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                                                   Abstract 
During a long period of time, mankind as we know it, has progressed in remarkable ways. We 

leap from one era to another, whilst becoming smarter and more capable. Although one could 

argue for the superiority of man, we have now reached a time where our skilfulness is 

beginning to backfire. As the desire for production and consumption is growing, the 

environmental impacts increase. Climate change has in many ways become the product of 

modernity. However, these relatively new circumstances are met with more and more 

awareness. One example is how Swedish grocery stores, in this case COOP, have expanded 

their range of vegetarian foods. They claim to take responsibility for the planet and for a 

greener future. In the last two years, they have released two rather noteworthy commercials, 

with the aim of reducing meat-eating. By applying a narrative and semiotic analysis, and by 

using Becks theories on reflexive modernization as framework, this essay has studied these 

commercials in order to understand how they communicate their plant based alternatives in 

relation to a changing society. The results showed that both commercials portray a growing 

concern for the planet and the prevailing change of its climate. To prevent these conditions 

from accelerating, they suggest less meat on the plate. Likewise, semiotic tools, like falling 

trees or flooding cities, are used to enhance the significance of the narrative. In conclusion, 

both commercials show to be in line with Becks observations of the modernized world – an 

acknowledgement of its detrimental character. Additively, they function as a means of 

addressing the issues of modernity and meat-eating in particular.  
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1. Inledning 

I ett samhälle präglat av kapitalistiska krafter, där produktion och konsumtion är drivande 

faktorer, tenderar miljörelaterade frågor att underkastas. Naturen har på ett oförtröttligt vis 

utnyttjats för att bistå mänskligheten med olika slags produkter, vilket har lett till att vi nu 

lever på ett sätt som missgynnar planeten och påverkar dess klimat. För att tackla dessa 

problem menar Beck att redan etablerade och skadliga samhällsstrukturer måste 

omformuleras och omstruktureras (2010). Det kan ändock konstateras att någon form av 

klarsynthet har trätt fram, där människan förstår att planeten snart inte kan räddas, och att vi 

därför behöver åtgärda detta på olika sätt. Här blir frågan om ansvar viktig. Vilka väljer att ta 

konkreta beslut för att anpassa sig till ett samhälle i förändring? Det kan konstateras, med viss 

moderation, att det idag finns ett flertal företag som väljer att ta ställning för en grön1 framtid, 

genom att exempelvis ställa om sin produktion på ett klimatsmart sätt eller utöka sitt 

växtbaserade sortiment.  

     Enligt senare forskning, där man studerade 38 000 lantgårdar med 40 olika produkter, 

visade det sig att det mest effektiva sättet att minska på sin klimatpåverkan är att försöka 

undgå att konsumera kött- och mejeriprodukter (Poore & Nemecek, 2018). Vi blir ständigt 

varse om nya uppmaningar och rekommendationer när det kommer till kost och klimat. 

Naturskyddsföreningen, vilka är Sveriges största ideella miljöorganisation, menar dock att det 

varken är hälsosamt eller hållbart för planeten att äta kött, och att vi istället behöver äta mer 

plantbaserad kost (2018). I tillägg har Jordbruksverket även påvisat att konsumtionen av kött 

stadigt minskar. Minskningen mellan 2016 och 2017 låg på 2,6% och har sedan dess gått i 

samma riktning (2018). Detta är onekligen en indikation på att saker och ting förändras, vilket 

inte minst märks på det ökade utbudet av vegetariska2 produkter i livsmedelsbutikerna.  

     Med koppling till just mat och klimat har livsmedelsbutiken Coop de senaste två åren valt 

att släppa två olika reklamfilmer som tydligt skildrar en värld där kött inte längre behöver 

dominera. De nämner även, under sin flik hållbarhetsarbete (2018) på hemsidan, att ”Mat, 

hälsa och hållbarhet går hand i hand. Därför är vi glada att intresset för vegetarisk mat ökar. 

Coop strävar efter att inspirera till grönare alternativ samt gärna uppmana till mindre och 

bättre kött”. Det är tydligt i det här fallet att vegetarisk mat, i Coops mening, korrelerar med 

                                                   
1 Grön i det här fallet syftar till sätt att äta och leva på som förfaller gynnsammare för planeten.  
2 Den faktiska definitionen av vegetarianism, till skillnad från hur det används i dagligt tal, innefattar inga 
som helst animalier. Detta begrepp kommer därför att användas i samma anda som plantbaserad och 
växtbaserad. 
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hållbarhet. I ett samhälle som är i förändring, och där krav ställs på stora aktörer såsom 

mataffärer, förstår vi att reklam kan användas som ett sätt att marknadsföra dessa produkter 

och handskas med de spänningar som finns - i det här fallet mat och dess påverkan på 

klimatet. Enligt Björkvall är det främst reklam som underlättar försäljningen av varor och 

tjänster, samtidigt som det erbjuder konsumenten olika självidentiteter (2003). För att få en 

förståelse för hur Coop väljer att främja sina plantbaserade produkter, kommer denna studie 

fokusera på reklamfilmerna och deras narrativa struktur. Semiotiska verktyg kommer även 

appliceras för att kunna besvara frågeställningarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att utforska reklamfilmer från Coop och dess narrativ kring 

växtbaserade alternativ. Detta för att få en ökad förståelse för hur de används för att förestå de 

spänningar som uppstår när ett samhälle förändras, och allt högre krav ställs på ett av 

modernitetens främsta organ: mataffären. Detta mynnar ut i följande frågeställningar;  

