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Sammanfattning 
 

I denna studie undersöks Gästrike återvinnares kampanj för att minska matsvinn i 

Gävleborgs län. Det huvudsakliga syftet är att framställa en genomgripande presentation 

och analys av hur de genom sin kampanj försöker övertyga gävleborna om att minska 

matsvinn. För att undersöka strategier som används för att övertyga, används ett 

retoriskt och semiotiskt tillvägagångssätt. De centrala frågeställningarna är: vilka 

retoriska och semiotiska medel används i den studerade kampanjen och hur lyckas man 

kommunicera i enlighet med tidigare teorier och forskning om kommunikation och 

kampanjuppbyggnad? I analysen undersöks kampanjen med retoriska verktygen ethos, 

pathos, samt stilfigurer. Semiotiska begrepp som tillämpas är denotation, konnotation 

samt tecken, symboler och myter. Avslutningsvis utvärderas analysresultaten med stöd 

av Lars Palm och Sven Windahl samt Thomas E. Backer, Everett M. Roger, och 

Pradeep Soporys teorier om kommunikationsstrategier och kampanjuppbyggnad.  

 

Resultatet visar att de främsta sändare som används är lokala kändisar och experter som 

bidrar till uppmärksamhet för kampanjen samt kunskap om ämnet. För att stärka 

samhörigheten bland mottagarna hade fler vanliga gävlebor kunnat användas. Man 

anspelar på humor, men också välvilja, hopp och förnuft. Logosargument kan även 

urskiljas i fakta och praktiska tips. Något mer fokus ligger på känslobaserad 

information, som huvudsakligen riktar sig mot en målgrupp som inte är lika intresserad 

av ämnet. Logosargumenten passar de som redan är intresserade av ämnet och 

förekommer i de medier som präglas av möjligheten av återframkalla information, som 

broschyr och webbsidan. Stilfigurer kan urskiljas men kan användas mer och repeteras 

med viss variation för att informationen ska läggas på minnet lättare hos mottagaren. I 

övrigt kännetecknas medievalen av stor räckvidd och variation som riktar sig till olika 

målgrupper, men kampanjen kan utveckla de interaktiva medierna där möjlighet ges till 

anpassning av information och återkoppling, som i detta fall är frukostföreläsningarna. 
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Abstract 
 

The aim of this paper is to study Gästrike återvinnare’s campaign to reduce food waste. 

The main purpose is to give a thorough presentation and analysis of how they attempt to 

convince the residents of Gävle to decrease their food waste. My choice of method is a 

combined rhetoric and semiotic. The primary framing of question is: what rhetoric and 

semiotic tools are used my campaign of choice and how does one succeed to 

communicate when parallelizing the results with theories and research about 

communication and campaign structure? The campaign will be analyzed with the 

rhetorical tools ethos, pathos, logos and stylistic figures as well as the semiotic tools 

consisting of denotation, connotation, signs, symbols and myth. This analyz will be 

followed by an evaluating discussion with the support of Lars Palm and Sven Windahl 

as well as Thomas E. Backer, Everett M. Roger, och Pradeep Sopory’s theories on 

environment communication and campaign structure. 

 

The results show that the senders that are most frequently used are the local celebrities 

and the experts that help to draw attention to and spread knowledge on the subject of the 

campaign. In order to strengthen the sense of belonging among the receivers, more 

ordinary people could have been used. Humor, kindness, hope and reason are typically 

occurring feelings, but logos arguments can also be found as practical tips and facts. 

Somewhat more focus is on emotionally bases information, which is mainly suitable for 

a target group that is not as interested in the subject of the campaign. The logos 

arguments are appropriate for those who already take an interest in the subjet. They 

occur in the media channels that are characterized by the possibility of going back to 

and actively searching for information on one’s own, such as the brochure and website. 

Stylistic figures can be distinguished but also be used more frequently with a slight 

variation, so that the message is remembered more easily. When it comes to the choice 

of media channels, they are mainly characterized by a large reach and a variation that 

focuses on different target groups. However, more interactive medias, such as the 

breakfast lectures could be used in order to adapt the information to a larger extent, as 

well as to give feedback directly to the audience.  
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Inledning 
 

Miljörelaterade problem är ett näst intill vardagligt fenomen i dagens samhälle. Våra moderna 

livsstilar och vanor tycks leda till nya problem som hotar vår miljö. Något som under den 

senaste tiden blivit mer uppmärksammat är hur mycket mat som slängs. I de svenska 

hushållen slängs idag cirka 56 kilo mat av det som köps per person och år, vilket motsvarar 

cirka 30 % av den totala mängden (Jordbruksverket, 2015). Det är en avsevärd skillnad om 

jämförelse görs med butikerna, där 5 % slängs per år. Bakomliggande orsaker till att det 

förspills så stora mängder bland hushållen kan vara olika och flera. Bland annat överskattas 

behovet av mat när inköpen görs, men mycket spill och svinn förekommer också vid 

tillredning av mat. Andra förklaringar kan vara tidsbrist och okunskap när maten ska tillagas.  

 

Medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön måste öka för att den ska kunna minska. 

Här är det främst hushållen som bör informeras (Naturvårdsverket, 2015). 

Informationsinsatser har således en avgörande roll i lösningen (Konsumentföreningen, 2015, s 

8). 

 

Kommunerna spelar en avgörande roll i samband med dessa informationsinsatser, inte bara 

för att de ansvarar för att sopor tas om hand, utan också för att de har både anledning och 

möjlighet att påverka hushållens beteende (Konsumentföreningen, 2015). 

 

Gästrike återvinnare har monopol på tömningen av hushållssopor i Gävle kommun. De 

ansvarar för insamlingen och behandlingen av hushållsavfall från 154 000 invånare i regionen 

Varje år genomförs även plockanalyser, för att bland annat undersöka kvaliteten på utsorterat 

matavfall (Gästrike återvinnare, 2013). 

 
I den senaste plockanalysen som gjordes i november 2015, så visade resultaten att mängden 

matavfall i Gävle har ökat från 21 % 2011 till 29 % 2015. I ljuset av detta är det viktigt att 

påminna hushållen om hur de ska göra och varför enligt avfallsrådgivaren Bengt Jonsved 

(personlig kommunikation 21 april 2016). Likaså poängterar Christina Jonsson, handläggare 

på Naturvårdsverket, att för att en minskning ska vara möjlig, så måste ”medvetenheten om 

matsvinnets betydelse för miljön öka, inte minst i hushållen” (Naturvårdsverket, 2015).  
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Därför kommer en kvalitativ studie av Gästrike återvinnares tillvägagångssätt att informera 

och nå ut till Gävleborna om problematiken med matsvinn att granskas i denna studie. För att 

studera hur de övertygar i sin ständigt utvecklande kampanj, kommer ett retoriskt och 

semiotiskt angreppssätt att tillämpas.  

 

Bakgrund 
 
Definition av matsvinn 
 

Matsvinn är ett begrepp som kan definieras i en vidare och snävare bemärkelse. Ur ett snävt 

perspektiv handlar det om alla råvaror och produkter som slängs, som kunde ha varit 

människoföda. Detta skiljer sig från matavfall, som också innefattar det oundvikliga 

matavfallet som äggskal och ben (Livsmedelsverket, 2014). Ser man det ur ett bredare 

perspektiv, så inkluderar matsvinn livsmedelsvaror som kastas i olika led i förädlingskedjan 

(Jordbruksverket, 2011). Utifrån detta synsätt innefattar matsvinn inte bara de 

produktionsklara produkterna som slängs bland annat i handel och hushåll, utan även de olika 

råvaror som förspills i livsmedelsindustrin. Fokusen i denna studie kommer att ligga på det 

matsvinn som hushållen står för. Detta för att de står för de största mängderna matavfall. 

(Konsumentförening Stockholm, 2015). 

 

Kommunernas arbete kring matavfall 
 

En enkätundersökning gjordes av Konsumentföreningen Stockholm (2015) där samtliga 290 

kommuner tillfrågades hur de aktivt arbetar för att minska matavfallet. 188 kommuner 

svarade på delar eller hela enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 65 %. 

Enkätundersökningen har alltså ett mörkertal som inte studien inte kan ta hänsyn till och 

granska. Däremot bidrar undersökningen till en relativt god översiktsbild då över hälften av 

respondenterna svarade. Resultaten visade att kommunernas arbete kring matsvinn 

synnerligen har en förbättringspotential. Var tredje kommun saknar helt mål om att minska 

matavfall i sin avfallsplan och lika stor andel saknar helt insamling av matavfall. När det 

kommer till informationsinsatser gentemot hushållen för att minska svinnet, så råder en 

avsaknad helt i tre av tio kommuner. Samarbete med andra aktörer för att minska matavfall 

undersöktes också och resultaten visade här att det inte förekommer i över hälften av 

kommunerna.  
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Gästrikes återvinnares arbete kring matavfall 
 

Gästrike återvinnare har sedan flera år tillbaka utvecklat både kunskapen och 

informationsspridningen kring matsvinn. De har ett samarbete med Lasse Wennman som 

startat upp den ideella verksamheten Matakuten (Gästrike återvinnare, 2014). Han samlar in 

bland annat gårdagens bröd från butiker, men också mat och sallad från restaurangen som är 

fullt ätbart men inte tillräckligt färskt för att säljas. Maten som samlas in delas ut till 

människor i utsatta situationer som är i behov av mat. Sen den 1 april 2014 har Lasse varit 

anställd av Gästrike återvinnare. 

