysisk begränsning, Ju mer en bild dekontextualiseras desto större är dess symboliska roll. 

(Machin & Mayr, in press). 

 

Angående blickarna i filmen har vi valt att analysera de tre som förekom mest. Många av 

barnen blickade rakt fram mot mottagaren, detta menar Kress och Van Leeuwen (1996, 127-

128) är för att skapa en relation till mottagaren. Den andra blicken som förekom ett flertal 

gånger är att barnen blickar bort, mot den aktivitet eller handling de utför. I dessa fall är 

mottagaren endast en åskådare och ingen symbolisk interaktion uppstår. Den tredje mest 

förekommande blicken i reklamfilmen var att barnen blickade åt sidan, snett uppåt och ut ur 

skärmen. När man blickar uppåt kan det skapa associationer till något positivt. Vår 

uppfattning är att reklamfilmen valt att arbeta med dessa tre typer av blickar då de till viss del 

skapar interaktion och relation utan att vara för påträngande (då de varierar med observation), 

samt att de vill associera barnen med ett positivt tankesätt och inge hopp om framtiden.  

 

Färgerna i filmen kan ses som kalla då det är mycket gråtoner och färgmättnaden är 

neddragen vilket vi tolkar som en koppling till känslor som dysterhet och allvar. Vidare 

appellerar vi detta som ett visuellt val som tagits för att lyckas föra fram barnens oro kring 

framtiden och allvaret inom detta ämnet. Både låten och aktiviteterna i filmen går att koppla 

till Länsförsäkringars CRM budskap eftersom deras val av ideella samarbetspartners arbetar 

för att erbjuda efter aktiviteter efter skolan och för att främja barns psykiska hälsa i och 

utanför skolan. Filmen har en tydlig koppling till utbildning då stor del av filmen filmats i 

skolmiljö. Barnen och ungdomarna är de som konstant förs fram som det viktigaste i filmen 



	

då de får mest utrymme och syns i alla scener. Detta skapar en tydlig koppling till ett budskap 

om att barnen är viktiga i samhället och att man behöver arbeta för att få dem att tro på sig 

själva. Modaliteten för filmen är hög då färger, kontraster och det som syns i kampanjfilmen 

är verklighetstroget.  

 

Filmen innehar tydligt ett positivt budskap samt positiva känslor. När Laleh sen sjunger “Vi 

ska ta över, vi ska ta över världen” får man se ett fotbollslag med tjejer och tre tjejer som tar 

studenten.” vilket bidrar till att frambringa positiva associationer som gemenskap och 

framtidstro. Kampanjfilmen använder tydliga resurser för att representera både grupper och 

enskilda individer med syfte att ge upphov till känslor kring kollektivism men också 

individualisering. Filmen scener varierar från grupper med barn och ungdomar som 

synliggörs men också scener där enskilda personer får ta plats. Detta för att enklare få alla att 

kunna relatera till filmen och känna sig inkluderade i dess budskap.  

 

Kampanjbilder 

Annonsbild 1: “Barnen på skolgården” 

 
Denotationer: Det framgår tydligt av den valda kampanjbilden är utformad för 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Detta förstår vi direkt då Länsförsäkringars logotyp 



	

syns i nedre, högra hörnet. Logotypen är större än både texten till vänster samt texten ovanför. 

Det vi direkt kan se i bilden är sju barn som sitter på en bänk. Deras blickar är vända åt olika 

håll och kläderna är neutrala och går i svarta och gråa nyanser. Bänken och barnen är 

placerade under ett stort träd och mellan trädkronan och barnen befinner sig en stor och vit 

text som lyder: “För alla som ska ta över världen”. Bakom barnen, bänken och trädet tonar en 

stor brunaktig tegelbyggnad upp. Det ligger löv på marken och det ser ut att vara höst. Två av 

barnen ler och två verkar lyssna på pojken längst fram i bilden som berättar något. Resterande 

ser mer allvarsamma ut och verkar varken lyssna eller delta med de andra tre barnen. Under 

bilden ligger en blå text på fem rader över en vit bakgrund. Några radavstånd under texten 

ligger till höger en lite fylligare text där det står “Se hur vi får barn att växa på” och under 

finns en länk till kampanjens hemsida lansforsakringar.se/foralla.  