 

1. Hur skildras växtbaserade alternativ i Coops reklamfilmer?  

2. Vilka semiotiska verktyg används för att förstärka budskapet i reklamfilmerna? 

3. Hur kan COOPs reklamfilmer ställas i relation till den gröna 

samhällsförändringen? 

 

1.2 Avgränsning  
Det finns en del avgränsningar som har gjorts i föreliggande uppsats. Först och främst har 

antalet reklamfilmer begränsats till två stycken reklamfilmer om sammanlagt 2:31 minuter. 

Tidsramen för den här uppsatsen är inte omfattande såtillvida att flera reklamfilmer kan 

analyseras på ett djupgående sätt. En problematisk aspekt med att inte välja fler eller längre 

reklamfilmer är att analysen kan visa ansatser till att bli för banal. Denna restriktion görs 

eftersom korta reklamfilmer kan vara otillräcklig i fråga om den datamängd som behövs för 

att göra en narrativ och semiotisk analys. Däremot bidrar detta till en möjlighet att 

genomarbeta analysen så noggrant som möjligt. I en större studie hade det emellertid varit 

möjligt att analysera och kontrastera gröna reklamfilmer från flera olika kedjor, för att sedan 

kunna peka på olika mönster och strukturer. Vad gäller val av metod så finns där många fler 

användbara verktyg och aspekter för att titta på reklamfilmer. Noga avväganden gjordes i 

början av processen för att bestämma metod.  
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1.3 Disposition  
I det föregående har syftesformuleringen och frågeställningarna presenterats. Därefter följer 

således ett kort avsnitt kring bakgrunden om Coop. Sedan presenteras tidigare forskning, med 

övergripande fokus på det gröna samhället, och ytterligare koppling till grön kost. Olika 

perspektiv på mediernas och reklamens roll för det gröna samhället demonstreras sedan. 

Därpå presenteras de teoretiska ingångar som är av relevans för frågeställningarna och 

analysen. Här föreställs inledningsvis det gröna samhället, utifrån Becks tankar om det 

reflexiva samhället. Vidare täcks teorier kring reklam som berättande form i samhället, 

narratologi, och historia och diskursens betydelse för historian. Efter teoridelen introduceras 

de metoder som är fruktbara i fråga om att besvara frågeställningarna. Här används en 

narrativ analys, genom Robertssons kombination av Chatmans historia och diskurs och 

Labovs narrativa modell, vilken innefattar begrepp såsom abstract, orientering, 

komplicerande handling, upplösning, coda och utvärdering. Två begrepp från semiotiken 

kommer även att komplettera den narrativa analysen, närmare bestämt symbol och index. 

Efter metodavsnittet presenteras materialet och urvalet och därefter inleds analysen. Analysen 

tar ansats i metoderna och de teoretiska begrepp som har åskådliggjorts. Till sist utförs en 

avslutande diskussion och slutsats, där tankar kommer att framföras angående Coop och det 

gröna samhället. Det finns här en ambition att kunna säga något om det empiriska materialet 

utifrån Becks text som nämnts tidigare, men även utifrån teori, metod och tidigare forskning.  

 

2. Coops gröna satsning  
På Coops hemsida finns det två flikar med tydlig inriktning på det gröna. Den ena fliken, 

Änglamark (2018), tycks enligt Coop vara den första gröna satsningen i Sverige. Från första 

början handlade Änglamark om att stötta eko-bönder, vilket enligt dem har varit en långsiktig 

investering. Sortimentet breddades från ekologisk mjölk och fil till andra produkter såsom 

hygien- och rengöringsartiklar. De tillkännager att allt är ”…producerat med hänsyn till miljö, 

hälsa och etik, utan bekämpningsmedel eller konstgödsel och alltid med tredjepartmärkning. 

Dessutom höll man en högre djuretisk standard än vad svensk lag föreskrev. Utöver detta 

utvecklades Änglamark även med en stark personlighet: ärlig, lojal och trovärdig. En riktig 

planetförbättrare helt enkelt” (2018). Inget av det de pratar om under denna flik handlar 

explicit om vegetarisk kost. Däremot har de som mål att kunna bidra med ekologisk och 

vegetarisk mat oberoende av hur mycket man har i plånboken. En tydlig strategi som påvisar 

detta är veckans eko, vilket är en satsning där man sänker ekologiska varor med 20-50%. Med 
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koppling till det syfte som omger denna studie, så har de även en flik som heter 

#nyavardagsmaten (2018). Här presenteras framtidens protein – bönan och bönskolan. Här 

presenteras även veckovisa recept gjorda på bönor. Dessa kallar de för snabbmåndag, 

husmanstisdag, festonsdag, sopptorsdag och mysfredag. Traditionella maträtter, såsom 

husmanskost, kan alltså med lätthet göras vegetariska. Det finns en tydlig strategi från deras 

sida, att introducera en grönare framtid.  