 

De har startat upp och kontinuerligt utvecklat en matsvinnskampanj i samband med deras 

deltagande i EU-projektet ”Europa minskar avfallet” 

(http://www.avfallsverige.se/avfallshantering/foerebyggande-av-avfall/europa-minskar-

avfallet/). Kampanjen har inget officiellt namn, utan det rör sig mer om fortlöpande kampanj 

som inte har en tidsbegränsning. Information går ut bland annat via broschyrer, hemsida, 

Facebook men det finns också en kampanjsida, tankfore.gastrikeatervinnare.se. Andra kanaler 

är frukostföreläsningar som hållits på grundskolor fortlöpande sen 2014 samt annat visuellt 

material som bland annat förekommer på en sopbil. Mer utvecklad information om dessa 

kanaler redogörs vid materialbeskrivning. 

 

Syfte och frågeställning 
 

Det huvudsakliga syftet är att framställa en genomgripande presentation och analys av hur 

Gästrike återvinnare genom sin matsvinnskampanj försöker övertyga invånarna i Gävle 

kommun. Den centrala frågeställningen blir således: vilka retoriska och semiotiska medel 

används i det studerade materialet? I anslutning till denna forskningsfråga så ämnar studien 

också undersöka följande: i hur stor utsträckning lyckas man kommunicera i enlighet med 

tidigare teorier och forskning om miljökommunikation och kampanjuppbyggnad? 

 

Material 
 
Urval  
 

Valen av material grundar sig främst i att få en så varierad helhetspresentation som möjligt av 

kampanjen, både vad avser budskap, sändare och val av medium. Det som kommer att 
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analyseras är Gästrike återvinnares kampanjsida www.tankfore.gastrikeatervinnare.se, en 

reklamfilm om matsvinn, Mjölkmannen, 2 sidor som berör ämnet matsvinn i deras broschyr 

Ren information, en sopbil (Bild 1 & 2) som är folierad med en bild på och citat från Lars Åke 

”Babsan” Wilhemsson, samt ett Youtube-klipp där hemkunskapslärare, Camilla Eriksson 

interjvuas. 

 

När det gäller kampanjsidan, så görs begränsning till att analysera förstasidan. Dels för att det 

är det första intrycket som ges när man kommer in på sidan, men också för att all den 

huvudsakliga och viktigaste informationen finns att hitta där. ”Ren information” är en tryckt 

broschyr som skickas som samhällsinformation till alla fem medlemskommuner i Gävleborgs 

län. Samtliga val av material kommuniceras genom olika medier med varierade budskap och 

sändare, vilket är betydelsefullt för att kunna göra en omfattande undersökning liksom en 

kvalitativ retorisk och semiotisk analys.  

 

Avgränsningar  
 
Studien kommer inte att granska mottagare, målgrupp eller hur de påverkas eftersom de, i 

anslutning till frågeställning och syfte, inte fordras. Ur detta avseende kan inga slutgiltiga 

resultat bringas fram i huruvida beteendeförändringen åstadkoms eller inte genom denna 

kampanj. 

 

Gästrike återvinnare har också en Facebook-sida där de främst delar olika länkar som har 

koppling till matsvinn när det ska kommuniceras. Eftersom jag ämnar lägga fokus på det 

egenproducerade materialet, så kommer inte dessa klipp att granskas.  

 

Det finns två stycken Youtube-klipp med Camilla Eriksson. Ett där hon intervjuas och ett där 

hon tillagar mat samtidigt som hon förespråkar om problematiken med matsvinn. Jag har valt 

att endast analysera själva intervjun eftersom jag vill undvika upprepningar, då mycket av det 

hon säger där tas upp i andra klippet också. Dessutom finns fler retoriska och semiotiska 

element i det valda klippet vilket höjer analysens och underlagets kvalité. 

Frukostföreläsningar hålls också på skolor av en miljöpedagog från Gästrike återvinnare 

tillsammans med Lars Wennman från Matakuten och Maja Wessling som är en 20-årig lokalt 

känd hockeyspelare i Gävle. Dessa föreläsningar kommer inte att analyseras av två 

huvudsakliga skäl – De finns inte att ta del av som exempelvis filmat material och inga 
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framtida föreläsningar är planerade som jag kan besöka. Däremot kommer föreläsningarna 

som kanal att beaktas i slutliga diskussionen då de utgör en värdefull informationskanal som 

fyller en viktig funktion i när medievalen utvärderas.  

 

Metod 
 

I teoridelen presenteras de analytiska aspekter och centrala begrepp inom retoriken och 

semiotiken som jag kommer att ta stöd av vid analytiska momentet. En analys görs sedan av 

kampanjen med huvudsakligt beaktande av sändare och hur budskap samt information 

förmedlas. Först kommer de retoriska verktygen appliceras och sen tillämpas även de 

semiotiska. Genom en kombinerad retorisk och semiotisk analys skapas en möjlighet att 

urskilja samspelen mellan det språkliga och icke-språkliga delen av en text för att nå det 

retoriska målet (Vigsö, 2010, s. 235).  

 

De retoriska verktygen intresserar sig mer för det konkreta bruket av tecken medan 

semiotiken är mer användbar vid visuella bildanalyser då fokus ligger mer på konstruktionen 

och kommunikationen med tecken på en mer generell och teoretisk nivå (Mral 2008, s. 72). 

Denna kombination av metoder blir framförallt användbar då både retoriken och semiotiken 

studerar hur människan kommunicerar med hjälp av bilder, språk, metaforer och koder, eller 

system av dessa element (Mral, 2008, s. 77).  

 

Jag försöker att strukturera analysen på samma sätt i hela materialet i så hög utsträckning det 

förefaller lämpligt och rimligt. Däremot behöver hänsyn tas till att det är tämligen stor 

variation i vilka medier som används. Huvudsakliga ordningsföljden blir således att 

inledningsvis granska de retoriska aspekterna, ethos, pathos, logos och stilfigurer när de 

förefaller, för att sedan urskilja de semiotiska - denotation, konnotation samt, i de fall de 

förekommande och betydelsefulla, symboler och myter. Däremot struktureras analysen av 

hemsidan annorlunda med anledning av de flertalet olika intryck som ska granskas. Därför 

delas den upp i den ordning allt förekommer - uppifrån och ner.  

 

I slutdiskussionen kommer en utvärdering att göras av kampanjen. Detta genom att belysa 

Lars Palm och Sven Windahls teorier om kommunikationsstrategier med tillämpning av 

Thomas E. Backer, Everett M Rogers och Pradeep Soporys hypoteser om 

kampanjuppbyggnad. Syftet är att parallellisera dessa med resultaten från analysen för att 
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bringa klarhet i vilka strategier som används för att åstadkomma en beteendeförändring, samt 

vilka eventuella utvecklingsmöjligheter som kan lyftas fram. I den slutliga delen av 

uppsatsen, där förslag ges till vidare forskning, kommer emellertid vikten av 

målgruppsanalyser presenteras. Då tas stöd från både tidigare forskning och Backers tankar 

om vikten av målgruppsanalys.  

 

Metodproblem 
 

Kritik som riktas mot användandet av retorisk analys grundar sig i att alla reagerar 

individuellt och subjektivt på den retoriska appellen. Detta blir problematiskt när målet med 

vetenskapligt kvalitativ forskning är att åstadkomma objektiv distans i så stor mån som 

möjligt. (Mral, 2008, s. 77).  

 

Ett metodproblem som kan förekomma vid semiotisk analys är att strukturalistiska 

inriktningen inom semiotiken bortser från flera aspekter så som sociala, kulturella och 

ekonomiska kontexter. Tolkningen av det empiriska materialet kan därför komma att bli 

subjektiv, det vill säga att samma material har olika betydelser för olika individer (Ekström & 

Moberg 2008, s. 27). Därför är det av central vikt att som tolkare försöka vara så medveten 

som möjligt om sina reaktioner, samt ha förmågan att distansera sig från dem (Mral, 2008, s. 

78). Det gäller att i största mån arbeta fram en tolkning som är sammanhängande och rimlig 

för att sedan på ett övertygande sätt argumentera för denna. 