 

Konnotationer: När man ser till den konnotativa nivån vill man komma åt de föreställningar 

som förs fram både textuellt och visuellt (Fiske 2011, 81). När man nu ser till bänken och 

barnen som vi nämnde tidigare inom den denotativa beskrivningen kopplar vi det genast till 

våra erfarenheter och förstår att barnen sitter på en skolgård. Att de sitter på skolgården tror vi 

ska representera den studie som genomförts där resultatet visade att barn känner att de saknar 

stöd i och utanför skolan samt att kampanjen genomsyras av ungdomars mående i och utanför 

skolan. Då kampanjen handlar om att ge barnen hopp om en framtid kan detta kopplas vidare 

till utbildning och skolgången som här får en plats visuellt i bilden. 

 

Ämnet i kampanjbilden förs fram direkt genom den stora rubriken som lyder “För alla som 

ska ta över världen”. Då Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän arbetar för att de unga i 

samhället ska känna hopp om att kunna ta över världen i framtiden repsenterar rubriken detta 

utmärkt. Den stora rubriken. Vid första mötet med kampanjbilden kan den anses vara dyster 

med tanke på färgvalen. Hela kampanjbilden går i grå toner och vissa av barnen ler inte. Vi 

har dragit en koppling mellan de grå och dystra färgvalen till barnens oro inför framtiden. En 

semiotisk resurs man kan använda sig av är färg i en text för att visa på visuell 

framskjutenhet, alltså påvisa om något är viktigare än andra element (Björkvall 2009, 102). I 

vår bild är alla barnen klädda i neutrala färger och ingen sticker ut i mängden, detta anser vi är 

semiotisk resurs för att påvisa att alla barn är lika viktiga och för att skapa en gemenskap i 

bilden.  

 



	

Vår tolkning av bilden är att den är mer dyster än texten som är mycket mer hoppfull. Texten 

för fram att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän tror på alla unga och med avstamp i 

barnens oro försöker företaget komma på en lösning genom att samarbeta med ideella 

organisationer. Detta bidrar till att man ser företaget som en hjälpande hand och vill alla väl - 

företaget vill hjälpa till och bryr sig om barnen i samhället. Texten belyser att företaget 

samarbetar med organisationer som hjälper barn. Rita Mårtenson (2009, 45) tar upp att ett 

företags varumärkesimage påverkas av dess samarbetspartners. Att Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohuslän väljer att föra fram sina samarbetspartner samt att de vill hjälpa barn 

kan bidra till att skapa en bild av företaget som förstående och att de bryr sig om ungdomarna 

i samhället.  

 

Det centrala i bilden (alltså barnen) är på ett medellångt avstånd och taget rakt framifrån, detta 

bidrar till ett socialt samband mellan mottagare och avsändare och bjuder in mottagaren till att 

läsa mer (Björkvall 2009, 39) vinkeln kan även tyda på att man är “på samma nivå” och 

jämnlikar med barnen (Machin & Mayr, In press). På den konnotativa nivån kopplar vi att 

barnen i bilden har vänt sina blickar åt olika håll som ett tecken på att de har olika mål och 

vill olika saker med sina liv. Vår uppfattning är att bilden representerar hur det ser ut i 

dagsläget och att barn inte alltid mår bra, medan texten blickar framåt på en ljusare framtid 

och ska ge frambringa hopp till de som ser kampanjbilden.  