     I Coops årsrapport från 2017 redovisar de även tre målområden som de har haft i sitt 

hållbarhetsarbete (2017:30). De hävdar att dessa tre områden bör vara hållbara butiker, 

hållbara sortiment och hållbara leverantörer. För att förtydliga vad detta faktiskt innebär listar 

de upp sex underområden som i den dagliga verksamheten följs för att säkerställa ett hållbart 

företagande. Dessa är god hälsa, miljöhänsyn, djurvälfärd, kemikaliekontroll, rättvis handel 

och socialt ansvarstagande. Coop bedriver sedan 2016 sin verksamhet utifrån de riktlinjer 

som FN satt upp för sina mål inom Agenda 2030 (ibid). Hållbart sortiment är något som är av 

stor vikt, vilket manifesteras genom deras reklamfilmer. Målet är att hela tiden få det 

vegetariska och ekologiska sortimentet att växa. Enligt Coop är deras gröna satsning också en 

hälsosatsning. Sammanfattningsvis hävdar de alltså att de tar ansvar för miljön och klimatet 

på diverse sätt. Reklamfilmerna verkar därför vara ett sätt att upprätthålla den image som de 

tillkännager att de har.  

     

3. Tidigare forskning  

Länge har samtalet kring vegetarisk kost handlat om etik, moral och näring. I dagsläget lutar 

samtalet emellertid åt många olika håll, med stort fokus på just klimatpåverkan. Beck 

eklaterar i sin text ”So what is climate change all about? ‘It’s reflexive modernization, 

stupid!’ (Latour, 2008) or, to put it in the form of a question: ‘How to create a greening of 

modernity?’” (2010:257). Han menar att människan, under den tid som kapitalismen växt sig 

stark, har lyckats avskilja sig från naturen på ett ogynnsamt sätt. Relationen till naturen är 

något som försöks återskapas, i takt med att vi förstår vilka miljöproblem som moderniteten 

medför. Detta är något han refererar till som reflexive modernization. I hans artikel finns även 

en sociologisk förankring, där han påvisar att olika maktförhållanden och sociala orättvisor 

står i relation till de klimatförändringar som står för dörren (2010). Becks text om samhället 

som reflexivt omger förevarande uppsats, och presenteras närmare i teoridelen.  

     Samhället är onekligen mångfacetterat, vilket gör att problemformuleringen också blir 

oerhört komplex. När vi däremot pratar om mat och kosthållning i relation till klimatet 
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tenderar det att uppstå en oerhörd spänning. Här har emellertid mycket forskning gjorts, bland 

annat Vinnaris och Tapios Future images of meat comsumption in 2030 där de resonerar kring 

miljömässiga, djurrättsliga och mänskliga perspektiv på mat. Genom att sammanställa data 

utifrån intervjuer och enkäter framgick det att den främsta anledningen till ett avlägsnande av 

kött var klimatrelaterad, tätt följt av djurrättsliga och hälsomässiga anledningar. Arbetet, 

enligt forskarna, bidrog till en ökad förståelse för hur människan ser på grön kost och vilka 

livsstilsfaktorer som spelar in för att sluta äta kött. Dessa kunde vara sociala, ekonomiska och 

hälsomässiga (2009). Det är utan tvekan viktigt att förstå de bakomliggande orsakerna till 

varför människor väljer att äta grön kost, för att i vidare mening begripa varför vi rör oss mot 

ett grönare samhälle. Något som är minst lika viktigt, vilket lyftes fram i inledningen, är att 

förstå hur sociala aktörer också påverkar och leder samhällsförändringar. Idag säljs alltmer 

plantbaserad mat, vilket Caryn Ginsberg undersöker i sin avhandling. Här framhävs de 

underliggande och framgångsrika variablerna när det kommer till att sälja vegetarisk mat. 

Hon påvisar att vegetariska alternativ ökar i produktion, vilket även står i korrelation till 

människans ökade förståelse för djurrättsliga och miljömässiga aspekter av köttätandet. Hon 

menar vidare att den ökade konkurrensen på den gröna marknaden också bidrar till att stora 

aktörer, nya som redan etablerade, väljer att ta plats genom att utöka mängden vegetariska  

produkter och satsa på reklam (2011).  

     För att förstå oss på hur den gröna samhällsomstörtningen har fått lov att ta vid, är det 

också viktigt att förstå vilka medel som finns och underlättar distributionen av information. 