 

Alternativ metod 
 

Ett annat förslag på tillvägagångssätt för att granska hur budskap och information förmedlas 

är framing. Metoden bygger på hur man ramar in, gestaltar och ger en händelse en specifik 

innebörd samt processen som leder till denna förståelse. Man väljer närmare bestämt ut vissa 

aspekter av en upplevd verklighet och gör dessa mer framträdande i den kommunicerande 

texten (Shehata, 2012, s. 327). Eftersom syftet med denna studie till stor del är att skönja de 

medel som används, där både sändaren, budskapet och kontexten behöver granskas, så 

förefaller en kombinerad retorisk och semiotisk metod bättre lämpad för att besvara 

forskningsfrågorna. 
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Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som gjorts inom området 

miljökommunikation och avfallshantering bland hushållen. Inledningsvis redogörs för en 

rapport finansierad av Naturvårdsverket, som utvärderar och diskuterar lämpliga styrmedel 

vid avfallskommunikation. Därefter presenteras en studie av PO Hallin, som är professor i 

kulturgeografi, medieforskaren och professorn Gunilla Jarlbro samt miljöforskaren Jon 

Nilson-Djerf. De både urskiljer och utvärderar avfallshanteringen och miljökommunikationen 

genom en enkätundersökning som skickats ut till samtliga svenska kommuner. Tidigare 

forskning visar att överskådliga studier har gjorts av både avfallshantering, kommunikationen, 

samt kommunala insatser men då med större fokus på kanaler. Med fokus på en kommuns 

kampanj och med en mer djupgående analys, bidrar denna uppsats till en tydligare mer 

utarbetad redogörelse av det kommunala arbetet med beteendeförändring bland hushållen. 

 

Hållbar avfallshantering och kommunikation 
 
Vid information om hållbar avfallshantering är massutskick i form av annonser, affischer, 

broschyrer och dylikt det sedvanliga tillvägagångssättet (Andersson et al., 2011, s. 1). Den 

andra strategin är personlig kommunikation i form av, exempelvis, ”avfallscoacher” eller 

möten som hålls av fastighetsskötare där man som medborgare kan få information men inte 

minst ställa frågor och få återkoppling gällande sitt beteende (Andersson et al., 2011, s. 2). 

 

För att åstadkomma en beteendeförändring behövs i inledningsskedet information som 

uppmärksammar det befintliga beteendet. När detta har frambringats bör mottagaren 

fortsättningsvis göras medveten om det tillönskade beteende. Här tas alternativa beteenden 

upp inklusive dess gynnsamma följder och effekter. Därefter är det lämpligt med information 

vad man bör göra och för att befrämja det nya beteendet kan andras ”gillande” tillämpas här. 

För att beteendeförändringen ska bli varaktig kan exempel på vad andras bidrag medföra en 

förhöjd känsla av identifikation hos mottagaren (Andersson et al., 2011, s. 13).  

 

Andersson et al (2011, s. 13) understryker också egenskaper som är centrala vid utformandet 

av meddelandet, eller, budskapet. Om det exempelvis finns motstridigheter eller en entydighet 

i meddelandet, om det långt eller kort och om den innehåller många argument. Själv källan till 

budskapet lyfts likaså fram här, då upplevd expertis eller kändisskap och identifikation är 

faktorer som påverkar budbärarens potential att övertyga. 
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Vid hållbar avfallskommunicering, så är det essentiellt att ge information i andra former än 

textform, med tidigare nämnda möten som exempel. Andersson et al (2011, s. 14) menar att 

det är centralt att låta individerna göra förpliktelser om förändringar, men att det då bör ske i 

mindre grupper för att bästa effekt ska uppnås. Budskapets källa bör vara en opartisk för att 

öka trovärdigheten, men i bästa fall förmedlas budskapet av flera oberoende källor för 

överlägsen effekt (Andersson et al., 2011, s. 15). 

 

Närmare granskning torde även göras av de olika nackdelarna att beakta vid kommunikation i 

samband med avfallshantering. Som mottagare är det till exempel helt frivilligt att både 

uppmärksamma och ignorera informationen som förmedlas, en selektivitet som kan urskiljas 

när en utvärdering görs i huruvida informationen är relevant för just mig eller inte. Men risken 

är här stor att budskapet inte uppfattas överhuvudtaget om inte relevansen upplevs som 

aktuell (Andersson et al., 2011, s. 15). 

 

Informationen i sig bör heller för otydlig eller tvetydig då det kan leda till att mottagaren 

upplever det som svårt att navigera i informationen och urskilja vilken information som är 

betydande och mest relevant. (Andersson et al., 2011, s. 15) Vid avfallshantering så menar 

Andersson et al att det ofta kan upplevas som motstridigt då informationen sällan är samlad 

till ett ställe, vilket försvårar för mottagaren att förändra sitt beteende och agera (2011, s. 15)..  

 

Det finns också en stor skillnad i kunskapsnivå hos mottagarna, vilket också ställer krav på 

budskapets anpassning (Andersson et al, s. 14). Dock fordras inte några större kunskaper för 

att bli övertygad om nyttan med en beteendeförändring. Andersson et al åskådliggör här hur 

man inte nödvändigtvis måste känna till exakt vad som händer med en metallburk om den 

återvinns, så länge det finns en övertygelse om miljönyttan.  

 

Oavsett så är informationen ett grundläggande styrmedel men bör kombineras med andra 

styrmedel (Andersson et al., 2011, s. 34). Meddelandet bör även utformas så att den är både 

deklarativ, det vill säga, informerar om effekter och konsekvenser, samt proceduell, vilket 

innefattar en beskrivning av vad som ska göras. 
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Kommuner och miljökommunikation 
 

Hallin, Jarlbro och Nilsson-Djerf poängterar, att för att källsortering och återvinning ska öka 

så behöver kunskapen hos brukarna fortsätta öka (2001, s. 13).  

Vid val av sändare vid informations- och kommunikationskampanjer åsyftar de att det finns 

en koppling mellan valet sändaren och hur känsligt ämnet är, i bemärkelsen att ju känsligare 

ämne desto större vikt bör läggas på sändare (Hallin et al 2001, s. 24). Att använda kändisar 

kan vara fördelaktigt när man till exempel vill uppmärksamma ett specifikt ämne. 

 

Personlig och praktisk kommunikation i mindre grupper är användbarare än de traditionella 

informationskampanjerna (Hallin et al 2001, s. 34). Sen görs även åtskillnad på vilken attityd 

som råder hos mottagaren. Tror målgruppen att deras beteende inte gör någon skillnad, så är 

mer generell information med exempelvis regionala och nationella siffror och statistik bättre 

lämpat. Upplever målgruppen istället att deras beteende gör en skillnad, så bör informationen 

istället handla om resultat av sortering i ett område för att på så vis illustrera vikten av varje 

individs delaktighet.  

 

Skiljaktiga metoder kan användas för att åstadkomma beteendeförändring, i synnerhet kopplat 

till miljön (Hallin et al 2001, s. 34). Det kan röra sig om maktstrategier där hot om 

kraftåtgärder förekommer. Övertalandestrategier fokuserar istället mer på vinklad information 

där marknadsföring sker med budskap genom bland annat lockelse, reklam och symboliska 

belöningar. Omskolningsstrategier bygger på förmedlandet av fakta och återkoppling. Det är 

en förändringsstrategi som ger mer information om siffror och resultat som uppnåtts. 

Inrättningsstrategier uppmuntrar istället det existerande beteendet genom förenkling av 

infrastrukturen. Detta kan till exempel ske genom ett ökat antal återvinningscentraler. 

 

Fyra olika kommuner och deras målsättningar i avfallshantering samt de kanaler som används 

för att sprida information presenteras i denna studie (Hallin et al 2001, s. 46-55). De 

undersökta kommunerna är Göteborg, Falun, Kalmar och Helsingborg. Olika 

tillvägagångssätt används för att på ett unikt sätt förmedla information. I Falun hängdes till 

exempel en röd påse på handtagen innehållande information om källsortering ((Hallin et al 

2001, s. 46). Vid jämförelse av alla fyra kommuners informationsstrategier, så var Göteborgs 

och Faluns mest utarbetade och omfattande. De kännetecknades i störst utsträckning av att 
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vara genomtänkt med sina nya kanaler och de var riktade till en i förväg identifierad 

målgrupp.  

 
Teori 
 
Utformandet av en kampanj 
 

Palm & Windahl lyfter fram olika typer av sändare som lämpar sig för olika ändamål (Palm & 

Windahl, s. 58-59).  

 

• Den lokala kändisen är inte ovanligt förekommande. Det som är betydelsefullt att ta 

hänsyn till vid val av kändis är att denne lyckas ge kampanjen ögonblicklig 

uppmärksamhet. Problematiken som kan föreligga med detta val av sändare kan vara 

att den är omstridd, inte omtyckt, eller att den helt enkelt inte anses har med saken att 

göra. Användandet av kändisar är något som i hög grad kännetecknar en effektiv 

kampanj. Däremot är det avgörande att man valt personen med stor omsorg. Ska 

någon till exempel delta i en kampanj mot droger så är det också centralt att personen i 

fråga inte använder droger själv. (Backer, Roger & Sopory1992, s. 31). 

 

• Den vanliga medborgaren handlar om att låta de lokala invånarna komma till tals och 

tala positivt om kampanjen. Här motiveras man av samhörighet och konformitet och 

det kan i sin tur bidra till att det önskade beteendet, som sopsortering, blir en norm. En 

riskfaktor med att använda vanliga människor är att deras kompetens betvivlas. 

 

• Experten är användbar när något nytt ska kommuniceras och behovet av en kunnig 

specialist uppstår. Här är det främst ”VARFÖR-information” som ska kommuniceras. 

