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1.	  Inledning	  
1.2	  Introduktion	  
Miljöproblem är något som kan påverka alla på ett eller annat sätt och vi anser att ämnet 
är något som borde diskuteras mer än vad det gör, både inom politiska verksamheter och 
mellan individer i samhället. Eftersom informationsflödet är stort idag kan det vara en 
utmaning att kommunicera miljöproblem för att kunna förändra människors beteende. 
Därför ska vi analysera kommunikation av miljöproblem från en miljöorganisations sida. 
	  
1.2	  Problembakgrund	  
Människor har inte alltid varit medvetna om förändringarna som sker i naturen, det var 
först på 1960-talet som vi började förstå att vår värld har stora miljöproblem. På den 
tiden var engagemanget relativt stort och det skapades opinion för att rädda miljön och 
det var också då massmedierna började skriva om ämnet (Lidskog, Sandstedt & 
Sundqvist, 1997:16). Sedan dess har miljöproblem blivit svårare för människor att förstå 
och ta till sig då de har expanderat och berör hela samhället och inte som förr då man till 
exempel trodde att det bara gällde enskilda företag (Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 
1997:18). Det har diskuterats en del vems ansvar det är att skapa kunskap om 
miljöproblemen. Det räcker inte bara med forskning om miljöproblemen för att nå 
myndigheter och allmänheten. Forskningen om ämnet måste kommuniceras ut till 
samhället och detta görs mest effektivt genom massmedia och miljöorganisationer 
(Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997:279). 
 
Det är vedertaget att miljöfrågan är ett stort problem men trots det så visar forskning att 
intresset och oron för miljön i världen sjunker bland människor. Enligt GlobeScans årliga 
opinionsundersökning har intresset aldrig varit så lågt på tjugo år. I deras undersökning 
från 2012 intervjuades invånare i länder över hela världen om hur allvarliga de ansåg att 
olika miljöproblem var. Det visade sig att färre människor anser att de är mycket 
allvarliga idag än innan. Majoriteten av de tillfrågade anser fortfarande att det är ett stort 
problem även om undersökningen visar att intresset har sjunkit (www.globescan.com). I 
Sverige har forskning visat att intresset för miljöproblem har minskat. Miljöintresset var 
som högst i mitten på 1990-talet och sedan dess har det minskat kraftigt. Det har dock 
visats att intresset ökat igen men inte nått samma nivå som när det var som högst. När 
intresset var som högst var det en åldersmässig spridning på vilka som var engagerade, 
efter det blev spridningen mindre och det visade sig att det var 40-talisterna som var 
mest aktiva (SIFO Research International, 2008). 
 
Eftersom det har visat sig att intresset för miljöproblemen har minskat måste ämnet 
kommuniceras för att en större förändring ska kunna ske. Som vi ovan har nämnt har 
medierna och miljöorganisationerna en viktig roll i kommunikationen av miljöproblem. 
Vi ska därför undersöka hur kommunikationen ser ut från en miljöorganisations sida. 
	  
1.3	  Syfte	  
Syftet med studien är att undersöka vad Naturskyddsföreningen har för huvudsakliga 
budskap i sina kampanjfilmer för att öka förståelsen hos människor. 
	  
1.4	  Frågeställningar	  
- Vilka argument använder Naturskyddsföreningen sig av? 
- Hur förs argumenten fram retoriskt? 
- Hur förs argumenten fram visuellt? 
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2.	  Bakgrund 
I detta kapitel kommer vi ge information om Naturskyddsföreningen för att ge en inblick 
i hur organisationen arbetar. Informationen är hämtad från Naturskyddsföreningens 
webbplats (www.naturskyddsforeningen.se).  
 
Naturskyddsföreningen är Sveriges största och, enligt dem själva, viktigaste ideella 
miljöorganisation. Den startades för över hundra år sedan av en grupp vetenskapsmän 
och har idag 192 000 medlemmar. Naturskyddsföreningen arbetar för att påverka 
politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen och detta genom rapporter, 
kampanjer, böcker, debatter, konferenser och ett intensivt pressarbete. De 
arbetsområden som de fokuserar på är: Klimat, energi & transporter, Hav & fiske, Skog 
& naturvård, Miljögifter, Jordbruk & mat. De arbetar i 24 länsförbund och lokalt i 270 
kommunkretsar. 
 
Naturskyddsföreningen vill få med så många som möjligt för att kunna påverka 
miljötillståndet och för att göra det använder de sig av tre verktyg vilka är politisk 
påverkan, naturkänsla och konsumentmakt. Naturskyddsföreningen arbetar för att skapa 
förändring och har lyckats på många sätt. Precis som de beskriver på sin webbplats 
kommer de aldrig sluta jobba för en bättre miljö. På deras webbplats kan man även läsa 
om och följa den utveckling som skett sedan organisationen började sitt arbete år 1909. 
Eftersom Naturskyddsföreningen är en stor organisation som har betydelse för samhället 
var det intressant för oss att undersöka deras kampanjfilmer. Nedan följer ett citat från 
hemsidan som visar på att deras arbete kan skapa förändring: 
 

“Vårt	  hundraåriga	  arbete	  har	  gett	  resultat.	  Vi	  har	  räddat	  pilgrimsfalken	  
från	  utrotning.	  Vi	  har	  tvingat	  industrin	  att	  tillverka	  miljövänligare	  papper.	  
Vi	  har	  sett	  till	  att	  få	  ett	  förbud	  mot	  två	  av	  världens	  farligaste	  ämnen;	  DDT	  
och	  kvicksilver.	  Vi	  har	  räddat	  hundratals	  unika	  skogar	  från	  avverkning.	  Vi	  
har	  sett	  till	  att	  svenska	  matbutiker	  börjat	  sälja	  ekokaffe.	  Och	  mycket,	  
mycket	  mer.	  Tillsammans	  har	  vi	  kammat	  hem	  en	  lång	  rad	  segrar.	  Men	  vi	  
är	  långt	  från	  nöjda.”	  
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3.	  Teori	  
Vi kommer inledningsvis i vårt teorikapitel beröra kommunikationsteorier i stort för att 
sedan gå in och titta närmare på diskursteori, retorik och visuell kommunikation. Vi 
kommer avslutningsvis presentera tidigare forskning inom kommunikation av miljö. 
	  
3.1	  Kommunikationsteori	  
3.1.1	  Begreppet	  kommunikation	  
Kommunikation är ett begrepp som alla känner till men få kan definiera vad det betyder 
då begreppet har olika innebörd för olika människor. Bethami A. Dobkin och Roger C. 
Pace definierar kommunikation som en process för att skapa och dela mening genom 
användning av symboler (Dobkin & Pace, 2003:7). Jesper Falkheimer menar att 
kommunikation brukar definieras på två olika sätt. Den enkla definitionen är att 
kommunikation är överföring av meddelanden från en sändare till en mottagare, den 
andra definitionen är mer komplex då det handlar om utbyte av mening då meddelanden 
tolkas vilket kan leda till förståelse (Falkheimer, 2001:13). Kommunikation innefattar 
många element, det kan till exempel vara ett samtal mellan människor, någonting man ser 
på TV eller en tröja man har på sig då den säger något om en som person (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012:11). Det innefattar även ledarskap i grupper och 
organisatioriska funktioner (Dobkin & Pace, 2003:5). Ordet kommunikation kommer 
ursprungligen från det latinska ordet communicare som betyder att göra gemensamt (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012:25). Kommunikationens makt och möjligheter har 
intresserat människor att studera ämnet i århundraden. Genom kommunikation är det 
möjligt att forma identiteter, relationer, samhällen och kulturer (Dobkin & Pace, 2003:5). 
När man pratar om kommunikation som begrepp nämns ofta två andra begrepp, 
information och medier. Information är innehållet som överförs i kommunikationen medan 
medierna är hjälpmedlen som överför informationen. Enligt Heide, Johansson och 
Simonsson menar Jansson och Strömbäck att den moderna människan är beroende av 
medierna för att kunna få information som kan skapa kunskaper som får människorna 
att börja tänka. Detta betyder att vi lever i ett mediesamhälle (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012:24). 
 
3.1.2	  Två	  synsätt	  på	  kommunikation	  
Det finns olika sätt att se på kommunikation och det går att identifiera två övergripande 
synsätt inom kommunikationsforskningen (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:27). I 
det första synsättet ses kommunikation som en överföring av meddelanden som riktar in 
sig på en sändare och mottagare som kodar och avkodar meddelanden genom kanaler. 
Det här synsättet har olika benämningar, men vi kommer kalla det för 
transmissionssynsättet. Detta synsätt ses som en process där en sändare ska påverka en 
mottagare på ett så effektivt sätt som möjligt. I det andra synsättet ser man istället på hur 
meddelanden samverkar mellan människor, kommunikationen skapar mening mellan 
sändaren och mottagaren. I det här synsättet ser man inte kommunikation som något 
som bara händer mellan en sändare och en mottagare, utan det är många fler faktorer 
som spelar in, till exempel kulturella faktorer. Detta synsätt kommer vi vidare att 
benämna som det meningsskapande synsättet (Fiske, 1990:12). 
 
Genom transmissionssynsättet ser man på kommunikation som en linjär process där en 
sändare skickar ett budskap till en mottagare. Under 1940-talet såg man på 
kommunikationen som att den hade en direkt verkan och skulle leda till att mottagaren 
ändrade sin attityd, sitt beteende och kunskap inom ämnet (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012:29). I denna syn på kommunikation tror man att mottagaren kan ta till 
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sig budskapet utan några större problem. Syftet med detta synsätt är att effektivt överföra 
information från en sändare till en målgrupp utan att tappa innehåll på vägen (Falkheimer 
& Heide, 2003:70). Den största nackdelen med transmissionssynsättet är att man 
glömmer att kommunikation handlar om mer än att bara sprida information. Människor 
tolkar budskap olika och detta måste tas hänsyn till, vilket det inte gör i denna enkla 
uppfattning om kommunikation (Falkheimer & Heide, 2003:73). I början av 1980-talet 
uppstod en förändring i synen på kommunikation. Det finns fortfarande forskare som 
identifierar kommunikation som överföring av information men den här uppfattningen 
beskriver inte hela fenomenet. Det har skett ett paradigmskifte där allt fler forskare 
studerar de dynamiska relationerna i kommunikationprocessen (Hargie & Tourish, 
2009:4). I vår studie har vi utgått från att det inte bara är meddelandet i sig som påverkar 
mottagarens förståelse, utan att det är flera olika faktorer som påverkar hur mottagaren 
tolkar budskapet. Därför har vi valt att se på kommunikation ur ett meningsskapande 
synsätt. 
 
När Jesper Falkheimer och Mats Heide skriver om det meningsskapande synsättet 
beskriver de att vi människor inte är objekt som absorberar information rakt upp och 
ner. Eftersom människor tolkar och förstår information på olika sätt genom deras 
bakgrund, värderingar och erfarenheter försvårar detta kommunikationsprocessen 
(Falkheimer & Heide, 2003:15). Människors bakgrund, värderingar och erfarenheter 
påverkar vilka delar som betonas i kommunikationen och hur innehållet i 
kommunikationen tolkas. I kommunikationsprocessen finns det möjlighet att förändra 
människors kunskaper, förståelse och viljan att agera. Det meningsskapande synsättet är 
väl ihopkopplat med den ursprungliga betydelsen av begreppet kommunikation (Heide, 
Johansson & Simonsson, 2012:33). Att kunna hantera kommunikation blir allt viktigare 
eftersom världen förändras eftersom information idag sprids snabbt och meddelanden är 
svårare att förstå (Dobkin & Pace, 2003:5). Inom dagens kommunikationsforskning 
uppfattar man kommunikation som mer än bara spridning av information. 
Kommunikation ska ses som ett redskap som skapar, påverkar och bevarar relationer 
(Heide, Johansson & Simonsson, 2012:33). Vi har i vår studie undersökt vilka 
huvudsakliga budskap Naturskyddsföreningen har i sina kampanjfilmer för att skapa 
förståelse hos människor och vi har valt att se på kommunikationen ur ett 
meningsskapande synsätt. Eftersom människor tolkar och förstår information på olika 
sätt är det viktigt att ha det med oss när vi ska analysera och tolka vårt material. 
	  
3.2	  Diskursteori	  
3.2.1	  Begreppet	  diskurs	  
Diskursteorin har på senare år växt fram inom samhällsvetenskapen och i och med att 
det blivit populärt har det utvecklats parallellt på olika håll. I och med diskursteorins 
snabba utveckling har det lett till att det finns många definitioner av begreppet diskurs 
och vad de anses ha för betydelse (Bergström & Boreus, 2005:17). En enkel definition av 
begreppet diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” 
Det betyder att språket är strukturerat i olika mönster som vi följer när vi agerar i olika 
sociala sammanhang (Winther Jørgenssen & Phillips, 2002:1).  
 
Även fast det råder skilda meningar om vad diskursbegreppet betyder finns ändå en stor 
gemensam grund. Diskurs handlar alltid om en social konstruktion som har med språk i 
ett visst sammanhang att göra. En social konstruktion är sättet som människor agerar på, 
det kan till exempel vara handlingsmönster, vanor och konventioner. Dessa 
konstruktioner kan vara mer eller mindre styrda (Bergström & Boreus, 2005:17). 
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Exempel på sociala konstruktioner kan vara hur politiker talar med andra politiker, hur 
undervisning bedrivs i högstadiemiljö eller som i vårt fall hur Naturskyddsföreningen 
talar till sin målgrupp. 
 
Enligt Winther Jørgensen & Phillips menar Foucault att det inte finns någon mening i att 
söka efter bakomliggande sanning om verklighetens konstruktion eftersom en sådan 
sanning inte finns. Vi kan studera de diskurser som finns för att förklara och tolka 
verkligheten eller delar av den. Diskursanalysens mål är alltså inte att klarlägga vad 
människor egentligen menar eller hur saker egentligen är. Målet med diskursanalysen är 
istället att studera hur olika begrepp eller diskurser är konstruerade (Winther Jørgenssen 
& Phillips, 2002:70). 
 
3.2.2	  Faircloughs	  tredimensionella	  modell	  
Norman Fairclough menar att det inom diskursbegreppet finns tre delar: diskurs som 
text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough, 1992:73). Diskurs som text är 
inriktad på språkvetenskap, till exempel när man jämför texters grammatiska struktur. 
Den diskursiva praktiken handlar om hur texter produceras, distribueras och hur de 
konsumeras. När man tittar på den sociala praktiken handlar det om att gå utanför texten 
och den diskursiva praktiken och dessutom titta på relationen mellan dessa. Det kan till 
exempel vara att man tittar på andra diskursiva praktiker utanför området (Bergström & 
Boreus, 2005:308). Utifrån dessa tre delar har Fairclough tagit fram en modell, Faircloughs 
tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough, 1992:73). Modellen för samman dessa 
tre delar som alla är viktiga för diskursanalysen. Med hjälp av dessa kan man nära 
analysera text och språk inom språkvetenskapen. Ur ett makroperspektiv analyserar man 
social praktik i relation till den sociala strukturen medan i ur ett mikroperspektiv ser man 
den sociala praktiken som något som människor aktivt producerar och förstår utifrån 
vedertagna rutiner (Fairclough, 1992:72). 
 