Här spelar medier en viktig roll. I dagens samhälle förekommer medier överallt, nästan som 

en bärande samhällskropp. Sturken och Cartwright pratar i sin bok Practices of looking; an 

introduction to visual culture om att vi matas med många olika typer av massmediala intryck 

under en vanlig dag, och tacklar det som att det vore det mest självklara. Massmedier i 

traditionell mening avser kanaler som radio, tv och press (2001). Medier är alltså en viktig 

beståndsdel i våra liv, och därmed en vital del för både individer och sociala aktörer när det 

kommer till att nå ut med ny kunskap kring vegetarianism, eller för att marknadsföra nya 

gröna produkter.  

     I dagsläget ser det emellertid lite annorlunda ut, i och med sociala mediers inträde i det 

vardagliga livet. I Social media marketing av Tuten och Solomon framhävs vikten av sociala 

medier i ett postmodernt samhälle. De benämner vår generation som digital natives och säger 

i förordet att ”technological capabilities have evolved in ways that influence how we access 

the social Web, the content we can create, and the experiences we can participate in and 

share. The penetration of smartphones and other connected devices is a major aspect of these 
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developments.” (2018). Denna relativt nya utveckling skapar inte alltså bara nya 

förutsättningar för att generera innehåll, utan står även till grund för mycket av den 

marknadsföring som sker i den virtuella världen. Vi kan se att det idag finns fler plattformar 

att nå ut på än tidigare, till exempel Instagram, Snapchat och Facebook. Dessa plattformar ger 

aktivister, företag, och andra sociala aktörer som är bidragande till den gröna vågen, möjlighet 

att påverka på helt andra premisser. För studiens syfte är inte sociala medier i sig centralt, 

men det kan bidra med ytterligare förståelse för hur vi ständigt nås av information från 

företag.  

     Succén på den gröna fronten erkänner inte bara människans villighet att förändras, utan 

ävenledes företagens förmåga att skapa nya berättelser kring vegetarisk kost. Här spelar 

reklam en viktig roll. I Green Advertising and the Reluctant Consumer, skriven av Zinkhan 

och Les Carlson, erhålls kunskaper om hur vi vänder oss till företag för att konvertera våra 

tankar och värderingar till varor och tjänster. De ifrågasätter vidare hur företag och 

organisationer svarar på konsumentens oro angående miljön genom green advertising. 

Avslutningsvis behandlar de metoder och konsekvenser rörande grön marknadsföring (1995). 

Kärnä et.al. (2001) fokuserar i sin avhandling på relationen mellan ett företags miljöbetingade 

aktivitet i sin generella marknadsföring kontra grön reklam. De menar att grön reklam utan 

miljömässig substans eller reellt ansvarstagande leder till greenwashing. Greenwashing är ett 

intressant begrepp, och har på senare tid diskuterats flitigt. Forskarna definierar greenwashing 

som ”misuse of the principles of environmental marketing and means that consumers cannot 

trust the content of advertisement.” Begreppet är inte på något sätt avgörande för studien, men 

ger läsaren en förståelse för den tunna linje som finns mellan ett genuint miljömässigt 

säljande och greenwashing. 

 

4. Teoretiskt ramverk  
I följande avsnitt förevisas de teoretiska ingångar som är av relevans för de analysmetoder 

som kommer att användas för att titta på Coops gröna reklamfilmer. För att fånga upp studien 

och dess essens krävs en teoretiskt övergripande redogörelse för det gröna samhället. Denna 

ingång fungerar som ett sätt att förstå samhället på, och därmed reklamfilmerna. Detta faller 

in under Det reflexiva samhället . Sedermera redovisas reklam som berättande form i 

samhället, där reklamens betydelse presenteras. Efter det introduceras narratologi, läran om 

berättelser. Därefter begreppen historia (histoire) och diskurs (discourse), vilka är av 

betydelse för den narrativa och semiotiska analysen 
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4.1 Det reflexiva samhället  
Inledningsvis kan det konstateras att samhället, som det ser ut idag, har ett stort fokus på 

produktion och konsumtion. I ett samhälle som kräver allt fler effektiva och 

framtidsorienterade åtgärder inom diverse områden, för att i längden kunna ha en hållbar 

planet, kan detta framstå som paradoxalt. Beck menar att vi lever i en tid där den industriella 

kapitalismen styr och begäret efter naturresurser ihärdigt består. Han menar vidare att 

människan tenderar att beblanda sig med naturen på premisser som verkar ödeläggande, vilket 

i längden leder oss till klimatförändringar. Dessa förändringar är något som på politisk nivå 

tenderar att underkastas, då fokus endast ligger på klimatet, snarare än på att omstrukturera 

konceptet kring det industriella och moderna nationalstatssamhället (2010). Enligt Beck finns 

det alltså en modernitet som har målat sig in i ett hörn. Sidoeffekterna av vårt leverne börjar 

uppenbara sig, vilket innebär att individer och företag behöver ta ansvar för att förändra detta. 