Trovärdigheten hos experten används för att målgruppen ska förstå, dels att en 

förändring behövs men också hur den ska ske. Experter är särskilt lämpliga också när 

ämnet som ska kommuniceras är komplicerat och syftet är att förmedla kunskap. En 

nackdel att uppmärksamma med expert som sändare är att den kan uppfattas som 

förmyndaraktig och avlägsen. 

 

Palm och Windahl menar likaså att det kan vara lämpligt och rekommenderat att använda 

olika sändare vid olika skeden (1989, s. 59). Man kan inleda med att låta en känd och 

uppmärksammad person framträda, i syftet att skapa intresse och uppmärksamhet. Därefter 
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kan olika experter komma till tals för praktiska anvisningar. När kampanjen sen pågått ett tag, 

kan det vara passande att låta de vanliga människorna träda fram. 

 

När budskapet ska formas kan två begrepp urskiljas i förhållande till informationens närhet 

till mottagaren. Palm och Windahl talar här om hög- och låginvolvering (1989, s. 62). 

Höginvolverande budskap kan redogöras som något centralt och viktigt som ligger nära en 

själv. Låginvolverande budskap är i kontrast något som betraktas som oviktigt och långt borta 

i periferin. Det är alltid fördelaktigt för en informatör att använda sig av höginvolverande 

budskap då sannolikheten att mottagaren ska ta till sig budskapet ökar. Om informatören 

skulle välja låginvolverande budskap så ligger mycket vikt på att själva beskrivningen av 

handlingen kan ha en övertalande effekt. Med paketering av sopor som exempel, så menar 

Palm och Windahl att höginvolveringstaktiken då innebär att vädja till mottagarens känsla för 

miljön, för kommande generationer och personligt ansvar. Låginvolverande budskap trycker 

istället på detaljerade och entydiga beskrivningar, exempelvis hur glasavfall läggs i särskilda 

kärl eller hur tidningar hanteras (1989, s. 63). 

 

Repetition är också fördelaktigt när vid kommunicering av budskap. ”Ju fler gånger ett 

meddelande kommer in i mottagarens korttidsminne, desto större är möjligheten, att det också 

kommer att lagras i långtidsminnet” (Palm & Windahl, s. 64). Forskning visar emellertid, 

enligt Palm och Windahl, att effekterna av ett budskap som upprepas utan att ändras är mindre 

än ett där några mindre variationer förekommer. 

 

Övervägandet mellan att kommunicera med fakta eller känslor diskuteras också (Palm & 

Windahl, s. 64). En slags tumregel är att utgå ifrån fakta när mottagaren redan är intresserad 

och motiverad, och emotionell information när intresset inte är lika stort. 

 

Budskap bör också präglas av information i form av orsak och konsekvens. Sannolikheten är 

annars stor att mottagaren inte lägger budskapet på minnet då det upplevs som ofullständigt, 

ointressant och omotiverande. Bakomliggande orsaken anses vara avsaknaden av själva 

varför?-argumentet. Meddelandet tas enklare emot som belöning, antingen som omedelbar i 

form av underhållande budskap eller också som fördröjd i form av nyttoinformation (Palm & 

Windahl, s. 65). Närliggande belöningar prioriteras framför negativa konsekvenser även av 

Backer, Roger och Sopory (1992, s. 30), liksom att placera pedagogiska budskap i 

underhållande sammanhang, även kallat education-entertainment strategy. Likaså är 
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förespråkandet av det positiva med en beteendeförändring i kontrast till det negativa också att 

föredra, främst för att undvika framkallande av rädsla, som inte anses vara lika användbart 

som kampanjstrategi (Backer, Rogers & Sopory 1992, s. 30) 

Vid utformandet av en kampanj är också valet av medium avgörande. Palm och Windahl 

exemplifierar olika egenskaper som kännetecknar ett gynnsamt medieval (1989, s. 66-68). En 

hög räckvidd är viktig att ta hänsyn till, så att en stor andel av mottagarna har fysisk möjlighet 

att ta del av budskapet. Är målgruppen stor och vagt definierad så är medier med hög 

räckvidd, som utomhusreklam och annonsering bäst lämpat. Interaktivitet som möjliggör 

tvåvägskommunikation tas också upp som en betydelsefull egenskap vid medieval, liksom 

uppmärksamheten den väcker. Exempel på medier som väcker uppmärksamhet samt 

bibehåller den är personlig påverkan, film, bildmedier och video medan tryckta medier inte 

anses ha samma effekt. Ur aspekten påverkningsgrad, så är personlig påverkan överlägsen 

andra medier (Palm & Windahl, s. 67). De främsta anledningarna till detta är möjligheten till 

återkoppling, anpassning till publikens språk och reaktioner, samt direkt bemötande av 

motargument. Återframkallningsmöjligheten i valet av medium betraktas också som en dyrbar 

kvalitet (Palm & Windahl, s. 68). På detta sätt kan informationen uppsökas på nytt när viljan 

och intresset uppstått hos mottagaren, vilket även säkerställer att informationen har en mer 

långverkande effekt (Palm & Windahl, s. 33).  Det bäst lämpade är ändå att kombinera flera 

olika medier för mer framgångsrik effekt, i synnerhet masskommunikation och interpersonell 

kommunikation (Backer, Roger & Sopory1992, s. 30). 

 
Retorik 
 
Den grundläggande definitionen av retorik är att den studerar hur ord och andra typer av 

symboler används för att påverka, eller också, vilka strategier som används för att påverka. 

(Lindqvist Grinde 2008, s. 25-26) Ser man till den ursprungliga klassiska retoriken kan den 

främst härledas till Aristoteles som hävdade att den bör definieras som ”konsten att vad det än 

gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga” (Lindqvist Grinde 2008, s. 30). För att kunna 

lära oss något om texten, förutom vad som utgör innehållet vid första anblicken, måste vi 

också studera kontexten. Här är den retoriska situationen och själva talaren/författaren 

inkluderad (Mral, 2008, s. 21).  
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Pistis: De tre bevismedlen  
 

Aristoteles redogjorde för tre olika tillvägagångssätt att vinna tillit, som refereras till som 

pisteis, eller pistis och översätts vanligtvis med ”bevismedel” (Lindqvist Grinde 2008, s. 55). 

De tre bevismedlen är: 

 

• Ethos som innefattar att ha en övertygande och trovärdig karaktär. Trovärdigheten 

bygger på visa att man är värd att lyssna till, att man har gott omdöme, samt kunskaper 

och moral. 

 

• Logos som är sakskälen, eller själva argumenten. Här är siffror, statistik eller också 

erfarenhet och andra konkreta exempel. 

 

• Pathos som bygger på att väcka känslor hos publiken, som medlidande, ilska eller 

glädje. 

Stilfigurer 
 
Marcus Fabus Quintilianus utvecklade detta begrepp och de fungerar som en utsmyckning i 

språket som förstärker budskap och känslor – grundtanken var att retorik även definieras som 

”konsten att tala väl” (Lindqvist Grinde 2008, s. 33). Stilfigurer är ett samlingsnamn för 

troper och figurer. Quintilianus menade, att varje gång ett ord ersätts av ett annat och används 

i en annan betydelse än den gängse, så är det en trop, medan figurer placerar ord i olika typer 

av mönster och scheman (Lindqvist Grinde 2008, s. 253) Det intressanta är däremot inte att 

bara peka ut vilka stilfigurer som förekommer, utan vilken funktion den fyller och om den ger 

texten en ny betydelse (Lindqvist Grinde 2008, s. 255).  

 

De stilfigurer som presenteras av Lindqvist Grinde (2008, s. 257-279) som förekommer i 

denna studie är:  

 

• Sermocinatio: att låtsas citera ett yttrande. Kan fungera som ett argumentationsknep 

för att få motståndaren att framstå som mer kategorisk än vad hen egentligen är. Man 

kan då säga: ”Vart är vi på väg? Frågar ni.” 
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• Exclamatio: att utbrista sig i ett plötsligt rop, som att man uppfylld med känslor, vilket 

kan användas som ett bevis på uppriktighet väcka publikens känslor. Att utbrista ”Nu 

får det vara nog!” är ett sätt att använda exclamatio. 

 

• Apostrof: att låtsas vända sig till någon/något. Används framför allt vid pathosfyllda 

passager och lämpar sig för att väcka entusiasm. Att säga ”Må gudarna höra mig” är 

ett sådant exempel.  

 

• Synekdoke: att låta en del beteckna helheten eller tvärtom. Syftet är ofta att 

konkretisera något abstrakt. Har också funktionen att få något att framstå tydligt och 

klart genom att mottagaren ser något framför sig. Om man ser en vältränad person 

skulle man kunna hävda att ett par biceps gick förbi. 

 

• Metafor: en liknelse, som handlar om att använda sig av något som liknar det man vill 

säga. Man kan exempelvis säga att någon som liknar en buffel till utseende eller 

karaktär är en buffel. 

 

• Rim: upprepningen av ett ljud i slutet på ett ord till slutet på ett annat. De underlättar 

för mottagaren lägga formuleringen på minnet. Exempel: ”Vad bra, hurra!”. 