När man tittar på diskurs som text koncentrerar man sig på de formella drag och 
egenskaper som texten har och dessa konstruerar diskurser och genrer 
språkvetenskapligt. När man analyserar textens egenskaper är det viktigt att belysa att 
man samtidigt måste titta på den diskursiva praktiken (Fairclough, 1992:73). När den 
diskursiva praktiken analyseras koncentrerar man sig på hur sändaren utifrån redan 
befintliga diskurser och genrer skapar en text, och hur mottagaren tolkar texten utifrån 
dessa befintliga diskurser (Fairclough, 1992:72). Det innebär processer av textproduktion, 
distribution och konsumtion av texten. Hur detta ser ut varierar mellan olika diskurser 
beroende på sociala faktorer (Fairclough, 1992:78). Vissa texter har en enkel distribution, 
till exempel en vanlig konversation mellan två människor, som endast distribueras i det 
specifika sammanhanget. Andra texter kan ha en komplex distribution, till exempel texter 
som distribueras av politiker ut till folket vilket ger en längre process (Fairclough, 
1992:79). När man ska analysera den sociala praktiken är inte diskursanalysen tillräcklig, 
eftersom det inom sociala praktiken finns både diskursiva och icke-diskursiva element. 
Med kritisk diskursanalys vill man beskriva kopplingarna mellan användandet av språket 
och den sociala praktiken (Winther Jørgenssen & Phillips, 2002:70). Det man undersöker 
i en kritisk diskursanalys, den kommunikativa händelsen, är en del av den sociala 
praktiken (Fairclough, 1992:73). Den kommunikativa händelsen formar och formas av 
den sociala praktiken (Winther Jørgenssen & Phillips, 2002:70). 
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3.3	  Retorik	  
Retorik är något som har funnits med oss under en lång tid och folk har haft skilda 
åsikter kring denna vetenskap. Efter andra världskriget fick retorik en uppgång och är 
idag mer aktuellt än någonsin. Det samhälle vi lever i idag är fullt av information och 
begreppen information och kommunikation är centrala i våra liv. Genom 
teknikutvecklingen finns det möjlighet att både samla, lagra och överföra information på 
ett effektivt sätt. Eftersom informationsflödet är enormt är det idag viktigare att lägga 
energi på sitt budskap för att nå fram (Johannesson, 2003:7). 
 
I vår studie vill vi se vad Naturskyddsföreningen har för huvudsakliga budskap i sina 
kampanjfilmer för att skapa förståelse. Retoriken är relevant för vår studie eftersom den 
behövs för att en publik ska bli övertygad och därmed få förståelse för miljöproblemet. 
Det handlar om hur man på bästa sätt ska uttrycka det man vill ha sagt i en viss situation 
för att övertyga. Retorik är redskapet för att kunna övertyga (Carlsson & Koppfeldt, 
2008:64). Det har funnits regler för det dramatiska berättandet sedan långt tillbaka. För 
över tvåtusen år sedan formulerade Aristoteles en dramatisk konstruktion för att på ett 
effektivt sätt väcka publikens intresse och hålla dem uppmärksamma (Bergström, 
2012:19). 
 
3.3.1	  Fem	  steg	  att	  övertyga	  
Den klassiska retoriken är indelad i fem steg som ska övertyga publiken. Det första är att 
väcka uppmärksamhet och intresse (exordium). Det här steget kan ses som en inledning 
där publiken snabbt ska få ett hum om vad det ska handla om. Här sätts tonen för 
berättelsen. Det andra steget är att ge en bakgrund för att publiken lättare ska kunna sätta 
sig in i ämnet (narratio). Genom det här steget kan talaren skapa ett förtroende från 
publiken. I det tredje steget lägger talaren fram sin tes, det som talaren vill få fram 
(propositio). Sedan gäller det att argumentera för sin tes för att undvika att publiken börjar 
tvivla eller tappa intresset (argumentatio). Inom retoriken är talet tre värdefullt. Som talare 
bör man ha tre starka argument, där man bör lägga det svagaste argumentet i mitten och 
avsluta med det starkaste argumentet. När talaren har lagt ut sina argument är det dags att 
knyta ihop säcken (conclusio). Här kan det vara en bra idé att kort sammanfatta 
argumenten och avsluta med något fyndigt (Carlsson & Koppfeldt, 2008:90-94). 
 
3.3.2	  Etos,	  patos,	  logos	  
När man ska förmedla sitt budskap till människor är det viktigt att övertyga dem om att 
informationen är sann, värdefull och nödvändig (Johannesson, 2003:7). För att kunna 
övertyga en publik är det viktigt att skapa förtroende. Publiken måste få en förståelse för 
det man talar om och det kan ge en positiv känsla. Talaren kan använda sig av tre olika 
redskap för att skapa förtroendet, dessa är etos, patos och logos. När vi ska undersöka 
Naturskyddsföreningens kommunikation kommer vi lägga stor vikt vid att titta på just 
dessa redskap. Redskapen används för att en mottagare ska kunna bli övertygad och 
kommer därför få ta en stor del i analysen eftersom syftet med vår studie är att 
undersöka vad Naturskyddsföreningen har för huvudsakliga budskap i sina 
kampanjfilmer för att öka förståelsen hos människor. 
 
Etos kan liknas med det moderna begreppet image. Det är den bild publiken får av 
talaren och genom att använda sig av sin personlighet och karaktär kan man genom etos 
övertyga. Etos handlar därför om att skapa en positiv bild för att framstå som trovärdig. 
För att publiken ska bli övertygad räcker det inte att bara använda sig av sitt etos. Det 
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behövs fakta och information för att skapa förståelse och kunskap. När man använder 
logos vänder man sig till människors förnuft där de själv kan dra egna slutsatser. Genom 
att sakligt lägga fram sina argument kan förtroende väckas hos publiken. Etos handlar 
om att väcka känslor hos publiken, men i de flesta fall behövs det även starkare känslor 
för att publiken ska bli övertygad och det gör man genom sin patos. Det finns olika 
patos-strategier för att nå sin publik, det kan vara genom att förmedla fruktan och hopp, 
att väcka vrede eller framkalla skratt genom humor (Carlsson & Koppfeldt, 2008:72-82). 
Det räcker dock inte att bara tänka på etos, patos och logos när man ska utforma sitt 
budskap retoriskt utan det krävs också att man sänder ut det i det rätta ögonblicket. 
Sändaren måste säga det rätta budskapet vid den rätta tidpunkten för att övertyga 
(Johannesson, 2003:73). 
	  
3.4	  Visuell	  kommunikation	  
Av alla våra sinnen är synen det viktigaste och mer än 80% av våra sinnesupplevelser är 
det visuella (Holtzschue, 2011:44). Visuell kommunikation är inte något nytt utan den har 
funnits med sedan mänsklighetens tidigaste uttryck och sedan dess har det skett en stor 
utveckling. För att ett budskap ska bli effektivt räcker det inte att endast tänka på det 
som sägs, utan bilden har en stor betydelse och den har också funnits med längre än 
texten (Dyrud & Worley, 2006:397). Naturskyddsföreningen har utöver sin text använt 
sig av visuell kommunikation i sina kampanjfilmer. Visuell kommunikation kan vara både 
verbala och icke-verbala element, där det verbala är tryckta ord och det icke-verbala är 
bilder eller objekt (Mårtensson, 2008:475). När en kampanj ska utformas är det bra att 
tänka på det visuella språket. Det är lättare att ta till sig en bild än en textmassa och det 
visuella är också mer internationellt än det skrivna eller talade språket. Människor med 
olika kunskap- och utbildningsnivåer kan lättare relatera till en bild då man inte behöver 
ha någon förförståelse. Människan tycker om det visuella uttrycket och för många kan en 
kampanj med visuell kommunikation ha ett underhållningsvärde utöver 
informationsvärdet (Mårtensson, 2008:477). 
 
3.4.1	  Bilden	  
Bilden är en viktig del i den visuella kommunikationen och den har alltid funnits med oss 
på ett eller annat sätt. Den utvecklas hela tiden och mycket har hänt sedan den digitala 
kameran kom. Idag kan vi konstant uppleva stilla eller rörliga bilder av verkligheten 
genom vår dator eller mobiltelefon. Det är inte bara professionella fotografer som 
använder sig av kameran, utan det är någonting som sker vardagligt hela tiden. Det är 
tydligt att bilden fascinerar människan och därför är det intressant att undersöka bildens 
betydelse (Bergström, 2009:153). Vi möts ständigt av visuella budskap och i och med det 
har vi som mottagare blivit vana att tolka och ta till sig dessa budskap som förs fram 
genom bilder. Bild och text tillsammans kan förstärka de budskap som ska förmedlas. 
Det är inte bara det som sägs som är argumentationen i budskapet, utan alla visuella 
element kan betraktas som argumentation (Carlsson & Koppfeldt, 2008:95). 
Naturskyddsföreningen har använt sig av både bild och text i sina kampanjfilmer för att 
få fram sina budskap och i vår analys kommer vi titta på hur bilden förstärker texten och 
vice versa. 
 
Precis som vi nämnt tidigare behövs det visuella utöver det verbala för att ett budskap 
ska bli effektivt. En kombination av text och bild är att föredra då dessa tillsammans 
förstärker budskapet och överträffar vad texten och bilden enskilt skulle klara av 
(Bergström, 2012:288). Informationen som ges av den visuella kommunikationen kan 
hjälpa mottagaren att själv dra slutsatser om information som saknas i texten och hjälpa 
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mottagaren att tolka budskapet (Mårtensson, 2008:488,485). Forskning har visat att 
kombinationen av text och bild får människor att minnas ett budskap bättre. Hela sjuttio 
procent av ett budskap som har använt sig av både text och bild blir ihågkommet av 
mottagaren. Med ett budskap som använt sig av enbart text är det endast nio procent 
som blir ihågkommet och av budskap med endast bild blir tjugo procent ihågkommet 
(Bergström, 2012:288). 
 
Eftersom alla bilder sänder ut ett budskap är det viktigt att tänka igenom valet av bilder 
för det budskap man vill sända ut. Det finns olika kategorier av bilder som alla ger olika 
budskap (Bergström, 2012:157). För att se på vilket sätt Naturskyddsföreningen använt 
sig av bilder för sin argumentation kommer vi undersöka vilka bildkategorier vi kan 
urskilja. De informativa bilderna finns för att informera objektivt. Det kan vara stora och 
små händelser och uppträder ofta som nyhetsinslag men kan även vara produktbilder. 
Bilden ska bara visa innehållet och behöver ingen kreativ utsvävning. De explikativa 
bilderna förklarar händelser, förhållanden och skeenden. Det kan till exempel vara en 
röntgenbild eller hur en möbel ska monteras ihop. Här kan det finnas en viss kreativ 
utsvävning men det får inte ta över. De direktiva bilderna är till för att övertyga. Här syns 
sändarens budskap tydligt och bilderna uppmanar till förändring. De expressiva bilderna 
uttrycker känslor med kraftfulla sätt. De finns ett starkt personligt uttryck och här finns 
det möjlighet till en omfattande kreativ utsvävning. I processen med att få fram ett 
budskap kommer alla dessa kategorier till användning. De dramatiserar och förstärker 
bildens budskap (Bergström, 2012:157). 
 
3.4.2	  Kontexten	  
Det räcker inte bara med att välja rätt bildkategori utan det är också viktigt att tänka på i 
vilken kontext bilden finns. Det är i sammanhanget som man ser om bilden lyckas med 
sin budskapsförmedling. Det finns både en inre och en yttre kontext. Bildens inre 
kontext är själva innehållet i bilden medan den yttre kontexten är bildens närmaste 
omgivning. Det kan uppstå konflikter i både den inre och den yttre kontexten som gör 
bilden mer intressant (Bergström, 2012:169). Både den inre och den yttre kontexten har 
betydelse för vår studie eftersom vi behövde titta på sammanhanget inom och utanför 
kampanjfilmerna för att kunna tolka budskapen. När man tittar på den inre kontexten 
finns det olika delar av bilden som kan vara viktigare än andra. Forskare har kommit 
fram till att våra hjärnor snabbt reagerar på fyra viktiga attribut: färg, form, djup och 
rörelse. Attributet färg är det som lättast framkallar känslor hos mottagaren. Färg är 
därför personligt och har en stor betydelse för det visuellt kommunicerade budskapet 
(Lester, 1995:37). Det andra attributet är form. Begreppet form innefattar ytterkanter och 
det som finns innanför dem på ett objekt (Lester, 1995:40). Vår hjärna är uppbyggd på 
ett sätt som gör att vi ser tredimensionellt och därför vill vi ha ett djup i bilder vi tittar på. 
Det kan även vara en illusion av djup på en platt yta (Lester, 1995:44). Färg, form och 
djup tillsammans med rörelse är de viktigaste attributen i en bild för att få oss att reagera. 
Att se rörelse finns med oss urminnes tider för att snabbt reagera och undvika faror 
(Lester, 1995:50). Därför är dessa attribut bra att tänka på när ett budskap ska visualiseras 
(Lester, 1995:36). Vi kommer nedan gå djupare in på attributet färg då detta kommer tar 
en större plats i vår studie.  
 
3.4.3	  Färgen	  
Färg har alltid varit ett viktigt attribut för oss människor och vi kan använda oss av färg 
för att förändra eller förstärka något (Bergström, 2012:256). Färg ses som något vackert 
men det är mer än så, färg är något användbart som bland annat kan användas för att 
kommunicera idéer och känslor (Holtzschue, 2011:8). Färg kan skapa olika associationer 
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hos mottagaren och därför blir det ett personligt attribut. Dessutom är färg något som 
kan underlätta uppbyggandet och kommunikationen av ett budskap (Bergström, 
2011:135). Begreppen funktionell och icke-funktionell färg är vanliga inom attributet. 
Den icke-funktionella färgen är endast kosmetisk medan den funktionella färgen har en 
kommunikativ uppgift. Färg kan ge visuellt uttryck för en stämning eller en viss känsla. 
För att kommunicera exempelvis action och drama kan intensiva färger och starka 
kontraster användas medan när man vill kommunicera exempelvis lugn gör man det bäst 
med milda färger och mjuka kontraster (Holtzschue, 2011:8). Den funktionella färgen 
kan stödja eller förbättra det budskap som ska förmedlas och den används för att 
attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera (Bergström, 2012:257). Färg 
attraherar och fångar mottagaren, färg kan även skapa stämning på ett effektivt sätt 
genom att förstärka exempelvis en upplevelse. Färgen i sig kan även ge information till 
mottagaren utan hjälp av text eller symboler, den kan även strukturera genom 
färgkodning. Utöver detta kan färg även pedagogiskt hjälpa inlärning (Bergström, 
2012:257). 
	  