Denna samhällsförändring leder fram till det begrepp som Beck benämner som reflexiv 

modernitet. Teorin ligger till grund för studiens syfte, då Coop på sätt och vis använder sina 

reklamfilmer för att reflektera över och ta ansvar för de samhällsproblem som är kopplade till 

klimatförstöringen. I det här fallet mat.  

    Beck tillkännager även vikten av att koppla samman klimatförändringar med sociologi 

genom att påstå; ” If we want to locate climate change at the heart of sociology and politics, 

we have to link it internally to the power and conflict dynamics of social inequalities: where 

does the power of and resistance against climate politics come from? (2010:257). För att ta itu 

med frågor kopplat till klimatet måste följaktligen sociala orättvisor och maktstrukturer 

dementeras och analyseras. Fastän sociologi inte innehar ett centralt fokus i den här 

uppsatsen, föreligger det ändå en viss relevans för förståelsen av den gröna utvecklingen. 

Beck ifrågasätter ytterligare på vilket sätt klimatfrågan bör tacklas om inte genom att en 

majoritet av alla grupper av människor, i strid mot personliga intressen, väljer att agera för 

klimatpolitiken (255). Detta är något som han kopplar samman som the greening of societies. 

Diskursen kring klimatpolitik, och allt vad det innefattar, är enligt Beck elitistisk och 

expertbaserad. Däremot, för att frångå det, behövs allt stöd som går att få. Detta stöd innebär 

dock att människors levnadssätt, konsumtionsvanor och sociala status kommer att urholkas 

(ibid).  

     Reflexiv modernitet är ett väl utarbetat och komplext begrepp som tjänar gott till att få en 

förståelse för att samhället är i förändring, och att the greening of societies kan vara en av 

många vägar framåt. Det bör dock förbehållas att ett grönt samhälle kan medföra att klyftor 
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som redan finns reproduceras, då gröna innovationer och grön mat kan vara kostsamma att 

producera och konsumera till en början, och påverkar därför de som inte har ett vitt 

ekonomiskt eller socialt kapital (2010). Detta länkas till den sociologiska delen av Becks 

tankar och kommer därför inte centraliseras i denna studie. Däremot finns det plats att 

diskutera detta i diskussionsdelen.  

 

4.2 Reklam som berättande form i samhället  
Om det för syftet är viktigt att förstå att samhället förändras, är det minst lika viktigt att förstå 

att reklam är ett sätt som hjälper till att förvalta dessa förändringar. Det bör dock anföras att 

det inte är kunskapen om reklamens berättelsestruktur i sig som är viktig (då detta varierar), 

utan snarare en eftersträvan att förstå hur reklam kan ses som en berättelse, vilken utformas av 

samhälleliga trender och fenomen. Berättelsen om det gröna samhället är något som bekant 

sett kommer att analyseras senare i Coops reklamfilmer. Rosengren och Sjödin (2011) 

förklarar väldigt väl i sin bok Reklam – förståelse och förnyelse varför och hur reklam har 

kommit att bli en sådan prominent del i vårt samhälle. Inledningsvis föreslår författarna tre 

olika perspektiv på reklam, vilka kan vara användbara för att lyfta perspektivet kring reklam 

och det gröna samhället i diskussionsdelen. Det första, affärsperspektivet, fokuserar på 

reklamens avsändare. Här framhävs varför och hur man planerar reklam, med utgångspunkt i 

affärsmässiga effekter. Dessa effekter skapas genom att framkalla känslomässiga, 

tankemässiga och upplevelserelaterade reaktioner hos en målgrupp (14). Det andra 

perspektivet, vardagsperspektivet, lägger tyngd på reklamens roll för individen. Vad betyder 

egentligen reklam för människan? De menar att man måste få en förståelse för hur viktig 

reklamen är för individens medieanvändning samtidigt som man bör se den som en kulturell 

resurs i samtalet med andra människor. Mottagaren antar även en aktiv roll i sin tolkning av 

reklam (2011). Det tredje och sista perspektivet, samhällsperspektivet, går igenom den 

övergripande och samhälleliga betydelsen av reklam. Här ifrågasätts huruvida våra ideal och 

vår världsbild påverkas av reklam. Det finns en kompakt ström av reklam som hela tiden 

berättar något för oss. Dessa berättelser menar Rosengren och Sjödin är något som medvetet, 

eller omedvetet, passerar oss och i längden formar våra uppfattningar om oss själva, andra 

människor och den värld vi lever i (119). Ovannämnda perspektiv ger den tredje 

frågeställningen något att luta sig mot, en ökad förståelse för hur reklam blir viktig i relation 

till den spänning som moderniteten för med sig. Rosengren och Sjödin hävdar också att dessa 

perspektiv sammantaget kan bidra till en förståelse kring reklam som är mer mångfacetterad 
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och som ger en givande bild av innehållet (16).  

     En passus som författarna gör när de pratar om reklam är att det hela tiden rör sig om 

planerad kommunikation. Reklam utformas oavlåtligen för att inverka på existerande eller 

potentiella kunder. (25) Berättelsen är alltså ett återkommande inslag. Hur en produkt eller 

idé utformas tar ideligen avstamp i vad reklamen vill säga oss och vem den vill nå ut till. 