 

• Assonans: ett samlingsnamn för alla fonetiska upprepningar, bland annat upprepningar 

av ljud inne i ett ord, som när man säger ”Tjong i medaljongen”. De fyller olika 

funktioner, dels, som med rim, så minns man bättre vid fonetiska upprepningar, men 

de fyller också en välljudande funktion. 

 

Semiotik 
 

Semiotiken grundades av bland annat Ferdinand de Saussere och kommer från grekiska ordet 

semio som betyder tecken. Allt som kommunicerar kan studeras med stöd av semiotiken 

(Ekström & Moberg, 2008, s. 17). Kommunikation handlar om att skapa mening där 

verkligheten blir något gemensamt och meningsfullt. Verkligen kan i sin tur betraktas som 

något som kan tolkas, läsas eller avkodas (Ekström & Moberg, 2008, s. 18). Det handlar inte 

bara om skrivna texter, utan innefattar snararare allt som är betydelsebärande, som ett tv-

program, en bild, eller en människas kroppsspråk.  
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”Allt som kan tolkas är tecken” enligt Saussere (Alling-Ode, 2000,s. 141).  Med tecken 

åsyftas den helhet som skapas av uttryck och innehåll på den manifesta och latenta nivån 

(Alling-Ode, 2000,s. 148). Tecknets betydelse ändras också beroende på vilket sammanhang 

det visas i och i kombination med vilka andra tecken, som exempelvis bakgrund (Alling-Ode, 

2000, s. 143). I en bildanalys räcker det sålunda inte med en ytlig beskrivning av de 

förekommande tecknen, de måste också skildras på en latent nivå där tankar och associationer 

är inkluderade, som har en koppling till i de specifika teckenkedjorna (Alling-Ode, 2000,s. 

143). 

 

Från den semiotiska metoden har retoriken mest användning av tecken, koder, denotation och 

konnotation (Ekström & Moberg, 2008, s. 73). När visuellt material, som bilder, ska granskas 

så blir de symboliska tecknen värdefulla verktyg. Nedan presenteras de semiotiska begrepp 

närmare som kommer att användas i analysavsnittet.  

Denotation och konnotation 
 
Denotation och konnotation grundlades av Roland Barthes, där denotation beskriver det 

manifesta faktiska innehållet, beteckningen av den första ordningen, medan konnotation 

används för att beskriva beteckningen av den andra ordningen (Fiske, 1997, s. 118). 

Konnotation kan skildras som det samspel som uppstår när tecknet möter användarens 

uppfattningar eller de kulturellt betingade värderingarna och känslorna. Denotation beskriver 

således vad som fotograferas, den mekaniska återgivningen, medan konnotation beskriver hur 

något fotograferas, det vill säga, den mänskliga delen i processen där man bland annat väljer 

vad som ska finnas med i bilden och hur kameran vinklas (Fiske, 1997, s. 118). 

Myt 
 
Myter kännetecknas enligt Barthes som en berättelse där en kultur förklarar eller uppfattar en 

aspekt av verkligheten och naturen (Fiske, 1997, s. 121). De är applicerbara i åtskilliga 

aspekter och kan urskiljas i bilder, attityder eller beteendemönster, agerande och även i 

vardagliga objekt. Vanligt förekommande myter som kan urskiljas i bilder är manlighet, 

kvinnlighet, familjen eller framgång. 
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Symboler 
 

En ytterligare beteckning refererar Barthes till som den symboliska. ”Ett föremål blir en 

symbol när det genom konvention och användning erhåller en annan betydelse som gör att det 

kan stå för något annat (Fiske, 1997, s. 125). En Rolls Royce blir då en symbol för välstånd 

och lyx.  

 

Analys 
 
Reklamfilm: Mjölkmannen 
 

Reklamfilmen inleds med en man som sitter vid ett köksbord och stirrar på en mjölkkartong 

under 10 sekunders tid. Bredvid mjölkförpackningen visas siffror som räknar ner till 

tolvslaget då det blir den 13 oktober med texten ”Bäst före” ovanför. Så fort klockan slår tolv 

så tar mannen mjölkförpackningen och går iväg med den för att hälla ut mjölken i diskhon. 

Avslutningsvis visas en tankebubbla med en text som läses upp av en berättarröst: ”Det här 

håller inte. Släpp datumnojan, lukta och smaka istället. Läs mer på tänkföre.se” 

Budskapet i filmen är att datumnojan när det kommer till livsmedel har gått för långt och att 

vi istället ska öka livslängden genom att testa produkter själva istället.  Logosargumentet som 

används är att utgå ifrån vårt eget sunda förnuft istället för att stirra oss blinda på bäst för 

datum.  

 

Ethos kan urskiljas dels i hur mannen i reklamfilmen vars orolighet leder till en 

igenkänningskänsla och dels i att Gästrike återvinnare med sin kunskap förmedlar att vi ska 

”släppa nojan”. Tonfallet som berättarrösten har uttrycker ett slags lugn och att han är säker 

på sin sak, som för att möta det hysteriska nojiga klimatet som råder. 

 

Reklamfilmens pathos bygger främst på humor. Man överdriver och dramatiserar för att 

tydliggöra och överdrivet förstora hela konceptet med datumnojan. Dramatiken byggs upp 

genom att näst intill porträttera spänningsfylld Hollywood-film. Nedräkningen, tystnaden, de 

mörka och dystra färgerna i köket och mannen i mörka kläder. Samtliga tecken konnoterar 

tillsammans en dramatisk filmscen som ytterligare förstärker de komiska egenskaperna i 

reklamfilmen. Mannen väntar också på att det ska bli den 13 oktober och siffran 13 är något 

som typiskt symboliserar otur för de vidskepliga. Parallelliseras denna porträtterande av 
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vidskeplighet med nojan, så kan en myt skönjas av den överdrivet oroliga kulturen som vi 

präglas av. Vidskeplighet kan typiskt kännetecknas som ett slags nonsens som varken baseras 

på kunskap eller förnuft. Intrycket blir att bäst före datum kan jämställas med en slags 

vidskeplighet som man inte behöver oroa sig för. Likaså förekommer troligen inte ordvalet 

”noja” av en slump. Det kännetecknas av att oroa sig för något helt i onödan, till skillnad från 

att säga ”släpp rädslan” eller ”släpp ångesten”. Effekten blir att vägen till rätt beteende känns 

tämligen mer enkel och självklar.  

 

Placeringen av mjölkförpackningen på bilden och dess färg i kontrast till allt annat som syns i 

bilden är också tänkvärda aspekter att granska närmare. Den är det första vi ser då den är 

placerad mitt i bilden och närmast kameran, medan mannen syns i bakgrunden. 

Förpackningen är också kraftigt grön medan allt runtomkring går i dystra gråaktiga toner. 

Man lyfter på detta sätt fram mjölkförpackningen som en symbol för ”stjärnan i filmen” som 

ska stå i fokus och markerar på så vis också värdet på livsmedel. Storleken på datumen 

bredvid mjölken är också synnerligen stor, som för att symbolisera hur vi förstorar problemet 

med bäst före-datum och återigen koppla till myten om hur vi präglas av en kultur som oroar 

sig förgäves. 

 

Sopbil med bild på Babsan 
 

Bilden föreställer en tallrik där Babsans ansikte avbildas i mitten av tallriken. Ovanför Babsan 

står ett citat av henne: ”Slänga mat?! Hallå? Inte när jag lagat!!”. På tallrikens nedre kant står 

kampanjens hemsida bredvid förekommer texten ”Ge matsmarta tips ihop med Babsan på 

tankfore.gastrikeatervinnare.se” samt Gästrike återvinnare slagord ”Tillsammans för en värld 

som räcker längre.” 

Budskapet är främst att inte slänga mat i samband med matlagning.  Logosargumentet som 

huvudsakligen läggs fram är att Babsan har erfarenhet och ser det som en självklarhet att inte 

slänga mat. Orden ”Tillsammans för en värld som räcker längre” uttrycker också ett slags 

argument i bemärkelsen att de miljönyttiga effekterna med att undvika matsvinn benämns. 

Faktatexten under Ordet ”värld” kan tolkas både som en synekdoke som tar upp 

helhetskonceptet istället för exempelvis mindre miljöaspekter, men också som en metaforisk 

liknelse för dessa, då det inte är själva världen konkret som räcker längre. Men uttrycket 

konkretiserar och underlättar för mottagaren att förstå budskapet, samtidigt som ordet ”värld” 

ger en mer slagkraftig effekt som kan associeras med samlevnad och tillhörighet. 
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Bildens ethos är främst Babsan som förespråkare mot matsvinn. I Gävle har hon rollen som en 

transsexuell lokalkändis som klär sig extravagant och har framträtt mycket på TV genom åren 

som en humorgestalt. Den mest utmärkande ethos som kan urskiljas är hennes attityd och 

självsäkerhet.  