3.5	  Tidigare	  forskning	  
Sedan slutet på 1980-talet då klimatförändringarna kom upp på den offentliga 
dagordningen har man sett en kraftig ökning på kommunikationen om miljöfrågan 
(Moser, 2010:32). I studien Communicating Climate Change: history, challenges, process and future 
directions undersöktes det hur man ska kommunicera miljöproblem mest effektivt. De har 
studerat kommunikation av klimatförändringar och inte fokuserat på miljöfrågan i stort. 
De har frågat sig hur den kommunikationen kan skilja sig från kommunikation av andra 
miljöproblem så som till exempel hälsofrågor, politiskt engagemang, ekonomiska 
utmaningar och beteendeförändring inom området miljö (Moser, 2010:33). Även om den 
här studien bara har riktat in sig på klimatförändringar så är den lik vår studie då vi också 
ska undersöka kommunikationen kring miljöproblem. Vår studie skiljer sig från denna 
eftersom vi fokuserar på vad som faktiskt sägs och inte om det som sägs är effektivt eller 
når fram. Vi människor har sedan miljöfrågan kom upp på dagordningen blivit vana att 
få varningar om problemen eftersom vi har blivit överösta med marknadsföring om att vi 
ska förändra vårt beteende (Moser, 2010:33). I och med det har det blivit en större 
utmaning att kommunicera miljöfrågan och det tar oss tillbaka till Aristoteles och hans 
tidigare teori om kommunikation. I retoriken begränsar han sig inte till endast 
informationsutbytet mellan sändaren och mottagaren utan han tittade också på de 
psykologiska effekterna av kommunikation. Till exempel hur publiken bearbetar 
informationen, vad som faktiskt sägs och hur trovärdigt det är. Därför måste det läggas 
stor vikt på informationen eftersom det är en så stor del av samhället (Moser, 2010:37). 
På senare år har det skett enorma förändringar inom medierna och den explosiva 
framväxten av Internet har skapat gemensamma kanaler för informationsspridning. 
Dessa kanaler har blivit de mest synliga och viktiga och möjligheten till interaktion har 
snabbt växt (Moser, 2010:43). Inom forskningen på detta område har det visats att det 
har gjorts en del framsteg vad det gäller kommuniktionen om miljöfrågan men det 
behövs mer forskning om hur man ska kommunicera för att få allmänheten att engagera 
sig (Leal Filho, 2009:15). 
 
Eftersom intresset har minskat kommer det krävas större kommunikativa insatser för att 
människor ska få större förståelse för miljöproblemen. I studien Representing Climate 
Change Futures: a critique on the use of images for visual communication anses det att 
kommunikation bidrar positivt till människors bild av miljöförändringarna. Det påverkar 
deras uppfattning om problemets betydelse och ökar deras intresse för att vilja påverka. 
Att visualisera ett problem kan ha en stor betydelse för människors uppfattning om ett 
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problem som har en inverkan på hur de väljer att agera. Det finns en ökad tillgång av 
visuella medier och det har mycket att erbjuda för kommunikationen inom området och 
medierna har ett stort inflytande på människors förståelse (Nicholson-Cole, 2005:13). Vi 
har ovan nämnt hur viktigt det är att kommunicera men det skulle behövas mer 
forskning om på vilket sätt man ska kommunicera. I studien ”Fear Won’t Do It” – 
Promoting Positive Engagement With Climate Change Through Visual and Iconic Representations har 
de undersökt hur skrämseltaktiker fungerar i praktiken. Det visade sig att dramatiska, 
sensationella, skrämda och chockerande framställningar av miljöproblem kan fånga 
människors uppmärksamhet och visa hur viktig frågan är. Människor kan känna sig 
hjälplösa och överväldigade och det kan istället leda till att de tar avstånd och inte 
engagerar sig i frågan (O´Neill & Nicholson-Cole, 2009:375). 
 
I studien Making a Difference: A Case Study of the Greenpeace Ozone Campaign har de fått bevis 
på att kommunikation kan vara effektiv. Kampanjen handlade om att minska utsläppen 
för att skydda ozonlagret. Analysen visade att kampanjen var effektiv och på många sätt 
framgångsrik eftersom de mötte många av sina mål. De fick allmänheten att förstå vikten 
av problemet, de nådde fram till multinationella företag som producerar 
ozonnedbrytande ämnen och politiska aktörer och allt detta genom rätt 
marknadsstrategier. De lyckades till och med nå fram till några av världens största företag 
som Coca Cola och McDonald’s som nu börjat göra förändringar. Även om inte det 
primära målet med kampanjen är i land så ses den ändå som framgångsrik då de gjort en 
förändring i samhället (Maté, 2001:198). 
 
Sammanfattningsvis har den tidigare forskning vi tagit upp ovan visat att det finns 
forskning om hur man ska kommunicera miljöproblem mest effektivt och att 
kommunikation bidrar positivt till människors uppfattning om miljöproblemen. Vi 
hittade också tidigare forskning om på vilket sätt man kan kommunicera och hur det 
påverkar mottagaren. Avslutningsvis tog vi upp en kampanj som var ett bevis på att 
kommunikation av miljöproblem kan vara effektiv. Vår studie skiljer sig från denna 
forskning eftersom vi ska titta på vad en miljöorganisation använder för huvudsakliga 
budskap för att kommunicera miljöproblem och inte på om dessa budskap är effektiva 
och når fram hos mottagarna. Vår studie skiljer sig också från tidigare forskning eftersom 
vi ska titta både på den retoriska och visuella kommunikationen samt att vi ska analysera 
kampanjfilmer från en svensk miljöorganisation. 
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4.	  Metod	  
4.1	  Val	  av	  metod	  
För att kunna ta reda på vad Naturskyddsföreningen har för huvudsakliga budskap i sina 
kampanjfilmer för att öka förståelsen hos människor behövde vi undersöka deras 
kampanjfilmer ingående. För att kunna jämföra dessa fall valde vi använda oss av en 
kvalitativ metod för att kunna identifiera likheter och skillnader (Ekström & Larsson, 
2010:19). En kvalitativ undersökning resulterar i skrivna eller talade formuleringar och 
inte siffror eller tal (Backman, 2008:33). Kritisk diskursanalys är en inriktning inom 
diskursanalysen och det är även den metod som vi har använt i denna studie. Precis som 
inom diskursteorin finns det olika angreppssätt inom det kritiskt diskursanalytiska 
området och vi har valt att utgå från Norman Faircloughs perspektiv (Winther 
Jørgenssen & Phillips, 2002:60). 
 
Syftet med den kritiska diskursanalysen är att belysa den språkvetenskapliga diskursen 
hos sociala och kulturella fenomen samt förändringsprocesser i den moderna tiden. 
Diskurs handlar inte bara om tal och skrift utan även bilder är en viktig del (Winther 
Jørgenssen & Phillips, 2002:61). Syftet är också att skapa en social förändring mot 
jämlikhet i kommunikationsprocesser och i samhället. Den kritiska diskursanalysen har 
därför som uppgift att förklara den diskursiva praktikens roll i samhället med dess sociala 
relationer som innefattar ojämlikhet. Analysen har ett kritiskt förhållningssätt och därför 
kallas den för kritisk diskursanalys. Winther Jørgenssen & Phillips, 2002:63). 
Det är en passande metod då vi har undersökt hur Naturskyddsföreningens 
kommunikation ser ut. Vi har valt att inte undersöka vilken effekt kommunikationen har 
ur ett mottagarperspektiv utan bara se på hur kommunikationen ser ut. I en kritisk 
diskursanalys läggs fokus på språkets struktur och resultatet av en kritisk diskursanalys 
ska kunna användas för att skapa social förändring (Winther Jørgenssen & Phillips, 
2002:63). Genom en kritisk diskursanalys kan vetenskapen förenas med samhällskritik 
genom att texter i olika former ses om diskurs. Eftersom Naturskyddsföreningen är en 
organisation som arbetar med miljöfrågor genom bland annat politisk påverkan och 
konsumentmakt var det inte bara intressant att undersöka vad som finns i själva texten 
utan också titta på vad texten är en del av i samhället (Ekström & Larsson, 2010:266). 
	  
4.2	  Tillvägagångssätt	  
Som vi nämnt i teorikapitlet är diskursteori ett omdiskuterat ämne med flera olika 
synsätt. Det gäller även om hur man rent praktiskt ska göra en kritisk diskursanalys och 
de direktiv som finns är inte vedertagna utan behöver anpassas till den specifika studien 
samt forskarens egna synsätt (Fairclough, 1992:225). 
Vi har valt att dela upp analysen efter Faircloughs tredimensionella modell där vi har 
analyserat diskurs som text, diskursiv praktik och social praktik. I diskurs som text har vi 
tittat på kampanjfilmernas innehåll genom en grundlig analys. I den diskursiva praktiken 
har vi tittat på hur kampanjfilmerna har producerats, distribuerats och konsumerats samt 
vilka diskurser som finns och i den sociala praktiken har vi tittat på i vilken 
diskursordning dessa ingår i. Med denna metod har vi kunnat ta fram de huvudsakliga 
budskapen i kampanjfilmerna genom att svara på vilka argument som är mest 
framträdande och hur dessa argument förs fram retoriskt och visuellt. Eftersom vi har 
gjort en grundlig analys har vi kunnat hitta dolda budskap som inte kommer fram genom 
en kvantitativ analys. Vi har även genom denna metod kunnat titta på de visuella uttryck 
som Naturskyddsföreningen har använt sig av. Vi har i vår studie valt att lägga störst 
fokus på diskurs som text. Vi har tagit upp den diskursiva och sociala praktiken i 
resultatet men dess omfattning är inte lika stor. 
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När vi analyserade materialet i diskurs som text använde vi oss av en analysmall (se 
bilaga) där vi utgick från Discourse and Social Change men vi tog vi även hjälp av en lathund 
för retorisk analys som finns i Visuell retorik: Bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia när vi 
utformade mallen. Vi utgick från två riktlinjer som Fairclough presenterar. Vi tittade vi 
först och främst på den interaktionella kontrollen, vilket handlar om relationen mellan 
sändare och mottagare. Där tittade vi på vem som kontrollerar interaktionen och om 
kontrollen är symmetrisk eller asymmetrisk. Vi tittade också på hur ämnet introduceras, 
utvecklas och etableras i Naturskyddsföreningens kampanjfilmer med hjälp av retorikens 
fem steg att övertyga. Den andra riktlinjen som vi tittade på var grammatik och vi 
fokuserade på tre dimensioner av grammatik, vilka är transitivitet, tema och modalitet 
(Fairclough, 1993:234). När man analyserar transitivitet tittar man på det som sägs och om 
det förbinds eller inte med subjekt och objekt. Ett budskap kan anta både en passiv och 
en aktiv form där subjektet är synligt eller inte och det är intressant att analysera vad det 
kan få för konsekvenser (Winther Jørgenssen & Phillips, 2002:87). Den andra 
dimensionen vi har tittat på är vad det finns för tematisk struktur i texten. Om det finns 
några retoriska eller visuella mönster i Naturskyddsföreningens kampanjfilmer och om 
dessa är återkommande (Fairclough, 1992:236). Den sista dimensionen handlar om på 
vilket sätt texten framförs och vi har tittat på om texten är subjektiv eller objektiv. 
Beroende på sättet som texten framförs kan det få konsekvenser för hur texten uppfattas 
(Winther Jørgenssen & Phillips, 2002:87). Utöver Faircloughs två riktlinjer har vi även 
tittat på retorikens tre argumentationstyper: etos, patos, logos. 
 
Innan vi började med vår analys testade vi vår analysmall i en pilotstudie för att hitta 
eventuella fel. Vi valde att testa vår mall på Systembolagets kampanjfilm Avdramatisera?. 
Vi märkte att vi behövde göra en grundligare transkribering för att få fram den 
information som var nödvändig, som till exempel hur kameran rör sig. Vi fick göra några 
ändringar för att förtydliga vilka steg vi skulle gå igenom i analysen och då valde vi att 
lägga Argumentationstyperna som en egen punkt eftersom den är en stor del av vår analys 
och den delen låg tidigare under Grammatik. 
Innan vi kunde analysera materialet behövde vi transkribera kampanjfilmerna 
(Fairclough, 1992:226). Vi delade upp transkriberingen i två delar, dels transkriberade vi 
den verbala texten, det vill säga allt som sades i varje film, sedan transkriberade vi 
dessutom det som hände visuellt i varje film. Vi transkriberade var för sig för att sedan 
föra ihop det till ett dokument. På det sättet var det mindre risk att något information 
skulle försvinna. När alla filmer var transkriberade kunde vi med hjälp av vår analysmall 
analysera materialet. För att undvika tolkningsfel analyserade vi allt material tillsammans. 
När vi analyserade den diskursiva praktiken tittade vi på interdiskursivitet där man 
specificerar vilka diskurstyper som finns inom diskursen och vilka diskurser dessa bygger 
på. Här tittar man också på vad detta innebär för produktion, distribution och 
konsumtion (Fairclough, 1992:232). I den diskursiva praktiken tittade vi på de 
intertextuella kedjorna. Då tittar man på den serie av texttyper som just den här texten ingår 
i (Fairclough, 1992:232). 
Den sista delen i analysen är den sociala praktiken där vi i mindre omfattning berört den 
diskursordning som diskurserna ingår i. Alla diskurser ingår i en diskursordning, och dess 
relation med den diskursiva praktiken måste kartläggas. Här vill man se vad den 
diskursiva praktiken ingår i för sammanhang av diskurser (Fairclough, 1992:237). 
	  
4.3	  Urval	  
Eftersom vi var intresserade av att se vilka argument som används kring miljöfrågor 
valde vi att undersöka en ideell miljöorganisation. Vi ville titta på hur en organisation 
utan vinstsyfte förmedlar sina budskap då deras mål är att skapa förståelse. Vi ville rikta 
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in oss på Sverige och då är Naturskyddsföreningen rätt val. Som vi nämnt tidigare arbetar 
Naturskyddsföreningen på många sätt för att få ut sina budskap, men vi valde att 
begränsa oss till att undersöka deras kampanjfilmer. Naturskyddsföreningen producerar 
många informationsfilmer, till exempel i utbildningssyfte och inriktade till barn. De 
informationsfilmer vi valde är mer som reklamkampanjer och det är också dessa som 
synts på biografer och inom sociala medier. För att inte missa något viktigt är det bra att 
analysera allt material som är relevant för studien (Esaiasson et al. 2012:220). Vi har valt 
att analysera samtliga kampanjfilmer under tidsperioden 2009 till 2013, och eftersom det 
endast var fem stycken kunde vi göra en detaljerad läsning av dessa. De fem 
kampanjfilmerna tar upp olika delar av Naturskyddsföreningens arbetsområden. 
	  