Innehållet skildras på olika sätt, men påverkas ständigt och jämnt av vad som är aktuellt. I 

relation till den gröna samhällsutvecklingen, och det ökade utbudet av vegetariska produkter, 

är det viktigt att ta alla de ovannämnda aspekterna i beaktande för att följaktligen begripa hur 

och varför Coop väljer att utforma sina reklamfilmer på de sätt de gör.  

 

4.3 Narratologi 
Narratologi – läran om berättelser – är av stor vikt i fråga om att bryta ned samtalet kring det 

gröna samhället och se det som en typ av berättelse, vilken ständigt reproduceras på olika sätt. 

I det här fallet genom reklamfilmer. För att kunna besvara frågeställning ett, som för övrigt är 

av deskriptiv karaktär, är det av vikt att förstå teorin bakom den narrativa analysen. 

Narratologi, i kontrast till narrativ som metod, behandlas som ett genreteoretiskt perspektiv. 

Begreppet är väldigt vitt och utmanas på olika sätt av olika forskare, men det bör ses som ett 

självklart val av teori för att titta på reklam, som i sig är en typ av berättandeform. Gripsrud 

(2008) föreslår två definitioner av narratologi, genom användningen av Cluade Bremonds 

idéer kring begreppet:  

1. En berättelse är en framställning av ett mänskligt (eller människoliknande) subjekt 

som har ett projekt (vilja, önskan, begär) och som genomlever en kausal kedja av 

sammanhängande händelser.  

2. En berättelse framställer en serie händelser som leder från en relativt stabil situation 

till en annan.  

I definition 1 menar Gripsrud att händelserna som är kausala har ett orsak- och 

verkansamband. Detta hävdar han är en strukturerad tidsserie där berättelsen framställer 

förloppet hos ett projekt, vilket han i definition 2 relaterar till som en sorts förändring 

(2008:237). Dessa definitioner kan, med viss avhållsamhet, relateras till Tzvetan Todorovs 

förklaring av narratologi. Han påstår att ”varje berättelse framställer delar av eller en hel 

rörelse från ett ekvilibrium (tillstånd av jämvikt) via ett disekvilibrium (tillstånd av bristande 
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jämvikt) till ett nytt och annorlunda ekvilibrium (ibid). Definitionerna kan framstå som 

luddiga för ett ovant öga, men Gripsrud hävdar att de är olika sätt att beskriva de förlopp som 

är av vikt för berättelsens innersta mening. I relation till icke-fiktiva berättelser, såsom TV 

och radio, används främst berättelsens fundamentala strukturer för att förmedla ett budskap. 

Olika genrer utgår från tidigare och prominenta dramaturgier för att strukturera en viss 

berättelse. Dessa kunskaper om olika berättelseformer och dess mönster är något vi lär oss i 

och med språkinlärningen. Gripsrud kallar detta för en kulturell grundform (238).  

     Robertsson tar sig an begreppet narratologi på ett makt- och samhällsfokuserat sätt. Hon 

menar, med grund i olika forskares idéer, att studien kring narratologi är viktig för att ”…lära 

sig mer om hur makten reglerar förståelseprocesser i samhället och, i relation till det, om 

identitet och om hur människor begripliggör sin omvärld” (2012:225). Hon hävdar vidare, 

genom att referera till Lieblich, att det är narrativa strukturer som formar berättarens 

personlighet och verklighet och att vi får lov att visa upp eller upptäcka oss själva genom 

berättandet (ibid). Precis som Gripsrud, menar Robertsson att den narrativa forskningen är 

viktig för att kultur och samhälle ska förstås bättre (226). Det förefaller viktigt för uppsatsens 

syfte att på något vis förelägga narratologins koppling till rådande samhällsstrukturer. 

Narratologi är inte enbart läran om berättelsens struktur, utan behandlar likaså samhället och 

dess maktstrukturer. 

 

4.4 Historia och diskursens betydelse för historien 
I relation till reklamfilmernas narrativa struktur och den analysmetod som senare kommer att 

redogöras för, presenteras här den teoretiska ramen som omger metoden. Robertsson refererar 

här till Chatmans definition av narrativ som en historia (story) och en diskurs. Det finns bland 

många strukturalistiska forskare en idé om att narrativ och diskurs bör ses som två separata 

företeelser. Robertsson hävdar, likt Chatman, att denna distinktion tenderar att fallera och att 

dessa istället bör komplettera varandra (2012:230). Det finns ändock, menar Robertsson, en 

praktisk distinktion i Chatmans idéer kring dessa begrepp. Historia (story) består av 1) 

innehållet eller händelseförloppet och 2) karaktärer eller särdrag som har att göra med 

iscensättningen. Diskursen uttrycker emellertid narrativens ’hur’ och har att göra med de 

medel som hjälper till att förmedla innehållet (ibid). Robertsson menar att en text kan ses som 

en diskurs då den påverkas av sociala praktiker och genrer. Genom att använda sig av 
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Chatmans perspektiv på historia och diskurs i kombination med andra förfaringssätt, hävdar 

Robertsson att man som forskare lättare kan hitta något som är av värde för sin narrativa 

analys (2012).  