 

Ur pathosperspektiv så är humor och uppriktighet de mest framträdande i form av en 

glamourös färgglad gestalt som sticker ut med ett slagfärdigt citat. En kombination av 

sermocinatio och apostrof förekommer sedermera i själva citatet. När hon inleder med frågan 

”Slänga mat!?” så låtsas hon citera någon, som ett sätt att möta ett imaginärt argument eller en 

fråga. Samtidigt som hon fortsätter svara på frågan som kan tolkas mer som en apostrof. Detta 

kan tolkas som en metod att på ett medryckande sätt få med sig mottagaren. Hela meningen 

kännetecknas också mer eller mindre av exclamatio då hon utbrister allt som sägs med flera 

utropstecken. Effekten blir att det nästan är dumt och överflödigt att diskutera matsvinn då det 

är en självklarhet att inte slänga mat. 

 

Den retoriska kontexten är intressant att se över då denna bild förekommer på Gästrike 

återvinnares sopbil. Den åker runt i centrala Gävle och själva bilen med bild och logotyp 

hjälper till att forma budskapet om man jämför med en bild som förekommer i en tidning. 

Den dyker upp som något oväntat och färgstarkt i vardagen som fångar uppmärksamheten hos 

mottagaren. 

 

Kombinationen av tecken som kan urskiljas är bakgrunden i trä som tillsammans med 

tallriken förtydligar att det faktiskt är en tallrik vi ser på bilden, vilket inte hade varit en 

självklarhet med en exempelvis vit bakgrund. Babsan är placerad i mitten av tallriken istället 

för maten som förslagsvis har ätits upp. Konnotationen blir en komisk och 

uppseendeväckande påminnelse om att inte slänga mat när hon spärrar upp ögonen och ler 

stort – Ett tillrättavisande med glimten i ögat. Babsans utseende har även märkbara 

konnotationer. Stort rosa hår och fjädrar och kraftig färgstark sminkning är urtypiska 

karaktäristiska drag som leder till konnotationen ”drag queen” och effekter har lagts till på de 

gnistrande örhängena för att symbolisera det glamourösa sinnesintrycket. Örhängena kan 

också härledas till myten om ett liv i flärd och överflöd som ytterligare stärker hennes 

karaktäristiska egenskaper och attityd men likaså kan myten om gaykulturen också resultera i 

en oseriös ”fjollig” förnimmelse. 
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Webbsidan 
 

Det första man möts av när man kommer in på sidan är en stor textrad med ett citat som lyder: 

”Tack för att du inte slänger mat i onödan”. Därefter följer en kort text där tre kändisar 

citeras, Babsan, Clara Hagman, sångerska från Gävle som sjöng i Ace of Bace mellan 2009-

2012 samt My Heart is a Metronome, ett rockband från Uppsala. Dessa tre kändisar utgör en 

väsentlig ethos där de genom välvilja tackar mottagaren för att uppmuntra till rätt beteende. 

När tre olika kändisar i olika åldrar och kön förespråkar för samma mål så höjs även 

trovärdigheten för ämnet.  

 

Överst på hemsidan visas bilder med citat av de tre ovannämnda kändisar där olika tips ges 

för att minska matsvinn vilket utgör den första förekommande logosargumenten. Längre ner 

presenteras en text i forma av ett slags brev kändisarna till läsaren: ”Den miljöpåverkan som 

maten skapar under sin resa från jord till bord sker helt i onödan om den ändå slängs bort”. 

Att texten avslutas med deras underskrifter, gör att vi förstår att det kommer från dem och 

höjer känslan av autenticitet. Ordet ”resa” fungerar som en metafor för all produktion och 

transport. Den konkretiserar förloppet på ett förenklat sätt men tydliggör ändå att mycket 

arbete ligger bakom matproduktion. Att använda rimmet ”från jord till bord” underlättar för 

mottagaren att lägga information på minnet. Texten avslutas med ett logosargument i form av 

ytterligare en metafor: ”Att slänga ätbar mat är att slänga pengarna rakt ner i soporna!”. Här 

redogörs för slöseriet med pengar på ett mer dramatiskt och konkret sätt för att nå fram med 

budskapet. Pathos som kan belysas är känslan av hopp, då vi ska ”ge tillbaka maten dess rätta 

värde”. De främsta tecken som kan märkas är den vita bakgrunden, svarta texten och de tre 

bilderna. Denna kombination signalerar en allvarsam inledning på sidan som framhåller och 

utrycker Babsans, Claras och bandets roller som ansvarstagande ambassadörer för kampanjen.  

 

Bilden på Clara konnoterar en slags framtidsvision där hon leende blickar mot horisonten med 

solskenet i ansiktet. Ljuset symboliserar i detta avseende hopp och andlighet som kan kopplas 

till en konnotation av en inspirationsingivande gestalt. Bakgrunden utgör också ett centralt 

tecken då hon tycks stå i skogen, vilket konnoterar en känsla av att vara ett med naturen och 

således stärker intrycket av hennes miljöengagemang. I bilden på My Heart is a Metronome, 

står de alla tillsammans och sjunger i en mikrofon med ett strålkastarljus rakt ovanför sig. Att 

de inte har en varsin mikrofon konnoterar sammanhållning, där de företräder tillsammans som 

enad grupp. Ljuset kan agera som ett tillämpat tecken för att förtydliga deras yrkesroller som 
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artister. Men det kan sedermera näst intill härledas till en religiös symbolik där de framstår 

som utvalda på en mer andlig nivå. Både bilden på Clara och bandet konnoterar en välvilja 

och känsla av samhörighet där hoppet om framtiden ligger i fokus. 

 

Längre ner följer listor över vardagstips som om att exempelvis frysa in varor, planera sina 

inköp, och hur varor kan förpackas och förvaras för längre livslängd. Mellan listorna 

förekommer stora färgglada bilder på olika konserverade livsmedel och ostar som tar upp hela 

bilden. Tipsen blir i denna del logosargumenten som på ett okomplicerat sätt redogör för 

erfarenhet i form av enkla tips som ändå räcker långt. De färgstarka stora bilderna konnoterar 

vitaminrik och nyttig mat som i sin tur kan härledas till myten om en sund livsstil. Viktiga 

tecken som förekommer är färgsättningen bakom texterna. De värdefulla tipsen har en grå 

bakgrund medan informationen om vad som går att frysa in har en grön. Den grå bakgrunden 

agerar som symbolik för den mer allvarstyngda egenskapen i texten då en mer dyster 

färgsättning lägger mer fokus på själva texten. 

 

Tipsen följs av rubriken ”Fakta” där ytterligare logosargument presenteras som siffror och 

statistik om hur mycket mat vi slänger och vilka miljökonsekvenser det har. Bilderna tar här 

inte upp lika mycket plats, utan fokus läggs på texten för att med vit bakgrund denna förening 

av tecken förstärker vikten av argumenten som läggs fram. Den vita bakgrunden bidrar till en 

symbolik för renlighet, som kan stå i kontrast till sopor, som matsvinn är. Hela denna bild 

tycks huvudsakligen upptas av den vita bakgrunden som för att konnotera en vision om 

mindre avfall, där väl utvald mat står i centrum. Den första bilden man lägger märke till är ett 

grönt hjärta som är bildat av grönsaker. Ett hjärta är en urtypisk symbolik för kärlek och i 

detta fall förespråkas rimligtvis kärleken för maten och dess värde. Hjärtat/grönsakerna är 

olika nyanser av grönt som kan associeras med naturen, vilket för tankarna till välviljan för 

miljön. Under hjärtat syns ett grönt jordklot med en äppelkvist på. Här eftersträvas troligtvis 

samma budskap som med hjärtat och miljönyttan, men också kopplingen som mat har till de 

globala vinsterna och hur de vävs samman. 

 

Längst ner på sidan visas två enkla illustrationer mot en vit bakgrund, Tecknen som 

presenteras är tre blommor och en geting som tillsammans symbolisera natur och miljö. Här 

blir teckensammansättningen främst en härledning till enkelheten och måttfullheten i Gästrike 

återvinnares betoning. Illustrationerna är skapade endast med svarta linjer helt utan färg. 

Linjerna i blommorna är heller inte helt raka, utan ser istället ”egenritade” ut. Det bidrar till 
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en charmigt anspråkslös framtoning som också karaktäriseras av en slags barnslighet. Ur 

denna aspekt blir blommorna symboler för en framtidstro där barnen står i fokus.  

 

Youtube-klipp: Camilla Eriksson – Bli matsmart 

 
I detta klipp intervjuas Camilla Eriksson som är hemkunskapslärare på Polhemsskolan om 

problematiken matsvinn samt vilka lösningar som finns. Rubriken ”Bli matsmart” är en 

assonans som bidrar till att mottagaren kommer ihåg den lättare. 

 

Logosargumenten som presenteras är Camillas tips där hon dels berättar om hur mycket mat 

som inte är dålig faktiskt slängs men också hur man undviker detta genom att ”lita på sina 

sinnen” istället för att stirra sig blind på datum. Hon förklarar också hur vi har bra 

förvaringsmöjligheter och kan frysa in samt även planera våra middagar bättre när vi ska 

handla. Intervjuaren agerar här till viss del som en representant för de som är skeptiska för att 

möta motargument och lyfta fram hur man går tillväga för att motverka matsvinn. Ett exempel 

är hur han frågar om problemet med att vilja köpa storpack ”för alla vill ju tjäna pengar på 

kilopris”. Camilla besvarar detta argument med att storpacken kan delas upp och frysas in. 