 

På den konnotativa nivån kan man även se till typografin och hur denna semiotiska resursen 

påverkar meningsskapandet. Typvikt handlar om hur “tungt” ett typsnitt anses, t.ex. fet 

typsnitt i förhållande till normal. I Länsförsäkringars kampanjbild har man valt att lägga 

“tyngd” (feta typsnitt) på rubriken “För alla som ska ta över världen”, på länken till 

kampanjsidan samt deras logotyp. Detta gör man för att visa vad som bör läggas vikt på och 

man ger textelementet en viss visuell framskjutenhet (Björkvall 2009, s.136-137).  

Man kan även se en visuell avgränsning mellan texten och bilden. Bilden är inramad av en vit 

bakgrund och under bilden finns texten. Detta ser vi som ett semiotisk val för att lyckas föra 

fram textens budskap tydligt. Informationsvärdet i bilden avspeglar en hög-låg dimension 

(Björkvall 2009, s.158). Detta innebär att man i kampanjbilden placerat textelementet “För 

alla som ska ta över världen” högst upp för att idealisera det medan det som anses reellt, en 

avspegling av hur barn har det idag (med oro inför framtiden), har placerats under. Sedan har 

man längst ned i kampanjbilden valt att lägga det specifika, alltså textelementet. Texten består 

till stor del av påståenden, denna typ av språkhandling är den minst interaktiva och ställer 



	

även därför minst krav på mottagaren (Björkvall 2009, 32-33). Detta tror vi är för att publiken 

enkelt ska kunna tyda budskapet och ta till sig det. Den visuella modaliteten för annonsbilden 

är hög då den är verklighetstrogen och representerar hur verkligheten ser ut. Även den 

textuella modaliteten ser vi som hög då påståendena i tillhörande bildtext förs fram som säker 

och pålitlig. 

 

Annonsbild 2: “Barnen i skateboardparken” 

 
Denotationer: I denna bild ser vi fem barn, det ser ut att vara tre flickor och två pojkar. De 

sitter på en skateboardramp som någon har klottrat på, de bokstäver vi ser är något avskurna 

då man inte ser hela texten men det ser ut att stå BUS med stora bokstäver. Fyra av barnen bär 

mössa och alla fem bär dock varsin tjocktröja och ett par jeans, nyanserna varierar. 

Bakgrunden är väldigt tom och ovanför skateboardrampen, bakom barnen, ser man endast en 

grå himmel. Ett barn står upp, två barn sitter hukade och de sista två sitter med benen 

hängandes ner från rampen. Tre av barnen ler och två av barnen ser mer allvarsamma ut, 

blickarna är vända åt olika håll och endast två av barnen blickar mot mottagaren. Bilden har 

en vit ram runt sig och under själva fotot på ramen finns en kort text på endast tre rader. 

Under dessa tre rader finns ytterligare två textelement. Det ena är på väster sida där texten 

lyder “Se hur vi får barn att växa på” och under texten finns länken till hemsidan för 

kampanjen lansforsakringar.se/foralla. På höger sida, med lite tjockare text än resterande 

textelement ser vi Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns logotyp. 



	

 

Kampanjens webbplats - https://foralla.lfgoteborg.se  

De fyra utvalda sidorna: 

Sida 1. “Samhälle” - http://föralla.com/?page_id=2076  

 
Sidan tar upp de åtgärdande insatserna de arbetar med under treårsperioden 2015-2018. Sidan 

inleds med en rubrik som tydligt syftar till att “våra unga” är de som ska leda samhället 

framåt i framtiden. De trycker på de unga genom att även markera orden “våra unga” med röd 

färg för att detta ska ses som viktigast. Sidan inleds även med text kring drömmarna om att 

alla ska hamna i innanförskap istället för utanförskap och sedan fortsätter sidans innehåll 

genom att gå igenom vad Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän gör för att förverkliga 

detta. De beskriver hur de arbetar för att möjliggöra en hållbar framtid för de unga genom 

olika insatser. De fokuserar på förebyggande insatser och informerar om dessa. Genom sina 