     Bergström och Boréus (2012) definierar diskurs som en social praktik där 

språkanvändning, eller andra teckenbaserad kommunikation används. De menar att språket är 

en viktig del i att upprätthålla vår sociala konventioner, och att texter kan ses som konkreta 

manifestationer av diskurser. De deklarerar även att dessa sociala praktiker är invanda 

mönster och konventioner som till stor del är regelstyrda (23). Det bör framhållas att diskurs i 

det här fallet fungerar som en kompletterande hörnsten i analysen och inte som ett helt och 

hållet eget analysverktyg.  

 
5. Metod  
De metoder som appliceras i förevisande uppsats är av kvalitativ natur. Kvalitativ 

innehållsanalys åsyftar metoder där materialet oftast inte räknas eller mäts. I de fall där man 

behöver räkna eller mäta, krävs oftast att en djupare analys följer. Här kan man som forskare 

exempelvis studera dokusåpor, reklam, romaner och dylikt, för att sedan kunna finna olika 

mönster, uttryck eller metaforer. De flesta kvalitativa undersökningar behandlar textens 

innebördsaspekt (Bergström, Boréus, 2012:50). Text i det här fallet avser skriftliga texter, 

bilder & filmer. Här nedan presenteras de metoder som används för att besvara de 

frågeställnignar som ställts. Huvudmetoden är alltså den narrativa analysen, vilken 

kompletteras av semiotiken.  
 
5.1 Narrativ analys  
För att kunna härleda frågeställningarna till ett någotsånär gynnsamt och syftesrelaterat 

resultat ämnar jag att utgå från den narrativa analysmetoden. Narrativ, vilket översiktligt har 

framkommit i teoridelen, innefattar flera olika förfaringssätt för att undersöka berättelsers 

strukturer och innehåll. I det här fallet har det blivit tydligt, efter ett noga studerande av 

materialet, att den modell som Robertssons presenterar passar bäst. Modellen är en 

kombination av Chatmans historia & diskurs samt Labovs narrativmodell (presenteras 

nedan). Robertsson proklamerar för denna modell genom att påstå att den kan vara 

behjälpligare för studenter i fråga om att definiera sitt material. Hur som helst, så har teorin 
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runt narrativ redogjorts för, men det tåls att skrivas några ord om varför just narrativanalysen 

lämpar sig som metod, med specifik koppling till frågeställning 1.  

     Det har framkommit i föregående delar att den narrativa analysen är viktigt för att å ena 

sidan kunna strukturera och offentliggöra själva händelseförloppet, och å andra sidan 

analysera tämligen abstrakta företeelser, såsom maktstrukturer och samhällskonventioner. I 

fallet om de gröna reklamfilmerna önskas det alltså att strukturera upp innehållet och dess 

händelseförlopp för att kunna se hur gröna alternativ framställs. Precis som Robertsson 

hävdar så vill man som forskare även ”…lära sig mer om hur makten reglerar 

förståelseprocesser i samhället och, i relation till det, om identitet och om hur människor 

begripliggör sin omvärld (Lieblich m.fl. 1998; Riessman 1993; Mottier 1999; Somers 1994)” 

(2012:225). Metoden kan svara på mycket och fungera på olika sätt, och lämnar därmed 

relativt stort spelrum åt forskaren. För att kunna säga något om den gröna utvecklingen och 

hur den tar sig uttryck i reklamfilmerna så kommer oundvikligen makt och samhälle relateras 

till. Det har dock blivit uppenbart under arbetets gång att den narrativa analysen inte räcker 

till på egen hand i fråga om att härleda frågeställningarna till ett sammankopplat resultat. 

Senare i metodkapitlet kommer därför utvalda verktyg från semiotiken att presenteras.  

 

5.1.1 Robertssons modell 
Det nämndes ovan att en kombination av förfaranden är aktuell i det här fallet. Chatmans 

historia och diskurs har förklarats i teorin. Den fungerar som en grundpelare till Labovs 

narrativa modell. Den modell som Robertsson använder och som är grunden för kommande 

analys integrerar Chatmans historia och diskurs med Labovs modell på följande vis; 

 

En historia = ’vad’;  

• Abstract 

• Orientering  

• Komplicerande handling 

• Upplösning 

• Coda 

 

En diskurs = ’hur’; 
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•  Utvärdering  

 

Abstract är den övergripande sammanfattningen av narrativet. Orientering innebär att man 

tittar på tid, situation och deltagare. Komplicerande handling handlar om det som 

demonstrerades i teoriavsnittet, nämligen förflyttningen från jämvikt till obalans. Vilken 

handling eller underliggande orsak verkar så att en situation blir en annan? Upplösning är den 