Ethos hittas i Camillas yrkestitel med dess kunskaper och erfarenheter som utgör den främsta 

trovärdigheten. Hon svarar också med ett lugnt men samtidigt säkert och trevligt tonfall vilket 

ökar sannolikheten för att mottagaren ska ta till sig budskapet. Här kommer också pathos in, 

då hennes milda framförhållning framkallar en slags känsla av trygghet. 

 

Klippet inleds med att man på nära håll filmar förbi olika köksredskap i långsamt tempo. 

Med dessa tecken förstår man redan som tittare under de första sekunderna vart intervjun 

utspelar sig med den mängden redskap som normalt inte förekommer i ett kök i privata 

hushåll. Det ligger ett ljus mot redskapen som för att symbolisera vikten och värdet av 

matlagning. För att ytterligare rikta fokusen på köksredskapen, så är de skarpa medan 

bakgrunden med anställda som arbetar är oskarp. 

 

Under intervjun klipps det in bilder från köket där personalen lagar mat i högt tempo. I likhet 

med första bilden på slevarna, så filmar man långsamt och mer fokuserat på ugnen i köket 

som med sitt märke och knappar är mer typiska för storkök och restauranger. Man filmar även 

en anställds händer som i snabb takt hackar lök. Med denna fokus konnoteras den 

professionella matlagningen som kännetecknas av höga kunskaper som man även sannolikt 
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vill att ska likställas med att undvika matsvinn. Maten som filmas under klippet är främst 

grönsaker, frukt, buljong och såser, inget kött syns. Liksom hemsidan, så kan även här 

urskiljas en symbolik och koppling till myten om en sundare livsstil, men i kombination med 

professionell matlagning så höjs tillförlitligheten ytterligare ett steg. I ett segment filmas en 

förpackning med grädde rakt framifrån med en kock i bakgrunden som arbetar. Han tycks 

vara den enda kocken vilket kännetecknas av den höga vita hatten och i detta sammanhang 

utgör han en viktig symbol för lång erfarenhet och kunskap. Att placera mjölken som det enda 

förekommande livsmedel framför den mest auktoritära gestalten i köket utgör en central 

sammansättning av tecken som höjer värdet på grädden. 

 

Camilla intervjuas också inne i köket där alla arbetar i köket bakgrunden. Det stärker hennes 

trovärdighet som förespråkare när man kontinuerligt ser alla i sina yrkesroller, samtidigt som 

Camillas yrkesroll förstärks mot för om hon hade suttit i ett tyst rum ensam och blivit 

intervjuad. Hon bär heller inte de arbetskläder som de anställda i bakgrunden gör, vilket också 

tydliggör hennes position. 

 
Broschyren Ren information 
 

På sidan 6 så lyder rubriken: ”Hur mycket mat slänger du?”. Under rubriken presenteras kort 

fakta om att vi slänger i snitt 1,5 kg matavfall i veckan på person. Den större delen av sidan 

tas upp av en tallrik med fyra olika matgrupper på enligt tallriksmodellen. Runt tallriken har 

man placerat text i form av tips på hur man minskar matsvinn och fem snabba val som 

minskar miljöpåverkan. Valen har i sin tur koppling till de olika delarna som tallriksmodellen 

består av: grönsaker, fisk, kyckling, kött samt spannmål Längst ner på sidan syns textraden: 

”Tallriksmodellen – bra för både hälsa och klimat”.  

 

Logosargumenten i bilden utgörs av tipsen och valen som omringar tallriken. Man hänvisar 

till att inte titta blint på datummärkning, göra plockmåltider och hålla koll på portionerna. 

Valen har en tydligare koppling till miljöpåverkan som olika slags matsvinn har och bidrar 

med tips om vilka som är värda att byta ut och köpa mer av. Det sammanfattas i den slutliga 

meningen där både hälso- och klimatfördelarna betonas. 

 

Gästrike återvinnare bildar denna sidas ethos som en organisation som värnar om miljön och 

vill med sina kunskaper bidra till en förbättring.  
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Ur pathosperspektiv så väcker denna sida främst känslor av förnuft och omtanke för att göra 

det rätta. Tallriksmodellen var något som redan under grundskolan förespråkades i syftet att 

förmedla korrekta kostvanor. Den symboliserar sannolikt ursprungliga traditioner som alltid 

varit aktuella och förnuftiga att utgå ifrån. Den skulle kunna härledas till myten om det 

hälsosamma livet som eftersträvas för att i högre utsträckning väcka känslor och nå ut med 

budskapet.  

 

Den vita bakgrunden bidrar till att de starkt färgglada frukterna och grönsakerna framhävs och 

ser därmed också mer aptitliga och nyttiga ut. Det symboliserar en sund livsstil men kan 

också fungera som en ”kärleksförklaring” till mat genom fokuseringen och en påminnelse om 

att det slängs mycket hälsosam mat av god kvalité. För att likställa med liknande effekter från 

hemsidan, så bidrar den vita bakgrunden till symbolik för renlighet som en kontrast till smuts 

och nedskräpning, som är lämpligt i ett sammanhang där avfallsproblematik kommuniceras. 

  

På sidan 7 möts vi av en heltäckande bild på Emil Haglund som är butikskock på Konsum 

Eken i Gävle. Det är ett reportage där han främst uppmuntrar till att våga smaka, titta och 

känna på maten för att avgöra om den är bra eller inte.  

 

De främsta logosargumenten Emils kunskap. Han menar att köttet är som bäst när det fått 

ligga och möra till sig och att de i butiken tillagar främst det som har kort datum för att rädda 

upp matsvinnet.  

 

Ethos kan skönjas i olika aspekter i detta reportage. Emils yrkesroll är den främsta men han 

poängterar också att ”Vi som vet det väljer så klart kött med sent datum” och trycker således 

på sin trovärdighet och kunnighet som erfaren kock. Hela brödtexten är Emils egna ord inom 

citationstecken istället för att exempelvis berättar vad han säger. Effekten blir att 

trovärdigheten förstärks när han talar direkt till läsaren. I den mindre informationstexten 

längst ner berättas det också om hur Konsum Eken för ett år sedan byggde ett butikskök i 

syftet att minska matsvinn i butiken. De gestaltas därav som en butik som gör det lilla extra 

och bekräftar matens höga värde. Emil använder sig också av ordet ”räddar” som en metafor 

för att undvika matsvinn. På så vis höjs även här matens värde med en mer dramatisk liknelse.  

 

På bilden står Emil och tar emot en kund som står med händerna utsträckta, han möter 

kundens blick med ett leende. Intrycket blir att han med självsäkerhet och med ett trevligt 
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bemötande ger råd till kunden. Här kommer också pathos in, då känslan blir att han med 

välvilja och positivt bemötande ger tips och råd. De huvudsakliga tecken som kan skönjas är 

Emil vid servicedisken där mängder av mat finns upplagd, bakgrunden med en affisch om 

skinka, samt texten som presenteras utan någon färgad bakgrund. Det kan betraktas som ett 

medvetet val i syftet att inte ta upp för mycket utrymme i bilden som distraherar. Den 

professionella kocken som tar emot kunder ska stå i centrum. En parallellisering kan likaså 

göras med intervjun med Camilla som intervjuas i sitt kök. När bilden föreställer Emil vid 

disken i arbete så höjs kredibiliteten för honom, mot för om bilden endast hade visat honom. 

 

Slutdiskussion 
 

De kändisar som förekommer bidrar enligt Palm och Windahls teorier till att uppmärksamhet 

kring kampanjen skapas snabbt, då igenkänning av ett bekant och känt ansikte har en 

synnerligen effektiv påverkan. Det är emellertid inte en självklarhet att exempelvis Babsan 

blir tagen på allvar när hon avbildas på en sopbil och detta är också en framträdande risk vid 

användandet av kändisar (Palm & Windahl, 1989). Det kan finnas de som har svårt för hennes 

framtoning eller utseende och även om hon, i enlighet med Backer, Roger & Soporys 

resonemang själv är mån om att undvika matsvinn, så är det sannolikt inte det hon främst 

associeras med. Samma resonemang kan appliceras på Clara och My Heart is a Metronome. 

Däremot, som tidigare nämnts, så tror jag att sändarens trovärdighet kan stärkas när flera olika 

kändisar används och på hemsidan förekommer alla tre på samma sida. Att få medhåll från 

olika celebriteter är sannolikt fördelaktigt om förtroendet för någon är lägre än de andra. 

 

Camilla Eriksson och Emil Haglund kan betraktas som experter i sitt område med deras 

professionella kunskaper som också har en stark anknytning till matsvinn. Gästrike 

återvinnares expertis förekommer till viss del, men då huvudsakligen med en positiv och 

hoppfull betoning. På detta sätt kan kunskap förmedlas utan att i så hög utsträckning uppfattas 

som avlägsen eller förmyndaraktig, som Palm och Windahl framhäver som en risk vid 

användandet av experter. 