investeringar försöker de skapa positiva erfarenheter och ett skyddssnät för barn och 

ungdomar som riskerar att hamna i just utanförskap. På sidan finns det fyra illustrationer. Den 

första som finns i sidhuvudet på webbsidan är en illustration av ett samhälle med massa hus, 

skyltar, träd, lyktstolpe och hjärtan, vissa av hjärtana befinner sig i pratbubblor. De andra 

illustrationerna tar upp siffror gällande hur många barn som får uppleva havet 2016/2017 med 

hjälp av deras samarbetspartner Havets Hus, detta var 275s stycken. Den andra tar upp hur 

många barn och vuxna under 2016/2017 på förskolor som får jobba mot mobbning 

tillsammans med deras samarbetspartner Friends. Detta var 863 barn och 162 vuxna. Den 



	

tredje illustrationen är ett diagram av vad barnen anser stärker deras självförtroende mest, 

exempel som bra betyg, många kompisar och beröm från familj och vänner tas upp. På sidan 

är det tre dominerande färger, dessa är blå, röd och vit. Dessa finns sedan i ljusare nyanser 

och mörkare på olika ställen på sidan. Längst ned på sidan står alla samarbetspartners samt en 

informationsruta med hur alla kan bidra med något. Rubriken lyder “Du kan också hjälpa 

till!” där de två orden “hjälpa till!” är röda. Rubriken i informationsrutan är även av fetare 

typvikt än resterande brödtext inom rutan. Över informationsrutan finns ett textstycke med ett 

citat om att företaget tror på kraften inom alla barn. Ordet “kraften” är vidare också ifylld med 

röd färg. Rubriken och de två underrubrikerna är av tjockare typvikt än resterande brödtext. 

 

Sida 2. “Återbäring” - http://föralla.com/?page_id=1872  

 
Sidan inleds med en bild på två flickor som ser ut att plugga. Under bilden står rubriken “Nu 

delar vi ut 200 miljoner i återbäring till våra kunder”. 200 miljoner är ifyllt med röd text. 

Under rubriken finns tre underrubriker, den första lyder “För alla som ska ta över världen” där 

orden “För alla” är ifyllt med rött. Den andra lyder “Använd gärna återbäringen till att stärka 

våra ungas självförtroende” där orden “ungas självförtroende” är markerade med röd text. 

Tredje underrubriken lyder “Sveriges nöjdaste kunder får återbäringen på kontot” där ordet 

“kontot” är ifyllt med rött. Rubriken samt underrubrikerna är även av tjockare typvikt än 

resterande brödtext. Sidans innehåll informerar om donationer till lokalsamhället utifrån en 

självklar aspekt, framtidsmål för 2018, deras sociala hållbarhetsarbete och innanförskap i 



	

samhället. Sidan tar även upp hur företag kan engagera sig och bidra. Längst ned på sidan 

finns ett textstycke med information om hur bra 2016 var för försäkringsbolaget och de 

informerar om att de vann sex stycken utmärkelser för detta. Under textstycket finns 

illustrationer på dessa utmärkelser i form av stämplar. Utmärkelserna vanns inom områdena 

bank privat, försäkring privat, bank företag, fastighetsmäklare, bolån och fastighetslån 

företag. Färgerna på sidan är blå, vit och röd.  

 

Sida 3. “Generation ensam” - http://föralla.com/?page_id=1107   

  
Sidan inleds med samma bild som finns på annonsbilden “Barnen på skolgården”. Bilden 

föreställer sju barn som sitter på en bänk utanför skolan. Under bilden finner man rubriken 