De	  kampanjfilmer	  vi	  har	  analyserat	  är:	  
Visste	  du	  att…	  
Uppladdad 2/12 2009, 1 min 52 sek 
Tar upp miljöproblemen i stort. 
 
Anti	  scampi	  
Uppladdad 22/6 2011, 1 min 30 sek 
Tar upp problem inom hav & fiske. 
 
Fisk	  växer	  inte	  på	  träd	  
Uppladdad 29/9 2011, 1 min 15 sek 
Tar upp problem inom hav & fiske. 
 
Cocktaileffekten	  
Uppladdad 6/6 2012, 1 min 41 sek 
Tar upp problemet miljögifter. 
 
Byt	  till	  eko	  
Uppladdad 19/9 2013, 1 min 56 sek 
Tar upp problem inom jordbruk & mat. 
	  
4.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Validitet är enligt Esaisson m.fl. ett svårt men samtidigt centralt problem för den 
empriska samhällsvetenskapen. Begreppet definieras ofta som att vi mäter det vi påstår 
att vi mäter vilket betyder att undersökningen har frånvaro av systematiska fel (Esaiasson 
et al. 2012:67). I vår studie har vi skapat vår analysmall utifrån teorier för att inte påverka 
studien genom våra personliga uppfattningar. För att förhindra att få fel i analysen gjorde 
vi en pilotstudie för att testa analysmallen, det var bra då vi upptäckte fel som vi kunde 
åtgärda. För att undvika systematiska och osystematiska fel har vi gjort hela arbetet 
tillsammans för att hela tiden hålla samman våra tolkningar och öka studiens reliabilitet 
(Esaiasson et al. 2012:63).  
 
Om en studie har extern validitet betyder det att man kan generalisera resultatet från sin 
studie till en större population, eller mellan olika kontexter (Esaiasson et al. 2012:58). När 
man undersöker ett fåtal fall som vi gjort kan man inte se resultatet som något som går 
att applicera på en större population men trots det går det att få fram generella kunskaper 
från dessa intensiva studier. Vårt resultat kan inte ge kunskapen om hur vanligt 
förekommande dessa budskap och argument är i allmänhet men det kan ge kunskap om 
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grundläggande egenskaper och strukturer för just den här fallstudien (Ekström & 
Larsson, 2010:18). 
 
När en forskare ska tolka något behövs det en förförståelse för att få förståelse för det 
man tolkar. Det betyder att vi inte kunde inta en passiv roll utan det blev en aktiv process 
från vår sida när vi analyserade kampanjerna vilket påverkade resultatet. Det är inte en 
forskares enkilda tolkning som är intressant och därför fick vi inte låta våra personliga 
uppfattningar styra tolkningen. Trots detta skulle resultatet antagligen se annorlunda ut 
om studien gjordes av någon annan eftersom människor tolkar på olika sätt (Ekström & 
Larsson, 2010:16). 
 
4.5	  Metodproblem	  
När vi startade vår studie hade vi som mål att titta ordentligt på alla tre delar i 
Faircloughs tredimensionella modell, diskurs som text, diskursiv praktik och social 
praktik. Under studiens gång märkte vi att det skulle bli en för omfattande studie så vi 
valde att beröra den diskursiva och sociala praktiken mindre omfattande. Detta 
påverkade inte vårt resultat i förhållande till syftet och frågeställningarna, men om 
studien skulle utvecklas med att undersöka diskurserna och diskursordningen närmare 
för att se hur den kommunikativa händelsen påverkar och påverkas av den sociala 
praktiken, skulle det ge ett bredare och djupare resultat. 
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5.	  Resultat	  
Vi kommer i detta kapitel att redovisa vårt resultat och dela in det efter Faircloughs 
tredimensionella modell: text som diskurs, diskursiv praktik och social praktik. Vi 
kommer att gå in djupgående på text som diskurs där vi har analyserat filmernas retoriska 
och visuella argument. Vi kommer sedan att nämna vilka diskurser vi funnit inom den 
diskursiva praktiken samt vilken diskursordning dessa ingår i inom den sociala praktiken. 
Vi har i mindre omfattning berört den diskursiva och sociala praktiken. 
 
5.1	  Text	  som	  diskurs	  
Vi har valt att redovisa resultatet inom text som diskurs uppdelat efter varje film var för 
sig för att se vilka huvudsakliga budskap som förmedlats i de enskilda filmerna. Därefter 
har vi utgått från våra frågeställningar då vi tittat på de argument de använt sig av samt 
hur dessa förts fram retoriskt och visuellt.  
 
5.1.1	  Visste	  du	  att…	  
Visste du att… tar upp flera miljöproblem och man får se hur dessa hänger ihop för att 
det ska kunna leda till uppvaknande hos tittaren. Det visuella språket i filmen är illustrerat 
med enkla bilder och talaren i filmen har skånsk dialekt. Tittaren hänvisas i slutet av 
filmen till Naturskyddsföreningens hemsida för att få mer information och bli medlem. 
Den interaktionella kontrollen styrs av Naturskyddsföreningen och är asymmetrisk. 
 
Vilka	  argument	  använder	  Naturskyddsföreningen	  sig	  av?	  

	  
Argument	  1:	  ”En	  droppande	  kran	  kan	  göra	  av	  med	  2,5	  ton	  vatten	  på	  en	  
månad.	  Samma	  enorma	  mängd	  vatten	  går	  det	  åt	  när	  man	  framställer	  
kött	  till	  en	  enda	  150g	  hamburgare.”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Det första argumentet hamnar inom exordium då det används som en inledning för att 
uppmärksamma tittaren och få denne att förstå vad det handlar om. Uppmärksamheten 
väcks genom att talaren i filmen berättar att en droppande kran kan göra av med en sådan 
stor mängd vatten. Här talar talaren till tittarens logos genom att lägga fram saklig 
information. Som tittare kan man relatera till detta då de flesta har en kran hemma och 
när det sedan nämns att det behövs samma mängd vatten för att framställa en 
hamburgare kan det bli en större koppling till tittaren då hamburgare är något som många 
har ätit fler än en gång i livet och just detta exempel talar till tittarens patos då det kan 
väcka känslor. Talaren är subjektiv och lägger in egna värderingar i argumentet, vilket 
syns tydligt i denna mening: “Samma enorma mängd vatten går det åt när man framställer kött 
till en enda 150g hamburgare”. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Det visuella språket är till en början abstrakt vilket kan skapa spänning och när kameran 
zoomas ut får tittaren successivt mer information. För att förtydliga argumentet om att 
det handlar om en stor mängd vatten använder de sig av explikativa bilder där man får se 
hur en glasbehållare fylls enda upp till kanten och att det går relativt snabbt. För att visa 
att det är denna mängd vatten som går åt för att göra en hamburgare så dricker en ko upp 
allt vatten i behållaren. Kopplingen till att kon blir hamburgaren är också tydlig då 
hamburgaren skärs ur kons bakdel. 
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Bild	  till	  argument	  1. 
 

Argument	  2:	  ”Då	  är	  nog	  fiskburgare	  en	  godare	  idé,	  men	  kom	  ihåg	  att	  93	  
%	  av	  den	  torsk	  som	  fångas	  i	  Nordsjön	  idag	  inte	  ens	  hunnit	  föröka	  sig”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Det andra argumentet leder tittaren vidare i berättelsen då det finns en tydlig koppling till 
föregående argument då det handlar om fiskburgare. Talaren talar på ett sätt som gör att 
tittaren kan känna sig delaktig och som att det är en dialog mellan talaren och tittaren. 
Talaren svarar på de tankar och frågor som kan dyka upp hos tittaren utan att de ställts då 
han nämner ett alternativ till den vanliga hamburgaren eftersom man som tittare kanske 
tror att fiskburgare skulle vara ett bättre alternativ. Procenttalet i meningen är ett högt tal 
vilket kan uppmärksamma om hur stort problemet är. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
När det pratas om fisk är det en blå bakgrund och färgen används för att skapa stämning 
och för att förtydliga att vi befinner oss i vattnet och det syns ett stim med fisk. För att 
förtydliga att det fångas mycket fisk så förklaras det visuellt genom en explikativ bild där 
alla fiskar utom en fångas i ett nät. 
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Bild	  till	  argument	  2.	   
	  
Argument	  3:	  ”Usch,	  det	  är	  lika	  bra	  att	  bli	  kannibal	  tänker	  du	  och	  äter	  upp	  
din	  granne,	  men	  gör	  inte	  det.	  Vi	  människor	  innehåller	  nämligen	  en	  massa	  
otrevliga	  gifter.	  Gifterna	  kommer	  bland	  annat	  från	  olja”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Det tredje argumentet är ett tydligt exempel på hur hela filmen hänger ihop och att alla 
argument flyter in i varandra. Det första meningen hänger ihop med meningen innan som 
handlade om torsken i Nordsjön och den sista meningen är en bra övergång till 
argumentet som kommer efter. I det här argumentet är det grammatiskt tydligt att talaren 
talar direkt till tittaren, vilket syns i denna mening: ”Usch, det är lika bra att bli kannibal 
tänker du och äter upp din granne, men gör inte det.” Talaren för fram argumentet på ett 
skämtsamt sätt med glimten i ögat när han talar om att bli kannibal, men har ändå en 
allvarlig ton för att man ska förstå vikten av problemet vilket syns tydligt i den här 
meningen: “Vi människor innehåller nämligen en massa otrev l iga g i f t er .” I dessa två 
meningar riktar sig talaren till både tittarens patos och logos för att övertyga. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
När talaren talar om att det är lika bra att bli kannibal får man se en idyllisk bild med 
grönt gräs, blå himmel, ett hus och en gräsklippare. Färgerna i bilden informerar tittaren 
om att detta är en fin plats samtidigt som de skapar stämning med sina ljusa klara färger. I 
denna idyll står en man och rör i en stor gryta som det ryker ur. De slängda skorna och 
kepsen som ligger på gräset ger ledtrådar om att det kan ligga en människa i grytan. Utan 
texten hade detta varit svårt att förstå, ordet och bilden förstärker argumentet 
tillsammans. För att symbolisera gift används en dödskalle som är en vanlig symbol för 
farliga ämnen. När det pratas om gift blir färgerna mörka och gråa istället för de klara 
färgerna som var innan och här syns det tydligt att de mörka färgerna använts för att 
skapa en dyster stämning. 
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Bild	  till	  argument	  3.	   
 

Argument	  4:	  ”Vi	  gör	  av	  med	  hisnande	  160	  000	  liter	  råolja	  i	  sekunden	  här	  i	  
världen.	  Dag	  som	  natt.	  Oljan	  används	  främst	  som	  energikälla	  men	  också	  
till	  att	  producera	  plast.	  Visste	  du	  att	  det	  tar	  hela	  400år	  för	  naturen	  att	  
bryta	  ner	  en	  vanlig	  plastflaska?	  Det	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  det	  
samlas	  mängder	  av	  sopor	  i	  miljön.	  I	  stilla	  havet	  till	  exempel	  driver	  det	  just	  
nu	  omkring	  över	  100	  miljoner	  ton	  sopor.	  Då	  finns	  det	  smartare	  sätt	  att	  
använda	  planetens	  yta” 
	  

Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
I det fjärde argumentet får tittaren mycket information på samma gång och det är tydligt 
att allt hänger ihop. Talaren nämner att det är vi som gör av med den här mängden olja 
och slänger de här soporna vilket gör det påtagligt att alla är en del av det och han vänder 
sig också direkt till tittaren när han ställer frågan: “Visste du att det tar hela 400år för naturen 
att bryta ner en vanlig plastflaska?”. Mängden 160 000 liter olja i sekunden är ett stort tal som 
kan vara svårt att få grepp om, samma med att det finns 100 miljoner ton sopor i havet 
och att det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastflaska. Det är svårt att förstå 
omfånget av det när man bara hör om det. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Under hela det här argumentet visas bilder i dova och mörka färger som skapar stämning 
och ger en känsla av att det är farligt då både himlen och havet nästan är svart. Vinkeln 
på kameran är som att vi tittare ligger och guppar på havet och tittar mot en oljeplattform 
på håll genom ett sikte vilket förstärker känslan av att det här är något dåligt. Det nämns 
lite hastigt att oljan bland annat används som energikälla och då syns både en båt på 
havet och ett flygplan på himlen, och det kan ge en bild av att de är de största bovarna 
inom energiförbrukning. För att förstärka det som sägs används explikativa bilder, 
exempelvis när det pratas om sopor börjar det dyka upp sopor i havet framför kameran 
samtidigt som ett sopberg byggs upp i bakgrunden. Soporna har klara färger och är saker 
som vi som tittare känner igen, till exempel en plastflaska, en foppatoffel och en badboll. 
De klara färgerna skapar kontrast till den mörka bakgrunden och de informerar att det är 
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svårt att bryta ner dessa föremål. Det används även typografi för att förtydliga de stora 
talen i detta argument, till exempel att det syns i ett hörn hur många liter olja som 
förbrukas i sekunden och talet stiger hela tiden vilket gör att man som tittare förstår hur 
fort det går. 
 

Bild	  till	  argument	  4.	  
 

Argument	  5:	  ”Om	  till	  exempel	  7	  %	  av	  Saharas	  öken	  täcks	  med	  solpaneler	  
skulle	  det	  tillfredsställa	  hela	  jordens	  energibehov.	  Fantastiskt!	  Det	  skulle	  
motverka	  det	  kanske	  största	  hotet,	  klimatförändringarna	  som	  kan	  
komma	  att	  förstöra	  stora	  delar	  av	  vår	  livsmedelsförsörjning	  och	  leda	  till	  
svält	  och	  sjukdomar” 
	  

Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
I det femte argumentet visas det på hur man skulle kunna göra för att göra en förbättring 
i energiförbrukningen. Talaren använder sig av ett exempel som vänder sig till tittarens 
logos då han talar om att endast 7 % av Saharas öken skulle kunna tillfredsställa hela 
jordens energibehov, och det låter tittaren dra egna slutsatser om dess betydelse. Talaren 
är subjektiv och lägger in egna värderingar när han använder sig av uttrycket 
“Fantastiskt!”. Det är tydligt vad denna förändring skulle kunna göra för att motverka ett 
av de största miljöhoten, klimatförändringarna. 7 % av Saharas öken låter inte som någon 
stor yta men att det lilla kan göra en så stor förändring. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
I det här argumentet syns Saharas öken i en gul färg med blå himmel, på himlen syns en 
sol med ett glatt ansikte. Solpaneler dyker upp på en del av sanddynorna och en kamel 
syns i bild. Den glada solen, de klara färgerna och beviset på att det lever djur här skapar 
en positiv stämning. När talaren sedan nämner klimatförändringarna används bilder som 
förklarar skeendet om klimatförändringarna då solen byter ansiktsuttryck och går från 
glad till arg, vetefält dyker upp som kroknar och hela bilden blir grå. 
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Bild	  till	  argument	  5.	  
	  