 

För att i högre grad stärka kampanjen kan användandet av vanliga människor för att stärka 

samhörigheten vara lönande. Framförallt när kampanjen har fortskridit under en längre tid och 

medvetenheten kring ämnet rimligtvis har ökat bland gävleborna (Palm och Windahl, 1989). I 

reklamfilmen så representerar mannen som sitter vid bordet den vanliga människan, men då 
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med ett komisk angreppssätt för att framhäva den nojiga sidan som mottagaren kan känna 

igen sig i. Ett effektivt medel hade varit att använda sig gävlebor som delar med sig av sina 

tips för att minska matsvinn. De kan med fördel vara matintresserade och kunniga i ämnet för 

att minska risken, som Palm och Windahl varnar för (1989), att deras kompetens ska 

betvivlas.  

 

Vid översikt av själva ordningsföljden av förekomsten av samtliga medier, så inleddes 

kampanjen med sopbilen som hänvisar vidare till kampanjsidan. Med utgångspunkt i Palms 

och Windahls anvisningar så följdes således rekommendationerna att inleda med en känd 

person för att sedan gå vidare till praktiska anvisningar av experter. För att igen göra en 

återkoppling till att använda vanliga gävlebor, så hade detta platsat bra att avrunda kampanjen 

med hänsyn till vad som bedöms som en passande ordningsföljd i en kampanj (Palm & 

Windahl, 1989).  

 

De höginvolverande budskapen kan främst skönjas i miljönyttan och den klimatpåverkan som 

matsvinnet leder till. Andra argument och budskap inkluderar den sunda livsstilen som bilder 

konnoterar samt den ekonomiska nyttan som undvikandet av matsvinn kan bidra till. De 

låginvolverande kan skönjas i alla tips som förekommer där de praktiska tillvägagångssätten 

läggs fram. Gästrike återvinnares kampanj utmärks i högre grad av låginvolverande budskap, 

vilket kan bedömas som ett förbättringsområde utifrån Palm och Windahls argumentation 

(1989). Sannolikheten att mottagaren ska ta till sig budskapet hade följaktligen kunna varit 

större om man hade tryckt mer på den personliga vinningen liksom miljönytta och/eller de 

ljusare framtidsutsikterna. 

 

Miljönyttan och klimatpåverkan kan också härledas till en diskussion om vikten av 

information som kopplas till orsak och konsekvens (Palm & Windahl 1989). Dessa skulle 

således också kunna förekomma mer för att informationen ska upplevas som intressant och 

motiverande. En slags belönande konsekvens är till exempel de ekonomiska fördelarna som 

minskat matsvinn leder till men de långsiktiga nyttoegenskaperna finns också att hittas i 

betoningen av att vidta miljö, och klimatvänliga åtgärder. Närliggande belöningarna 

åskådliggörs också i tips som leder till att man får mer mat över hemma genom små 

justeringar i planering och förvaring.  
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Vikten av repetition har poängterats i samband med Palm och Windahls teorier (1989). Viss 

information upprepas vid flertalet tillfällen, som uppmuntrandet att ”lukta och smaka” istället 

för att gå på bäst före datum. Likaså upprepas även att ”slänga mat” men med viss variation i 

rubriker. Någon större förekomst av upprepningar kan följaktligen inte urskiljas i kampanjen. 

Däremot påträffas i analysen stilfigurer istället som också fyller funktionen att information 

lättare läggs på minnet. Dessa stilfigurer hade kunnat användas mer frekvent för att säkerställa 

att budskapet når fram. Att säga ”från jord till bord” eller ”bli matsmart” kan användas som 

huvudsakliga budskap, och för all del användas för att namnge kampanjen, och på så vis 

åstadkomma en enkel och effektiv framtoning. 

 

Det råder en relativt stor omväxling vid användandet av fakta och känslor. Reklamfilmen och 

sopbilen väcker mer känslor medan både fakta och känslor förekommer varvat i övriga 

kanaler. Känslobaserad information dominerar däremot något ur den aspekten kan det 

argumenteras att Gästrike återvinnares kampanj i viss omfattning är mer anpassad för 

mottagare som inte är lika intresserade av ämnet (Palm & Windahl, 1989).  

 

Backer, Rogers och Sopory varnar för att använda sig av negativa konsekvenser i en kampanj 

då det kan framkalla en rädsla hos mottagaren (1992). I de faktabaserade delarna finns de 

negativa konsekvenserna som framhäver det nuvarande beteendet som behöver ändras. 

Däremot så tar de inte upp lika mycket utrymme som fördelarna med att minska matsvinnet. 

Vad gäller förekomsten av det som Backer, Rogers och Sopory refererar till som Education 

entertainment strategy, (1992) så påträffas likaså detta i Gästrike återvinnares kampanj, 

främst i reklamfilmen och på sopbilen där humor är det dominerande strategin. 

 

Vid utvärdering av de medieval som förekommer i kampanjen så kännetecknas de flesta 

kanaler av hög räckvidd. Eftersom målgruppen i denna kampanj inte är definierad, så är 

medievalen lämpliga med hänsyn till detta utgångsläge (Palm & Windahl, 1989). Youtube-

klippen och hemsidan är de kanaler som kan ha störst räckvidd genom spridning på internet, 

men Ren Information går ut till hela Gävleborgs län, vilket motsvarar cirka 80,000 hushåll 

med både villor och lägenheter inkluderade (personlig kommunikation, 19 maj, 2016), men 

tryckta medier anses inte ha samma effekt när syftet är att både väcka och bibehålla 

uppmärksamheten (Palm & Windahl, 1989). Däremot utgör broschyren i kombination med 

hemsidan en avsevärd grund när mottagaren kan behöva återframkalla informationen vid 

intresse. På detta sätt kan de få mer information vid det skedet då de själva är mer mottagliga, 
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vilket inte är en självklarhet när till exempel en folierad sopbil åker passerar förbi. De medier 

som består av mer fakta präglas också av möjligheten återframkalla informationen. Som 

tidigare nämnt, så lämpar sig fakta mer för de som har ett större intresse för kampanjens ämne 

(Palm & Windahl, 1989). Det är rimligtvis också de som aktivt söker sig till informationen 

som är mer intresserade, vilket innebär att fakta blir en vägande aspekt i de medievalen som 

mottagaren själv kan söka fram.  

 

Frukostföreläsningarna är den värdefullaste kanalen då anpassning till mottagare underlättas 

och argument kan mötas (Palm & Windahl, 1989). I slutänden är det ändå tjänligast att 

kombinera masskommunikation med interpersonell kommunikation (Backer, Rogers & 

Sopory, 1992) - detta lyckas Gästrike återvinnare i viss mån men med utvecklingspotential. 

Denna återfinns särskilt i frukostföreläsningarna – där en gynnsam utveckling vore att övriga 

gävlebor i olika åldrar också får ta del av dem, då de i dagsläget hålls uteslutande på 

grundskolor. 

 

Resultat 
 
Gästrike återvinnare använder sig av olika kändisar och experter som sina främsta sändare. 

Kända profiler och professionella sakkunniga personer bidrar till uppmärksamhet för, liksom 

kunskap om kampanjen. För att därutöver också förstärka gemenskapen hos mottagarna i en 

långt fortskriden kampanj, hade fler vanliga gävlebor kunnat nyttjas. Humor används som ett 

verktyg för att väcka känslor, men även välvilja, liksom hopp och förnuft, medan 

logosargument förekommer huvudsakligen som praktiska tips och fakta. Med en större 

lutning åt verktyg som anspelar mer på känslor, så är kampanjen mer riktad åt en målgrupp 

som inte har lika stort intresse för kampanjens ämne, medan logosargumenten lämpar sig för 

mottagare med mer intresse som vill kunna återframkalla information. Stilfigurer förekommer 

i viss mån men skulle kunna användas och repeteras mer med viss variation, för att 

informationen lättare ska kunna läggas på minnet. Medievalen präglas av stor räckvidd och 

variation som lämpar sig för olika målgrupper men den primära förbättringspotentialen finns i 

föreläsningarna som kan hållas i större utsträckning och för fler varierade målgrupper. 
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Förslag till vidare forskning 
 

I samband med kampanjuppbyggnad har målgruppsanalyser en avgörande roll för att 

informationen, kanalerna och sändaren ska kunna anpassas (Hallin, Jarlbro & Nilsson-Djerf, 

s. 55; Backer, 1992, s. 30) Vid samtal med Anette Noack, som är informatör på Gästrike 

återvinnare (personlig kommunikation 11 maj, 2016), så framgick att inga målgruppsanalyser 

görs i samband med kampanjen som i denna studie analyserats. Därför föreslås en kvantitativ 

studie i form av en enkätundersökning som grund för en ytterligare förbättrad och mer riktad 

kampanj. Eftersom Gästrike återvinnare gör kontinuerliga plockanalyser så kan en geografisk 

urskiljning göras i första skedet så att den kvantitativa studien också kan fokuseras på de mest 

utsatta områdena. Ävenså kan de nyttjas för att kontinuerligt undersöka om matsvinnet 

minskar i det undersökta området under kampanjens gång.  
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