“Generation ensam känner oro för framtiden” där de två orden “Generation ensam” är i röd 

färg. Rubriken är även i fetare typvikt än resterande brödtext. I ingressen tas Pisa-rapporten 

upp som används för att mäta högstadieelevernas kunskapsnivå. Man belyser även 

problematiken kring att leva i ett prestationssamhälle. Sedan följer textinnehåll som 

informerar om en nationell undersökning som Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän utfört 

tillsammans med sidan ungdomar.se. Texten informerar om resultaten av studien som visar på 

att 70-80% av unga i samhället menar att deras studieresultat påverkas av deras 

självförtroende. De tar även upp att en tredjedel saknar stöd för att klara skolan och 

tillhörande hemarbete. 60 % menar även att självförtroende är viktigare än kunskap och 



	

pengar för att lyckas i ens liv. Resterande text tar även upp att ett om barn inte har ett bra 

självförtroende börjar de tvivla på sig själva. Texter belyser även orsaken till varför barn inte 

får lika mycket hjälp hemma då det blir mer och mer svårt att få ihop sina livspussel hemma. 

De tar även upp att barn, oavsett bakgrund, ofta lämnas ensamma åt sin egen utveckling. I 

texten får man sedan läsa om att fler insatser behövs utifrån undersökningens resultat och 

sedan avslutas texten med att Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän informerar om deras 

samarbeta med Läxhjälpen. Samarbetet tas upp som ett tydligt exempel på bra och starka 

samarbeten som försäkringsbolaget har för att förebygga den redan nämnda problematiken för 

de unga. Vidare inleds sidan med problematiken kring ungas självförtroende och avslutas 

därav mer positivt med hur man kan förebygga det genom exempelvis samarbeten med 

organisationer som vill hjälpa till och förebygga dessa problem. I slutet av texten står det 

“Om vi tror på och tar tillvara på ungas energi och vilja att utvecklas, ger dem det stöd som 

behövs, så bygger vi starka barn och ungdomar med en tro på att kunna förverkliga sina 

drömmar.” 

 

På sidan finns det fyra illustrationer gällande statistik för undersökningen. De två första är två 

cirkeldiagram, varav första tar upp vad barn och ungdomar tycker är viktigast för att lyckas. 

De tre svaren som kom in var självförtroende, kunskap och pengar där självförtroende var 

dominerande. Den andra är ett cirkeldiagram som tar upp frågan om barn tror att det gör 

någon skillnad om man kommer från en rik familj för att lyckas i livet, majoriteten svarade ja. 

Tredje illustrationen visar upp siffran 35% och står för hur många som inte har någon som 

stöttar dem i eller utanför skolan. Fjärde illustrationen är ett stapeldiagram som tar upp frågan 

om vad unga tycker ökar deras självförtroende mest. Bland svarsalternativen fanns bra betyg, 

många kompisar och beröm och uppmuntran från familj och vänner. Längst ned på finns även 

youtube-länk till kampanjfilmen. 

 

  



	

Sida 4. “Samarbetspartner Friends” - http://föralla.com/?page_id=383   

 
Sidan inleds med en bild i sidhuvudet på fyra barn som sitter och pluggar. Under bilden finns 

rubriken “Aktivt arbete mot mobbning” där orden “mot mobbning är röda. Under rubriken 

finns en ingress samt brödtext som tar Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns samarbete 

med barnrättsorganisationen Friends. Texten belyser att samarbetet går ut på att motverka 

mobbning och kränkningar. De inleder med att förklara problematiken kring mobbning och 

hur barn som utsätts för mobbning har det svårt i skolan. Vidare i texten förs deras 

förebyggande arbete fram gällande utbildningsinsatser för barn, ungdomar och vuxna. Texten 

avslutas med information om Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns finansieringar av 

utbildning för totalt 1700 barn och ungdomar. I nedre delen av sidan finns en informationsruta 

med en mindre rubrik som lyder “Du kan också hjälpa till!” där de två orden “hjälpa till!”. 

Rubriken är av fetare typvikt än brödtexten inom informationsrutan. Texten i rutan tar sen upp 

hur man som privatperson, pedagog och företag kan bidra.  

 

             

         

 

 