Argument	  6:	  ”Ledande	  klimatforskare	  säger	  att	  vi	  har	  10	  år	  på	  oss	  att	  
minska	  utsläppen	  och	  vända	  trenden.	  Var	  med	  och	  påverka	  dom	  stora	  
miljöfrågorna.	  Bli	  medlem	  i	  Naturskyddsföreningen” 
	  

Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Som avslutning nämner talaren att forskare har kommit fram till att vi har tio år på oss att 
göra en förändring. Eftersom det är vetenskapligt och att det är ledande klimatforskare 
som säger det blir det trovärdigt eftersom de vänt sig till tittarens logos och får då en 
starkare innebörd. Tittaren får till sist en inbjudan att vara en del i 
Naturskyddsföreningens arbete. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
I detta argument används explikativa och direktiva bilder. För att förstärka påståendet om 
att det handlar om ledande klimatforskare ser man en forskare i bild som genom en 
projektor visar en stigande kurva som ska symbolisera att det blir värre och värre och 
därför måste en förändring ske. För att förtydliga att alla måste vara med och påverka 
visas jordklotet och det snurras med hjälp av fyra händer som ser ut att höra till olika 
världsdelar då de har olika hudfärger och kläder. 
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Bild	  till	  argument	  6.	  
	  
5.1.2	  Anti	  Scampi	  
Anti Scampi ger information om att jätteräkor är ett stort miljöproblem och om hur en 
konsument kan undvika dessa. I filmen används främst illustrerade bilder men även 
fotograferade bilder används när något ska göras extra tydligt. Talaren i filmen är en 
kvinna, Klara Zimmergren, och har en lätt Göteborgsdialekt. På slutet informeras tittarna 
om att de kan skänka 100 kr via ett sms och det länkas till Naturskyddsföreningens 
hemsida. Den interaktionella kontrollen styrs av Naturskyddsföreningen och är 
asymmetrisk. 
 
Vilka	  argument	  använder	  Naturskyddsföreningen	  sig	  av?	  

	  
Argument	  1:	  “Det	  här	  är	  en	  jätteräka.	  Den	  kallas	  också	  för	  scampi,	  
gambas,	  tigerräka	  eller	  tropisk	  räka.	  Om	  du	  äter	  sushi	  så	  brukar	  du	  få	  just	  
en	  sån	  här	  liten	  djävul.	  Den	  här	  jätteräkan	  kommer	  från	  Asien.	  Och	  för	  att	  
hålla	  sjukdomar	  och	  bakterier	  borta	  så	  pumpas	  den	  full	  av	  antibiotika	  och	  
doppas	  i	  giftiga	  kemikalier”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
För att skapa uppmärksamhet i den här filmen byggs det första argumentet upp 
successivt som en berättelse och kan samtidigt skapa välvilja. Huvudrollsinnehavaren i 
berättelsen är jätteräkan som talaren tydligt förklarar att den har flera olika namn och 
talaren vill att tittaren ska få reda på den här informationen först för att ha en bakgrund 
till resten av filmen. Från början vet man inte om den är bra eller dålig men när den här 
kommentaren kommer: “Om du äter sushi så brukar du få just en sån här l i t en djävul”  så 
förstår man att räkan är boven i dramat. För att förtydliga varför räkan är dålig används 
beskrivande ord som är tydliga i den här meningen: “Och för att hålla sjukdomar och bakterier 
borta så pumpas den full av antibiotika och doppas i giftiga kemikalier”. 
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Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Det är tydligt att det handlar om den här räkan då det enda som syns är en räka som rör 
sig på en tallrik. Eftersom den ligger på en tallrik förstår man som tittare att det är 
meningen att räkan ska ätas. När talaren nämner räkans olika namn förtydligas detta 
genom att skrivas ut i ett tecknat typsnitt som ser ut att passa in i en skräckfilm, detta ger 
en ledtråd om att räkan är dålig. För att förstärka orden “pumpas” och “doppas” används 
explikativa bilder där det visas hur räkan pumpas full av antibiotika med en spruta och 
sedan doppas den i en skål med en vätska som gör att räkan krymper. 
 

Bild	  till	  argument	  1.	  
	  
Argument	  2:	  “Men,	  galenskaperna	  stannar	  inte	  där	  för	  den	  här	  lilla	  
jätteräkan.	  Den	  råkar	  nämligen	  vara	  en	  av	  världens	  absolut	  största	  
miljöbovar.	  Stora	  företag	  skövlar	  enormt	  viktiga	  mangroveskogar	  för	  att	  
anlägga	  dammar	  där	  dom	  sen	  odlar	  räkorna.	  Dieselpumpar	  förser	  
räkorna	  med	  friskt	  vatten,	  men	  miljön	  blir	  helt	  sabbad.	  Och	  då	  flyttar	  
företagen	  vidare	  odlingarna	  till	  en	  ny,	  fräsch	  plats.	  Kvar	  lämnas	  ett	  
trasigt	  ekosystem,	  människor	  som	  får	  utstå	  fattigdom,	  våldsamma	  
förföljelser	  och	  andra	  helt	  värdelösa	  saker.” 
	  

Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Berättelsen om räkan fortsätter i detta argument och det syns tydligt i meningen: “Men, 
galenskaperna stannar inte där för den här lilla jätteräkan.”. Talaren nämner sedan att just den 
här räkan är en av världens största miljöbovar, det gör det påtagligt samtidigt som det är 
svårt att förstå att den här lilla räkan skulle kunna påverka så pass mycket. Om man tittar 
grammatiskt på detta argument kan man se att räkan benämns i singularform: “Den råkar 
nämligen vara en av världens absolut största miljöbovar”. Det är vinklat som att det är räkans fel 
att miljön förstörs även fast de förklarar vad det är som förstör. 
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Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Precis som förra bilden så syns en tallrik och det är det som är den genomgående tråden i 
hela filmen. När det beskrivs vad som förstör miljön så visas det visuellt steg för steg 
med explikativa bilder med tallriken som bakgrund, dammen finns till exempel i tallriken 
och följer dess form. Det är klara färger men när det nämns att miljön blir sabbad tappar 
bilden sin färg för att skapa en ny stämning och när odlingen sedan flyttas till en ny plats 
är det klara färger igen. Här informerar färgerna hur miljön mår då det är blått och grönt 
när den mår bra och grått när den mår dåligt. 
 

Bild	  till	  argument	  2.	  
	  
Argument	  3:	  “Ja,	  precis	  så	  jättedålig	  är	  alltså	  jätteräkan,	  även	  om	  den	  
påstås	  vara	  miljömärkt.	  Om	  du	  bara	  vill	  göra	  en	  enda	  pyttesak	  som	  är	  
helt	  ovärderlig	  för	  miljön,	  då	  är	  det	  att	  avstå	  från	  jätteräkan.	  Nästa	  gång	  
du	  vill	  äta	  skaldjur	  så	  välj	  havskräfta,	  hummer,	  kungskrabba,	  ostron,	  
musslor,	  pilgrimsmusslor	  eller	  vanliga	  små	  nordhavsräkor.	  Mycket	  
godare,	  och	  mycket	  bättre	  för	  miljön!”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
För att knyta ihop säcken talas det igen om jätteräkan som berättelsens 
huvudrollsinnehavare för att knyta an till det första argumentet. När talaren nämner att 
tittaren kan göra något läggs vikt på hur lite man kan göra för att det ska ske en stor 
förändring: “en enda pyt tesak som är helt ovärder l ig  för miljön”. Talaren är tydlig med vilka 
skaldjur konsumenten ska välja istället för jätteräkan och är subjektiv då hon lägger en 
egen värdering i att det är mycket godare och dessutom bättre för miljön. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Argumentet följer samma tema som de andra argumenten där en tallrik syns och för att 
ännu mer visa hur dålig räkan är används direktiva bilder då den målas den över med ett 
kryss i en mörkgrön färg, ett litet kryss målas över ordet “eco” för att visa att även de 
miljömärkta jätteräkorna ska unvikas. För att förtydliga vad som är okej att köpa så visas 



Hanna	  Jansson	  och	  Matilda	  Hübenette	  

	  

	   28	  

det på tallriken i fotograferad bild. Dessutom förtydligas det i text om att vissa av dessa 
skaldjur måste vara till exempel handplockade. 
 

Bild	  till	  argument	  3.	  
	  
5.1.3	  Fisk	  växer	  inte	  på	  träd	  
Fisk växer inte på träd vill uppmärksamma problemet med överfiske och ger tittaren tips på 
vilka fiskar man bör äta och inte. I den här filmen används illustrerade bilder och främst 
färgerna rosa, svart, vit och olika nyanser av dessa. Talaren i filmen är en kvinna, Nour 
El-Refai, och har en skånsk dialekt. På slutet av filmen informeras tittaren om 
Naturskyddsföreningens app och hänvisas till kampanjsidan på deras webbplats. Den 
interaktionella kontrollen styrs av Naturskyddsföreningen och är asymmetrisk.  
 
Vilka	  argument	  använder	  Naturskyddsföreningen	  sig	  av?	  

	  
Argument	  1:	  ”Fisk	  är	  gott.	  Men	  det	  finns	  inte	  gott	  om	  fisk.	  Fortsätter	  vi	  
fiska	  som	  nu	  kan	  det	  vara	  tomt	  på	  fisk	  i	  haven	  om	  40	  år.	  Inte	  ens	  en	  liten	  
fiskpinne	  kommer	  simma	  runt	  där.	  Ganska	  konstig	  tanke	  va?”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Talaren fångar tittarens uppmärksamhet genom patos-strategin humor då hon börjar med 
en ordlek: ”Fisk är gott, men det finns inte gott om fisk”, det ger en humoristisk känsla trots att 
det är ett allvarligt ämne. Humorn kommer även in i kommentaren om fiskpinnen då det 
är en kul tanke att en fiskpinne simmar i havet. Även om alla inte äter fisk så kanske man 
äter det form av fiskpinnar vilket gör att det blir en vardaglig koppling till tittaren. Det är 
genom det sakliga argumentet där talaren nämner att det om 40 år inte kommer finnas 
några fiskar kvar om vi fortsätter i den här takten som man förstår vikten av problemet 
och kan dra egna slutsatser. Talaren ställer en fråga till oss som tittare vilket gör att man 
känner sig delaktig i samtalet. 
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Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Bildspråket går i samma stil rakt igenom filmen. Bakgrunden i varje klipp är mönstrat 
som ett fiskskinn och de dominerande färgerna är rosa, svart och vitt och detta är ett 
genomgående tema. Sättet som det är illustrerat på ger precis som sättet talaren talar på en 
humoristisk känsla och det syns tydligt när meningen “Fisk är gott” kommer in då 
bokstäverna är i ett 3D-typsnitt och hänger i fiskekrokar. För att förtydliga att havet 
kommer vara tomt på fisk på 40 år används en direktiv bild där det skrivs ut i textform: 
“40 år = 0 fiskar”. Tanken på att fiskpinnen simmar i havet blir ännu mer komisk då det 
faktiskt visas en fiskpinne som simmar omkring och fångas på en fiskekrok. 
 

Bild	  till	  argument	  1.	  
	  
Argument	  2:	  ”Det	  beror	  på	  kraftigt	  överfiske	  och	  dom	  vårdslösa	  
fiskemetoder	  som	  ofta	  används.	  Som	  bottentrålning	  till	  exempel.	  Det	  
betyder	  att	  man	  tar	  upp	  all	  fisk,	  även	  den	  vi	  inte	  äter.	  Och	  det	  är	  ju	  
botten,	  för	  den	  fisken	  ska	  ju	  ätas	  av	  andra	  fiskar.”	  

	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
För att förklara varför det finns ont om fisk betonas vissa ord för att trycka på hur dåligt 
det är: ”Det beror på kraf t ig t  överfiske och dom vårds lösa fiskemetoder som ofta används”. När 
talaren ger exempel på en vårdslös fiskemetod använder hon sig av ännu en ordlek: “Och 
det är ju bot ten” och använder sig även där av patos-strategin humor. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
För att förtydliga för tittaren att problemet uppstått på grund av överfiske visas det i text 
med ett svart, kraftigt typsnitt i versaler. Hela processen med bottentrålning visas steg för 
steg med explikativa bilder för att man ska förstå hur det går till och samma när det visas 
att fiskar äter andra fiskar. 
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Bild	  till	  argument	  2.	  
	  
Argument	  3:	  ”Sen	  finns	  det	  ju	  också	  odlad	  fisk.	  Även	  om	  det	  låter	  bra,	  så	  
växer	  faktiskt	  inte	  fisk	  på	  träd.	  Nej,	  odlad	  fisk	  lever	  ofta	  på	  fiskmjöl	  -‐	  en	  
föda	  som	  består	  av	  en	  himla	  massa	  vildfångad	  småfisk.	  Och	  det	  löser	  ju	  
inte	  direkt	  problemet.	  Ja,	  med	  överfisket	  alltså.”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Även i detta argument använder sig talaren av en ordlek och det är ett tydligt tema genom 
hela filmen: “Även om det låter bra, så växer faktiskt inte fisk på träd”. Denna ordlek besvarar 
frågan “Kan man inte äta odlad fisk?” som kan dyka upp hos tittaren. Det växlas mellan 
ordlekar med humoristiska inslag, patos, och allvarlig information, logos, som behövs för 
att tittaren ska förstå problemet. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Även här används explikativa bilder för att förtydliga ordleken genom att man får se fiskar 
istället för löv på träd. När det pratas om fiskmjöl visas en förpackning som det står 
“Fiskmjöl” på. Den påminner om en riktig mjölförpackning och har även en 
innehållsförteckning som visar att fiskmjöl innehåller vildfångad småfisk. Fiskmjöl är 
inget man själv köper i livsmedelsbutiken men det blir en koppling genom 
förpackningens form till en livsmedelsprodukt som alla känner igen. 
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Bild	  till	  argument	  3.	  
	  
Argument	  4:	  ”Hur	  gör	  du	  då	  för	  att	  inte	  vara	  en	  ful	  fisk	  och	  göra	  så	  alla	  
fiskar	  försvinner?	  Det	  är	  otroligt	  svårt.	  Nä	  jag	  skojade	  bara.	  Det	  är	  väldigt	  
enkelt.	  Titta	  efter	  dom	  här	  två	  symbolerna	  när	  du	  står	  i	  fiskdisken.	  Ladda	  
ner	  vår	  app	  där	  du	  lätt	  kan	  se	  vilka	  fiskar	  som	  är	  helt	  ok	  att	  äta.	  Eller	  gå	  
in	  på	  vår	  webbplats	  och	  hitta	  samma	  lista	  där.	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Den humoristiska känslan följer med genom hela filmen. I det här argumentet är det 
tydligt att talaren riktar sig direkt till tittaren och ställer även här en fråga som hon svarar 
på. Hon använder sig av ironi för att trycka på hur enkelt det är att motverka problemet: 
“Det är otroligt svårt. Nä jag skojade bara.” 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt? 
När hon ställer frågan syns det också visuellt ett stort frågetecken i 3D som försvinner 
när hon svarar. De två symboler som man ska titta efter visas på två förpackade fiskar. 
När talaren informerar om appen syns en mobiltelefon som visar olika fiskar med bockar 
eller kryss. Om man som tittare använder appen får man information om vilka fiskar som 
är okej att äta. 
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Bild	  till	  argument	  4.	  
	  
5.1.4	  Cocktaileffekten	  
Cocktaileffekten belyser problemet med kemikalier och uppmanar tittaren att bli en 
medveten konsument. Det visuella i filmen är illustrerat med enkla bilder och den 
genomgående färgen är rosa vilket ska symbolisera kemikalierna. Talaren är en man, 
Jason Diakité, och har en skånsk dialekt. På slutet uppmanas tittaren att hjälpa till genom 
att sprida filmen och hänvisas till webbplatsen för mer information. Den interaktionella 
kontrollen styrs av Naturskyddsföreningen och är asymmetrisk. 
 
Vilka	  argument	  använder	  Naturskyddsföreningen	  sig	  av?	  

	  
Argument	  1:	  ”Du	  kanske	  inte	  vet	  om	  det.	  Men	  du	  är	  med	  i	  ett	  jättestort	  
experiment.	  Ett	  experiment	  som	  går	  ut	  på	  att	  utsätta	  dig	  för	  en	  massa	  
farliga	  kemikalier	  varje	  dag.	  Kemikalier	  som	  kan	  finnas	  i	  en	  gullig	  leksak,	  i	  
en	  mobiltelefon,	  i	  dina	  kläder	  eller	  i	  din	  soffa.	  Och	  du	  får	  i	  dig	  dom	  när	  du	  
kommer	  i	  kontakt	  med	  prylarna,	  när	  du	  andas	  eller	  när	  du	  äter.”	  

	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Hela filmen är riktad direkt till tittaren och det märks på en gång när talaren säger sin 
första mening: ”Du kanske inte vet om det, men du är med i ett jättestort experiment”. Tittaren 
får inte veta vem som utsätter denne för kemikalierna eftersom subjektet är passivt. Det 
talaren vill att tittaren ska veta först är att det handlar om kemikalier och att det påverkar 
tittaren. Talaren nämner inte allmänheten eller flera människor utan det är den enskilda 
tittaren som är utvald i den här filmen. När talaren ger exempel på föremål som kan 
innehålla kemikalier nämner han saker som de flesta människor har eller använder, 
dessutom använder talaren “en gullig leksak” som exempel vilket indirekt säger att även 
barnen får i sig dessa kemikalier. 
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Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Det är en dramatisk inledning med expressiva bilder då en människa ramlar ner i en 
kemikalieflaska. När man hör vad talaren säger i kombination med bilden så förstår man 
att människan ska föreställa tittaren. Det blir påtagligt att man som tittare är med i 
experimentet eftersom människan är i kemikalievätskan. Den bubblande vätskan i 
flaskan, som ska föreställa kemikalierna, är rosa vilket informerar tittaren om att vätskan 
inte är naturlig. För att förstärka budskapet om att vi varje dag utsätts för kemikalier visas 
en månadskalender där varje dag i månaden fylls med en rosa prick. Precis som tidigare 
visas kemikalierna som rosa bubblor på en leksak, mobil, tröja och en soffa för att ännu 
mer förstärka att nästan allt innehåller kemikalier. När talaren informerar tittaren om att 
man får i sig kemikalier när man kommer i kontakt med saker, när man andas eller äter så 
visas det på samma sätt med den rosa färger. Till exempel när det visas att man får i sig 
kemikalierna när man andas ser man hur kemikalierna åker ner i halsen. 
 

Bild	  till	  argument	  1.	  
	  
Argument	  2:	  “Exakt	  vad	  detta	  gigantiska	  experiment	  till	  slut	  kommer	  ge	  
för	  resultat	  vet	  vi	  ännu	  inte,	  men	  allt	  tyder	  på	  att	  våra	  barn	  riskerar	  att	  få	  
problem.	  Vi	  pratar	  om	  missbildade	  könsorgan,	  cancer,	  diabetes	  och	  
svårigheter	  att	  få	  egna	  barn.	  Det	  kan	  också	  handla	  om	  autism	  och	  adhd.	  
Det	  beror	  på	  att	  kemikalier	  kan	  vara	  farliga	  var	  för	  sig,	  men	  de	  kan	  ställa	  
till	  ännu	  större	  elände	  när	  dom	  blandas.	  Det	  är	  det	  som	  kallas	  för	  
cocktaileffekten.”	  

	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Det kan vara svårt att tycka att argumentet är trovärdigt eftersom det saknas saklig fakta 
då talaren formulerar sig såhär: “Exakt vad detta gigantiska experiment till slut kommer ge för 
resultat ve t  v i  ännu inte , men al l t  tyder  på att våra barn riskerar att få problem.”. Det nämns 
ingen vetenskap och bevis på att kemikalierna är dåliga för oss människor, det finns 
säkert bevis men det tas inte upp i den här filmen. Tittaren måste alltså lita på att det 
talaren säger är sant för att ta till sig av argumentet. När talaren nämner vilka problem 
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nästa generation kan få använder han patos genom skrämmande exempel och eftersom 
detta inte är vetenskapligt kan det vara svårt att tro på. Talaren använder sig av uttrycket 
cocktaileffekten och även om man som tittare aldrig har hört ordet förut så kan det ge en 
förståelse för vad det betyder i detta sammanhang eftersom de flesta känner igen ordet 
cocktail och därmed kan se blandandet framför sig. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
För att förtydliga att vi inte vet vad kemikalierna kan ge för resultat visas samma 
människa som tidigare och genom explikativa bilder får man se hur olika saker händer 
med människans kropp, händerna förstoras, kroppen skakar och huvudet växer och dessa 
steg förklaras inte i ord. Människan ser till slut ut som ett monster och det visar på att 
kemikalierna är farliga. När det pratas om att kemikalier blandas ser man ett martiniglas 
med dryck i, ovanför dyker leksaken, mobiltelefonen, tröjan och soffan upp och deras 
rosa kemikaliebubblor åker ner i glaset och färgen informerar att detta gäller samma 
kemikalier och följer samma tema. Detta för att förtydliga att blandningen av olika 
kemikalier är värre och känslan av att man får i sig kemikalierna blir påtaglig eftersom de 
serveras i ett glas. När själva begreppet cocktaileffekten nämns ser man inte längre 
cocktailen utan istället visas en tunna med en dödskalle på och människan har blivit grå i 
huden. Dödskallen förtydligar att cocktaileffekten är farlig och genom människans nya 
hudfärg informeras tittaren om att kemikalierna påverkar människor. 
 

Bild	  till	  argument	  2.	  
	  
Argument	  3:	  Allra	  värst	  är	  det	  i	  länderna	  där	  man	  tillverkar	  saker.	  Där	  
kan	  människor	  som	  jobbar	  i	  industrierna	  få	  i	  sig	  kemikalierna	  i	  ännu	  
högre	  doser,	  och	  miljön	  blir	  förorenad.	  Sen	  via	  luft	  och	  vatten	  sprids	  
utsläppen	  vidare.	  För	  till	  och	  med	  på	  Nordpolen	  och	  i	  isbjörnar	  har	  man	  
hittat	  kemikalier	  som	  finns	  i	  till	  exempel	  TV-‐apparater.”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Talaren lägger till förstärkande ord för att tittaren ska förstå allvaret, det kan man se i den 
här meningen: “Allra värst är det i länder där man tillverkar saker. Där kan människor som 
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jobbar i industrierna få i sig kemikalierna i ännu högre doser, och miljön blir förorenad”. För att visa 
på att kemikalierna sprids över hela världen och att alla påverkas på något sätt använder 
talaren ett exempel om att man har hittat kemikalier från exempelvis TV-apparater på 
Nordpolen. Eftersom Nordpolen inte är känd för att vara ett välbefolkat ställe så förstår 
man att kemikalierna verkligen har spridits dit och det kan vara en överväldigande tanke 
att vi här hemma i Sverige påverkar hur isbjörnarna har det på Nordpolen. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
När det pratas om att kemikalierna sprids över hela världen och att det man gör på ett 
ställe påverkar på ett annat visas detta visuellt genom explikativa bilder. Man får se ett 
jordklot där ett moln fångar upp kemikalier från en plats och släpper ner det via 
nederbörd på en annan. Det sägs inget om hur det praktiskt går till för kemikalier att 
förflyttas från en plats till en annan, men genom det visuella får vi information om hur 
kemikalierna kan spridas världen över. För att förtydliga igen att det är kemikalier som 
regnar så visas rosa droppar som faller ner på en isbjörn. Den rosa färgen är ett tydligt 
tecken för kemikalierna och är som ett tema genom hela filmen. Det visuella förklarar 
varje steg som talaren pratar om. 
 

Bild	  till	  argument	  3.	  
	  
Argument	  4:	  ”Det	  här	  experimentet	  måste	  vi	  stoppa	  och	  det	  är	  inte	  alls	  
omöjligt.	  För	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  producera	  varor	  utan	  farliga	  
kemikalier.	  Genom	  att	  du	  och	  jag	  inte	  går	  med	  på	  att	  köpa	  vad	  som	  helst	  
kan	  vi	  få	  företagen	  att	  göra	  schysstare	  varor,	  få	  politiker	  att	  skärpa	  lagar,	  
och	  få	  till	  en	  hårdare	  kontroll	  av	  vad	  som	  får	  säljas.	  Du	  kan	  också	  hjälpa	  
till	  genom	  att	  sprida	  den	  här	  filmen	  och	  det	  finns	  ett	  gäng	  kemikalier	  som	  
du	  faktiskt	  kan	  undvika.	  Gå	  in	  på	  vår	  hemsida	  så	  får	  du	  veta	  hur.	  ”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
I det sista argumentet vill talaren genom sitt etos få tittaren att känna sig delaktig och visa 
på att tittaren tillsammans med talaren kan göra något åt problemet. Han använder 
uttryck som “vi måste stoppa” och “genom att du och jag” vilket skapar en tydlig vi-känsla. 
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Även fast problemet kan kännas överväldigande så lugnar talaren tittaren genom att säga 
att det inte är omöjligt. I hela filmen nämns problemet som ett experiment vilket gör det 
tydligt att det saknas vetenskap om vad problemet kommer leda till. Talaren använder sig 
även här av sitt etos då han talar med ett ungdomligt språk och använder uttryck som 
“schysstare” och att det finns ett “gäng” kemikalier, det gör att det känns mindre formellt 
och lättar upp den annars allvarliga tonen och gör talaren intressant. 
 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
För att återkoppla till inledningen på filmen så visas samma sekvens med människan som 
ligger i kemikalievätskan i en flaska. Samtidigt som talaren säger att experimentet måste 
stoppas används direktiva bilder där flaskan kryssas över. Krysset är skarpt format och har 
en mörk färg som skapar stämning vilket gör att det blir tydligt och krysset i sig är känt för 
att symbolisera något dåligt. För att symbolisera varor används en leksaksrobot som det 
hänger en innehållsförteckning på som visar en triangel med de rosa kemikaliebubblorna. 
Triangelmärken är vanliga i varningar och eftersom vi vet vad de rosa bubblorna betyder 
förstår vi att leksaksroboten innehåller kemikalier. Även innehållsförteckningen kryssas 
över för att visa på att det finns andra alternativ. Flera leksaksrobotar radas upp efter 
varandra där alla utom en är rosafärgade och dessa har en innehållsförteckning med 
varningstriangeln. Den ensamma gråa roboten symboliserar det bra alternativet som man 
som konsument ska välja, då den har en överkryssad innehållsförteckning. Det är 
intressant att det bara är en som är grå och färgen informerar tittaren om att det ännu inte 
finns så många alternativ på marknaden, det ger också en indirekt koppling till att om vi 
konsumenter ställer mer krav på företagen kommer fler robotar att kunna bli gråa. 
 

Bild	  till	  argument	  4.	  	  

	  
5.1.5	  Byt	  till	  eko	  
Byt till eko handlar om varför man ska handla ekologiskt och uppmanar tittaren till att byta 
till ekologiska varor. Det används både illustrerade och fotograferade bilder i filmen och 
illustrationerna är olika detaljnivåer. Det är två talare i filmen som för ett samtal med 
varandra, Anders Johansson som pratar östgötska och är den som ställer frågor samt 
Måns Nilsson som pratar skånska och är den som ger information och svarar på 
frågorna. På slutet i filmen uppmanas tittaren att sprida kampanjen #byttilleko inom 
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sociala medier. Den interaktionella kontrollen styrs av Naturskyddsföreningen och är 
asymmetrisk. 
	  
Vilka	  argument	  använder	  Naturskyddsföreningen	  sig	  av?	  

	  
Argument	  1:	  ”O-‐ekologiskt.	  Vad	  är	  det	  för	  något?	  Ta	  ett	  helt	  vanligt	  
äpple.	  Odlingen	  har	  besprutats	  med	  gift	  ungefär	  tio	  gånger	  innan	  du	  
stoppar	  det	  här	  äpplet	  i	  munnen.	  Det	  är	  o-‐ekologiskt.	  Det	  är	  äckligt.	  
Äckligt	  ja.	  Men	  är	  det	  bara	  med	  äpplen	  man	  gör	  så?	  Nej,	  nästan	  all	  mat	  vi	  
stoppar	  i	  oss	  är	  o-‐ekologisk!	  Och	  rester	  av	  bekämpningsmedel	  åker	  rakt	  
in	  i	  våra	  kroppar.	  Det	  är	  väl	  inte	  så	  farligt?	  Asså,	  du	  dör	  ju	  inte	  knall	  och	  
fall.	  Men	  forskare	  oroar	  sig	  för	  vad	  dom	  här	  bekämpningsmedlen	  gör	  
med	  oss	  i	  långa	  loppet.	  Särskilt	  våra	  barn.”	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
De två talarna börjar med att ta upp begreppet O-ekologiskt. De vill få ekologiskt att bli 
normen och att o-ekologiskt är det som är konstigt. Det är ett samtal mellan två personer 
där en är nyfiken och har ont om kunskap, Anders, och en är kunnig och svarar, Måns. 
Anders känns nästan lite barnslig, det kan man se när han använder uttrycket: ”Äckligt. 
Men är det bara med äpplen man gör så?”. Hans sätt att formulera sig blir humoristiskt då han 
uttrycker sig om att det inte är så farligt att man får bekämpningsmedel rakt in i kroppen. 
Kombinationen med att han är vuxen men frågar som att han vore ett barn ger hela 
filmen en humoristisk känsla, och humor är en patos-strategi för att väcka känslor hos 
tittaren. När Måns pratar om att äpplen är o-ekologiska kan man som tittare bli förvånad 
då äpplet känns naturligt och nyttigt. Anders ställer frågor som tittaren skulle kunna ha i 
huvudet, till exempel: “Det är väl inte så farligt?”. Han kan ge en känsla av att föreställa 
tittaren och Måns ska informera och svara på frågor och deras samtal skapar välvilja och 
intresse. Informationen känns trovärdig när Måns genom logos nämner att forskare oroar 
sig för då känns det som att det finns en vetenskaplig grund. Även han använder uttryck 
som har en humoristisk känsla eftersom han använder sig av uttrycket “knall och fall” som 
inte är ett formellt uttryck. För att understryka hur viktigt problemet är trycker han på att 
det “särskilt” kan påverka barnen. 
	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
Visuellt är det tydligt vem som pratar då allt Anders säger skrivs ut i text och det som 
Måns säger visas genom explikativa bilder. Typografi används även för att förtydliga det 
som är viktigt i argumentet, till exempel för att för att förklara att äpplet är o-ekologiskt 
pekar en skylt mot äpplet med texten ”o-ekologiskt”. När det beskrivs att äppelodlingen 
har besprutats med gift tio gånger förtydligas detta genom att tio rör omringar ett äpple 
och sprutar gift på det. När det pratas om att man äter mat är det löständer som äter 
lappar med ordet mat i versaler, vilket gör det visuellt tydligt och kan uppfattas som 
komiskt då man inte äter lappar och att tänderna vanligtvis sitter i en mun. 
 



Hanna	  Jansson	  och	  Matilda	  Hübenette	  

	  

	   38	  

Bild	  till	  argument	  1.	  
 

Argument	  2:	  “Varför	  använder	  man	  gifter	  då?	  För	  att	  det	  gör	  maten	  
billigare	  så	  klart.	  Och	  billig	  mat	  gillar	  vi!	  Ja,	  asså	  vi	  svenskar	  har	  aldrig	  
betalat	  så	  lite	  för	  maten	  som	  idag.	  Men	  kruxet	  är	  att	  det	  är	  ju	  någon	  
annan	  som	  betalar	  det	  verkliga	  priset.	  Vindruvsplockaren	  som	  får	  cancer,	  
barnet	  som	  blir	  sjukt	  av	  att	  bo	  nära	  en	  bananodling.	  Och	  naturen,	  antalet	  
djur,	  växter	  och	  insekter	  minskar	  med	  rasande	  fart.	  Fast	  det	  är	  på	  andra	  
sidan	  jordklotet?	  Du,	  det	  händer	  över	  hela	  planeten.	  Här	  hemma	  i	  Sverige	  
också.	  Som	  bina,	  de	  blir	  allt	  färre.	  Och	  bina	  behöver	  vi	  ju	  för	  att	  få	  mat.	  
Vaddå	  bör,	  vi	  äter	  väl	  inte	  b…?	  Pollinering!	  Har	  du	  hört	  talas	  om	  
pollinering?!	  I	  grundskolan,	  ja,	  och	  det	  här	  är	  ju	  helt	  sjukt!	  

 
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt? 
Den humoristiska känslan följer med som ett tema genom hela filmen och växlas hela 
tiden med den allvarliga informationen. I det här argumentet känns det som att Måns har 
blivit less på allt frågande och svarar med hårda svar, exempelvis: “För att det gör maten 
billigare så klart .” “Du, det händer över hela planeten.” “Pol l iner ing !  Har du hört  ta las om 
pol l iner ing?!”. Även här används ett exempel med barn för att skapa känslor hos tittaren 
där barnet beskrivs som en oskyldig människa som bara är bosatt på fel plats. Det ges 
även ett exempel på hur Sverige påverkas och det är underförstått att vi tittare ska veta 
vad pollinering innebär och varför det är dåligt att det blir färre bin. Har man som tittare 
inte den informationen så kan man bli nyfiken eller tappa intresset. 
	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
När det pratas om att matpriserna har sjunkit visas detta visuellt genom ett diagram där 
staplarna minskar efter varandra, det ser ut att ha varit en drastisk minskning eftersom det 
är en stor skillnad mellan den högsta och den lägsta stapeln. Det är svårt att veta hur 
mycket matpriserna sjunkit då man inte får se några siffror. När det ges exempel på vilka 
som betalar det verkliga priset så visas det steg för steg genom explikativa bilder där man 
får se hur en vindruveplockare faller ihop och hämtas upp av en ambulans och att en 
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barnvagn står bredvid en bananodling. Detta förstärker ännu mer känslan av att det här 
barnet är oskyldigt då det inte kan välja var det ska bo. På samma sätt som när det visades 
hur äpplet besprutades så kommer det ner ett rör som sprutar gift på bina som faller ner 
och dör. Eftersom giftet sprutas direkt på levande djur kan det kännas mer obehagligt för 
tittaren. Det förklaras inte verbalt hur pollinering går till, men det visas visuellt vilket kan 
göra att de som inte känner till pollinering kan få information om vad det handlar om. 
 

Bild	  till	  argument	  2.	  
 

Argument	  3:	  “Hur	  ska	  vi	  få	  stopp	  på	  vansinnet?	  Ja,	  vi	  äter	  ekologiskt.	  Då	  
slipper	  bonden	  ta	  fram	  giftet.	  Grisen	  får	  komma	  ut	  i	  friska	  luften.	  Gillar	  
det.	  	  Älskar	  det!	  Vår	  mat	  blir	  renare,	  naturen	  friskare.	  Och	  det	  här	  låter	  
logiskt,	  vad	  ska	  jag	  börja	  med?	  Börja	  med	  kaffet	  och	  bananerna,	  för	  dom	  
är	  liksom	  tokbesprutade.	  Jag	  gillar	  inte	  bananer.	  	  Ja	  men	  då	  har	  du	  ju	  löst	  
det	  ju.	  Sen	  kör	  du	  mjölken	  och	  köttet.	  Och	  så	  vindruvorna	  och	  potatisen,	  
för	  de	  är	  också	  två	  av	  värstingarna.	  	  	  Jag	  gillar	  inte	  potatis	  heller.	  
Varenda	  liten	  ekologisk	  vara	  du	  väljer	  är	  ett	  steg	  mot	  en	  friskare	  planet.	  
Framåt.	  Framåt	  ja.	  Och	  medan	  du	  byter	  till	  eko,	  så	  kämpar	  
Naturskyddsföreningen	  för	  att	  vi	  ska	  få	  schysstare	  mat	  i	  butikerna.	  På	  
vilket	  sätt	  schysstare?	  Alltså	  att	  dom	  är	  bussiga	  eller	  att	  dom	  är,	  ehh,	  inte	  
giftiga…” 

	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  retoriskt?	  
Båda talarna är subjektiva i detta argument då de benämner problemet som “vansinnet” 
och använder uttryck som “gillar det” och “älskar det”. När Måns ger tips på vad man kan 
börja med låter det enkelt och indirekt ger han tittaren en uppfattning om att det är bättre 
att köpa några få ekologiska varor än inga alls. Det betyder att små förändringar gör 
mycket i längden. Genom sitt etos pratar han på ett ungdomligt sätt och använder uttryck 
som inte känns formella, till exempel “tokbesprutade”, “kör” och “schysstare”. I den 
avslutande meningen nämns namnet på kampanjen och det blir en tydlig koppling till 
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kampanjens budskap: Och medan du byter  t i l l  eko, så kämpar Naturskyddsföreningen för att vi 
ska få schysstare mat i butikerna”. 
	  
Hur	  förs	  argumentet	  fram	  visuellt?	  
För att visuellt förklara att bonden slipper ta fram giftsprutan får man se hur en bonde 
puttar tillbaka ett av rören, som man fått se tidigare i filmen, in i en lada och dessutom får 
man se hur en gris i bur släpps fri. Även i detta argument förtydligas viktiga delar i texten 
typografiskt genom explikativa bilder. När det tipsas om vilka varor man kan börja med 
visas dessa visuellt med verklighetstrogna illustrationer mot en grön bakgrund. Detta 
enkla formspråk gör att produkterna blir synliga och då de visas två och två kan det vara 
lättare för tittaren att komma ihåg dem istället för om alla produkter skulle visas i samma 
bild. 
 

Bild	  till	  argument	  3.	  
 
5.2	  Diskursiv	  praktik	  
Naturskyddsföreningens kampanjfilmer är producerade som kortare informationsfilmer 
och dessa distribueras på deras Youtube-kanal. Filmerna sprids och konsumeras av tittare 
genom sociala medier. Naturskyddsföreningen är den ledande miljöorganisationen i 
Sverige och det finns många liknande organisationer i världen, exempelvis Greenpeace 
(aa:14) som även har en verksamhet i Sverige. Greenpeace använder sig av 
informationsfilmer med liknande budskap som Naturskyddsföreningen och även om 
deras filmer inte är lika i formspråk så vill båda skapa en förändring inom området miljö. 
Kampanjfilmer används för att förmedla kunskap för att kunna förändra ett beteende 
och detta har bland annat Systembolaget använt sig av. Dessa organisationer hamnar 
inom samma intertextuella kedja när det gäller att få ut information som kan leda till 
beteendeförändring. 
 
När vi tittade på interdiskursiviteten kunde vi urskilja två huvudsakliga diskurser, där en 
handlar om miljö och en om hälsa. Dessa två diskurser går att urskilja eftersom 
Naturskyddsföreningen har format sina argument utifrån hur miljöproblemen kan 
påverka miljön samt hur de kan påverka människors hälsa. Inom diskursen miljö har vi 
sett att det pratas om miljön på både global och lokal nivå och inom den diskursen kan vi 
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också se att de diskuterar hur det påverkar djur och natur. Nedan presenteras några 
tydliga exempel som hamnar inom diskursen miljö: 
 

“Vi	  gör	  av	  med	  hisnande	  160	  000	  liter	  råolja	  i	  sekunden	  här	  i	  världen.	  Dag	  
som	  natt.	  Oljan	  används	  främst	  som	  energikälla	  men	  också	  till	  att	  
producera	  plast.	  Visste	  du	  att	  det	  tar	  hela	  400år	  för	  naturen	  att	  bryta	  ner	  
en	  vanlig	  plastflaska?	  Det	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  att	  det	  samlas	  
mängder	  av	  sopor	  i	  miljön.”	  

 
”Fisk	  är	  gott.	  Men	  det	  finns	  inte	  gott	  om	  fisk.	  Fortsätter	  vi	  fiska	  som	  nu	  
kan	  det	  vara	  tomt	  på	  fisk	  i	  haven	  om	  40	  år.	  Inte	  ens	  en	  liten	  fiskpinne	  
kommer	  simma	  runt	  där.	  Ganska	  konstig	  tanke	  va?”	  

 
Inom diskursen hälsa kan vi urskilja att det pratas om hälsa i två aspekter. Dels hälsan 
hos människor som kommer i kontakt med filmerna, på lokal nivå, och dels hälsa hos 
människor som bor i andra delar av världen och påverkas av olika anledningar. Nedan 
presenteras några tydliga exempel som hamnar inom diskursen hälsa: 
 

”Du	  kanske	  inte	  vet	  om	  det.	  Men	  du	  är	  med	  i	  ett	  jättestort	  experiment.	  
Ett	  experiment	  som	  går	  ut	  på	  att	  utsätta	  dig	  för	  en	  massa	  farliga	  
kemikalier	  varje	  dag.	  Kemikalier	  som	  kan	  finnas	  i	  en	  gullig	  leksak,	  i	  en	  
mobiltelefon,	  i	  dina	  kläder	  eller	  i	  din	  soffa.	  Och	  du	  får	  i	  dig	  dom	  när	  du	  
kommer	  i	  kontakt	  med	  prylarna,	  när	  du	  andas	  eller	  när	  du	  äter.”	  

 
“Exakt	  vad	  detta	  gigantiska	  experiment	  till	  slut	  kommer	  ge	  för	  resultat	  
vet	  vi	  ännu	  inte,	  men	  allt	  tyder	  på	  att	  våra	  barn	  riskerar	  att	  få	  problem.	  Vi	  
pratar	  om	  missbildade	  könsorgan,	  cancer,	  diabetes	  och	  svårigheter	  att	  få	  
egna	  barn.	  Det	  kan	  också	  handla	  om	  autism	  och	  adhd.“ 
	  
”O-‐ekologiskt.	  Vad	  är	  det	  för	  något?	  Ta	  ett	  helt	  vanligt	  äpple.	  Odlingen	  
har	  besprutats	  med	  gift	  ungefär	  tio	  gånger	  innan	  du	  stoppar	  det	  här	  
äpplet	  i	  munnen.	  Det	  är	  o-‐ekologiskt.	  Det	  är	  äckligt.	  Äckligt	  ja.	  Men	  är	  det	  
bara	  med	  äpplen	  man	  gör	  så?	  Nej,	  nästan	  all	  mat	  vi	  stoppar	  i	  oss	  är	  o-‐
ekologisk!	  Och	  rester	  av	  bekämpningsmedel	  åker	  rakt	  in	  i	  våra	  kroppar.	  
Det	  är	  väl	  inte	  så	  farligt?	  Asså,	  du	  dör	  ju	  inte	  knall	  och	  fall.	  Men	  forskare	  
oroar	  sig	  för	  vad	  dom	  här	  bekämpningsmedlen	  gör	  med	  oss	  i	  långa	  
loppet.	  Särskilt	  våra	  barn.”	  

 
”Om	  till	  exempel	  7	  %	  av	  Saharas	  öken	  täcks	  med	  solpaneler	  skulle	  det	  
tillfredsställa	  hela	  jordens	  energibehov.	  Fantastiskt!	  Det	  skulle	  motverka	  
det	  kanske	  största	  hotet,	  klimatförändringarna	  som	  kan	  komma	  att	  
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förstöra	  stora	  delar	  av	  vår	  livsmedelsförsörjning	  och	  leda	  till	  svält	  och	  
sjukdomar”	  

 
Vi kan också urskilja att dessa två diskurser kombinerats där de trycker på både miljö och 
hälsa i ett argument. Nedan presenteras några exempel på detta: 
 

“Men	  kruxet	  är	  att	  det	  är	  ju	  någon	  annan	  som	  betalar	  det	  verkliga	  priset.	  
Vindruvsplockaren	  som	  får	  cancer,	  barnet	  som	  blir	  sjukt	  av	  att	  bo	  nära	  en	  
bananodling.	  Och	  naturen,	  antalet	  djur,	  växter	  och	  insekter	  minskar	  med	  
rasande	  fart.	  Fast	  det	  är	  på	  andra	  sidan	  jordklotet?	  Du,	  det	  händer	  över	  
hela	  planeten.	  Här	  hemma	  i	  Sverige	  också.	  Som	  bina,	  de	  blir	  allt	  färre.”	  

 
“Stora	  företag	  skövlar	  enormt	  viktiga	  mangroveskogar	  för	  att	  anlägga	  
dammar	  där	  dom	  sen	  odlar	  räkorna.	  Dieselpumpar	  förser	  räkorna	  med	  
friskt	  vatten,	  men	  miljön	  blir	  helt	  sabbad.	  Och	  då	  flyttar	  företagen	  vidare	  
odlingarna	  till	  en	  ny,	  fräsch	  plats.	  Kvar	  lämnas	  ett	  trasigt	  ekosystem,	  
människor	  som	  får	  utstå	  fattigdom,	  våldsamma	  förföljelser	  och	  andra	  
helt	  värdelösa	  saker.”	  

 
“Allra	  värst	  är	  det	  i	  länderna	  där	  man	  tillverkar	  saker.	  Där	  kan	  människor	  
som	  jobbar	  i	  industrierna	  få	  i	  sig	  kemikalierna	  i	  ännu	  högre	  doser,	  och	  
miljön	  blir	  förorenad.	  Sen	  via	  luft	  och	  vatten	  sprids	  utsläppen	  vidare.	  För	  
till	  och	  med	  på	  Nordpolen	  och	  i	  isbjörnar	  har	  man	  hittat	  kemikalier	  som	  
finns	  i	  till	  exempel	  TV-‐apparater.”	  

 
Genom att kombinera dessa två diskurser får tittaren mer information och det skulle 
kunna leda till en större förståelse. I och med att Naturskyddsföreningen använder sig av 
båda diskurserna kan fler människor bli intresserade eftersom vissa kanske brinner mer 
för den ena diskursen än den andra, men kombinationen kan göra att båda grupperna 
fångas upp. 
 
 
5.3	  Social	  praktik	  
Vi har i vår studie inte fördjupat oss i de diskurser som vi kunde urskilja i den diskursiva 
praktiken samt den diskursordning där dessa ingår. Vi kan se att dessa diskurser ingår i den 
större diskursordningen miljö. Den kommunikativa händelsen som vi har undersökt, 
Naturskyddsföreningens kampanjfilmer, är en del av diskursordningen miljö och har 
formats utifrån den. Som tidigare nämnt har allmänhetens intresse för miljöfrågor 
minskat, vilket är en del av den sociala praktiken, och Naturskyddsföreningens 
kampanjfilmer skulle kunna påverka relationen mellan allmänhetens intresse och 
diskursordningen miljö. Eftersom vi har valt att se kommunikationen ur ett 
meningsskapande synsätt så ser man på kommunikationsprocessen som något där det 
finns möjlighet att förändra människors kunskap, förståelse och viljan att agera och man 
ser på kommunikation som något mer än att bara sprida information. 
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6.	  Diskussion	  
I detta kapitel presenteras en diskussion av hur vi ser på resultatet utifrån ett 
meningsskapande synsätt. I resultatet har vi sett att Naturskyddsföreningen använt sig av 
retoriska och visuella redskap. Dessa redskap används för att underlätta framförandet av 
budskap men eftersom människor tolkar och förstår information på olika sätt är det inte 
säkert att dessa redskap är effektiva i just den här kommunikationsprocessen (Falkheimer 
& Heide, 2003:15). Naturskyddsföreningens kampanjfilmer får olika innebörd för olika 
människor då deras bakgrund, värderingar och erfarenheter påverkar vilka delar som 
betonas i kommunikationen och hur innehållet i kommunikationen tolkas. Vissa 
människor kan ha lättare att ta till sig det visuella och andra det retoriska. En del kan ha 
lättare att ta till sig argument som handlar om hälsa med andra kan ha lättare att ta till sig 
argument om miljö och allt detta beror på att vi som människor tolkar information på 
olika sätt utifrån bakgrund, värderingar och erfarenheter (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012:33). Naturskyddsföreningen arbetar för att påverka miljötillståndet och 
detta bland annat genom sina kampanjfilmer. Enligt Heide m.fl. finns det möjlighet att 
förändra människors kunskaper, förståelse och viljan att agera i en 
kommunikationsprocess och kommunikationen måste ses som ett redskap som skapar, 
påverkar och bevarar relationer (Heide, Johansson & Simonsson, 2012:33). 
 
Dessa kampanjfilmer skulle mycket väl kunna förändra människors kunskaper, förståelse 
och vilja att agera. Eftersom de har använt sig av retoriska redskap för att kunna 
förmedla sitt budskap till människor, vilket handlar om att övertyga dem om att 
informationen är sann, värdefull och nödvändig, betyder det att möjligheten ökar att 
människor får förståelse för miljöfrågan (Johannesson, 2003:7). Texten och bilden 
tillsammans kan förstärka budskapet och det visuella språket behövs för att budskapet 
ska bli effektivt (Bergström, 2012:288). Dessutom hjälper den visuella kommunikationen 
människor med olika bakgrund, värderingar och erfarenheter att tolka då de har lättare 
att relatera till en bild då det inte behövs samma förförståelse (Mårtensson, 2008:477). 
Trots att dessa redskap finns och att det har visats att kommunikation kan vara effektiv 
för att förändra människors kunskaper, förståelse och vilja att agera minskar ändå 
intresset för miljöproblemen. Genom det meningsskapande synsättet handlar det om att 
alla människor tolkar information på olika sätt vilket har betydelse för om 
kommunikation ska kunna bidra till en förändring. 
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7.	  Slutsats	  
Nedan kommer vi att svara på de frågeställningar vi haft som utgångspunkt för att ta 
reda på vilka huvudsakliga budskap Naturskyddsföreningen har i sina kampanjfilmer för 
att öka förståelsen hos människor. 
 
7.1	  Vilka	  argument	  använder	  Naturskyddsföreningen	  sig	  av?	  
Utifrån de resultat vi fått fram genom vår analys kan vi urskilja två huvudsakliga budskap 
i Naturskyddsföreningens kampanjfilmer vilka är miljö och hälsa. Inom dessa två 
budskap kan vi urskilja olika argument. Vi kan se att de använder sig av argument både 
på lokal och global nivå inom både miljö och hälsa. 
 
När de använder sig av ett argument som bygger på hur miljön påverkas globalt kan vi se 
att de pratar om miljön i stort och aldrig inriktat på ett speciellt land. De använder sig av 
siffror för att visa på hur mycket eller lite något är. De flesta av argumenten som handlar 
om miljö är argument som rör miljö på global nivå. Miljö på lokal nivå används inte lika 
frekvent och vi kan endast urskilja enstaka argument som rör detta. Vi kan endast urskilja 
några få argument som handlar om hur människors hälsa påverkas på global nivå. Det 
handlar om hur människor som bor nära och jobbar med tillverkning och framställning 
av produkter i andra länder påverkas. När de pratar om hälsa handlar det ofta om hur det 
påverkar människor på lokal nivå. De benämner människor med ord som vi och du för 
att förstärka att det är vår hälsa som påverkas. De exempel som ges känns nära och något 
som vi alla kommer i kontakt med på ett eller annat sätt, till exempel mobiltelefon, kläder 
eller ett äpple. När det informeras om hur hälsan kan påverkas används exempel som är 
bekanta i vår närhet, till exempel cancer och adhd. De använder även argumentet om att 
våra barn påverkas på olika sätt. 
 
7.2	  Hur	  förs	  argumenten	  fram	  retoriskt?	  
När vi tittade på hur argumenten förs fram retorisk kunde vi se tendenser att 
kampanjfilmerna byggs upp som berättelser där man får lite information i taget och 
berättelserna byggs upp successivt. För att tittarna ska kunna känna sig delaktiga har de 
använt sig av begrepp som du och vi vilket kan ge en vi-känsla och skapa en dialog mellan 
tittare och talare. Talarna använder sig i flera fall av ett vardagligt och ungdomligt språk 
och alla talare har en tydlig dialekt där skånskan är den som förekommer mest. De har 
använt sig av sitt patos för att kunna framkalla känslor hos tittaren. Den patos-strategi 
som förekommer ofta är humor och det har visats på olika sätt i de olika 
kampanjfilmerna, de har till exempel använt sig av ironi, ordlekar och humor med 
barnsliga inslag. Patos och logos ligger nära inpå varandra hela tiden genom att humorn 
kombineras med sakliga argument för att visa på allvaret. När de använder sakliga 
argument vill de visa statistiska bevis genom siffror för att förstärka allvaret. De nämner 
också forskare men man får ingen vetenskaplig källa på var informationen kommer ifrån. 
Något vi kan se är att kampanjfilmerna byggs upp med att successivt ta upp de problem 
som finns i frågan för att sedan avsluta med vad vi tittare kan göra. Oftast vinklas det 
som att det vi som tittare ska göra är en liten handling men som ändå ger stor effekt. I 
enstaka fall nämns det vad Naturskyddsföreningen gör men oftast ligger fokus på vad vi 
som tittare kan göra för att skapa en förändring. 
 
7.3	  Hur	  förs	  argumenten	  fram	  visuellt?	  
När vi undersökte hur argumenten förs fram visuellt tittade vi på vilka bildkategorier som 
använts, vilka färger och hur detta kan påverka texten. Det vi kan se i kampanjfilmerna är 
att de mest använt sig av explikativa bilder där de förklarar vad som händer i filmen. De 
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använder sig av bilder där de antingen förklarar hur någonting går till som de samtidigt 
beskriver med ord, eller att de förklarar ett begrepp som inte beskrivs med ord genom att 
visuellt visa hur det går till. Ibland använder de sig av bilder som beskriver det som sägs 
ord för ord. Genomgående i kampanjfilmerna används typografi för att förstärka vissa 
ord och meningar. Det används på olika sätt och kan vara för att visa hur allvarligt ett 
problem är eller för att visa på hur stor mängd någonting är. När de vill vara tydliga med 
sin ståndpunkt används direktiva bilder, då i sammanhang när de vill sätta förbud för 
något. 
 
Gemensamt för alla kampanjfilmerna är att det använts mycket färg och ofta för att 
informera eller skapa stämning. Färgen har fått en tydlig roll när de vill förklara hur 
någonting mår, till exempel om naturen mår bra visas det med klara färger och om den 
blivit förorenad byts de klara färgerna ut mot gråa, dystra nyanser. Färgen kan hjälpa 
tittaren att dra egna slutsatser då den bidrar med information som inte framkommer 
verbalt. I flera av kampanjfilmerna används färg för att skapa stämning, ofta för att skilja 
på det som är bra och dåligt för att man som tittare ska förstå innebörden av olika 
händelser. Det vi tydligt kan se är att Naturskyddsföreningen använt sig av det visuella 
för att förtydliga det verbala ordet vilket i sin tur leder till att budskapet förstärks. Det 
visuella skapar känslor precis som det retoriska och det syns att de använt humoristiska 
inslag även i det visuella språket. I vissa fall skulle man inte förstå texten utan bilden och 
tvärtom och det gör det ännu tydligare att samverkan av dessa förstärker budskapet. 
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9.	  Bilagor	  
9.1	  Analysmall	  
	  
Film:	  
Uppladdad:	  
Längd:	  
Speaker:	  
	  
Interaktionell	  kontroll:	  
Vem	  kontrollerar	  interaktionen?	  
Är	  kontrollen	  symmetrisk	  eller	  asymmetrisk?	  
	  
Fem	  steg	  att	  övertyga:	  
1.	  Exordium:	  Hur	  skapas	  uppmärksamhet	  och	  välvilja?	  
2.	  Narratio:	  Bakgrund/vinkel.	  Vad	  vill	  man	  att	  mottagaren	  ska	  veta	  först?	  
3.	  Propositio:	  Vilket	  är	  förslaget?	  Vad	  ska	  mottagaren	  veta,	  tro,	  köpa,	  göra?	  
4.	  Argumentatio:	  Vilka	  är	  de	  viktigaste	  argumenten,	  hur	  bevisar	  man	  sin	  ståndpunkt	  -‐	  
verbalt	  eller	  visuellt?	  
5.	  Conclusio:	  Hur	  avslutar	  man?	  Pay	  off,	  slogan,	  “knorr”,	  “spark	  i	  baken”.	  
	  
Grammatik	  
1.	  Transitivitet:	  Hur	  framställs	  budskapen?	  Är	  subjektet	  passivt	  eller	  aktivt?	  
2.	  Teman:	  Vilka	  mönster	  finns	  och	  är	  dem	  återkommande?	  
3.	  Modalitet:	  På	  vilket	  sätt	  framförs	  texten?	  Är	  den	  subjektiv	  eller	  objektiv?	  
	  
Argumentationstyper:	  
1.	  Etos:	  Hur	  väcks	  förtroende,	  skapas	  trovärdighet	  hos	  avsändaren?	  
Hur	  skapas	  förtroende	  och	  välvilja	  för	  talaren?	  
Vad	  gör	  talaren	  intressant,	  attraktiv	  och	  tilltalande?	  
Hur	  skapas	  en	  vi-‐känsla	  mellan	  talare	  och	  publik?	  
2.	  Logos:	  Hur	  vädjas	  till	  förnuftet?	  Hur	  leds	  mottagaren	  till	  att	  se,	  förstå	  och	  dra	  
slutsatser?	  
Hur	  låter	  man	  mottagaren	  att	  se,	  tänka	  och	  dra	  slutsatser?	  
Hur	  används	  bilder,	  fakta,	  logik,	  statistik	  och	  sakliga	  argument	  för	  att	  övertyga?	  
Vilka	  bildkategorier	  används?	  
På	  vilket	  sätt	  används	  färg?	  
3.	  Patos:	  Hur	  skapas	  känslor,	  vilka?	  Patosstrategier?	  
Vilka	  känslor	  vill	  talaren	  väcka	  -‐	  och	  hur?	  I	  vilket	  syfte?	  
Vilka	  argument	  stödjer	  sig	  på	  känslor?	  
 
 
 