är den delen av berättelsen som förklarar vad som till sist hände. Vad blev utfallet? Coda är 

den del som återför perspektivet till nutid (Robertsson, 2012:232). Dessa begrepp faller alltså 

in under själva historian. När det kommer till diskurs presenterar Robertsson begreppet 

utvärdering. Det är här som betydelsen av handlingen och sättet den förmedlas på som 

kommenteras. Denna del ger alltså mening till den historia som har analyserats. Robertsson 

hävdar även att ”andra sätt att få grepp om narrativens discours eller ’hur’ är att titta närmare 

på dess pedagogiska och dramaturgiska beståndsdelar – huruvida det genom kameran eller 

genom reportens ord t.ex. finns någon uppenbar referens till objekt, händelser eller handlingar 

som skulle kunna tänkas ha symboliskt värde.” (2012:245). För att göra detta kommer 

semiotiska verktyg att appliceras.  

 

5.2 Semiotik 
Under arbetets gång har det framkommit att den narrativa analysen inte räcker till för att 

besvara frågeställningarna. Även om semiotikens alla begrepp inte är aktuella i den här 

uppsatsen, så har vissa begrepp uppenbarat sig som viktiga analysverktyg.  Semiotiken är ett 

brett område, vilket har kontribuerats av många forskares idéer. Enligt Bergström och Boréus 

används semiotiken för att studera tecken och deras tillämpning, med anslutning till mänsklig 

kommunikation (2012:21). Semiotik är också ett annat ord för teckenlära, och Pierce menar 

att ”…ett tecken är allt som på ett eller annat sätt står för något annat för någon” (Gripsrud, 

2008:149). För att kunna svara på frågeställning två verkar Pierces tre teckentyper lämpa sig 

bäst. Han utgår i grunden från följande modell;  

 
Tecken är det som ger något annat sin betydelse, och objekt är det som innehar den 

betydelsen. Interpretanten är i sin tur innebörden tecknet har för en specifik individ (ibid). 

Gripsrud nämner även att Pierces modell är jordnära, då den ser tecknet som någonting 
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situationsbaserat. Varje tecken betyder alltså olika för olika människor i olika situationer 

(2008:149). Med avstamp i Pierces teckenlära har han arbetat fram tre teckentyper. Här delar 

han in tecknet i tre olika delar – symboler, ikoner & index. Endast två av dessa begrepp 

kommer appliceras i analysen, nämligen symboler och index. Dessa förklaras nedan och 

förankras sedan i den diskursiva delen av Robertssons modell i analysen. 

 

5.2.1 Symboliska och indexikaliska tecken   
Symboliska tecken bestäms utifrån konventioner, och behöver inte ha en uppenbar koppling 

till sitt objekt. Symboler skapas genom en slumpmässig förening av ett visst objekt och en 

viss mening (Sturken, Cartwright, 2001:140). Enligt Gripsrud förutsätter symboler en viss kod 

för att vi ska kunna förstå deras betydelse, exempelvis trafikljusens färger eller en viss typ av 

logotyp (2008:151). Juschka menar också att ” The symbolic function of the sign is subject to 

interpretation; that is, it relies on the functions of representamen and interpretant and therefore 

is completely subject to convention” (2014:109). Detta må framstå som enbart något 

teoretiskt, men att titta efter olika symboliska inslag i reklamfilmerna kan som tidigare nämnt 

underlätta den del av narrativanalysen som är diskursiv – utvärderingen.  

     För att komplettera den diskursiva delen kan begreppet index även vara till hjälp. Index 

kan ses som ett tecken som indikerar just det som tecknet står för. Ett väl använt exempel är 

att rök kan ses som ett indexikaliskt tecken för eld. Här menar Gripsrud att det finns en kausal 

relation (orsaks-verkan-samband) mellan själva tecknet och betydelsen (2012:151). 

Indexikaliska tecken vilar på logiska samband, och kräver någon sorts slutledningsförmåga. 

Till skillnad från symboler är dessa tecken inte beroende av konventioner.  

 

5.3 Kritisk reflektion och reliabilitet  
Amerian och Jofi hävdar är att det finns en viss farhåga inom studerandet av narrativ, 

nämligen bristen på fri tolkning. De menar att narratologin kunde gynnas av att ha en bredare 

ansats, där det analytiska inte måste följas slaviskt (2015). För egen del finns det en viss 

rädsla för att analysprocessen blir alldeles för käpprak, och därmed förlorar lite av sitt syfte. 

Vad som däremot krävs, är att de olika analysdelarna hela tiden förankras med 

syftesformuleringen och frågeställningarna.  

     Att som forskare ta sig an ett material från ett narrativt perspektiv medför också att det 

uppstår en dialog mellan jaget och det material som studeras. Denna process måste, menar 

Robertsson, vara så genomskinlig som det bara går. Den som läser materialet måste kunna 
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förstå steg för steg vad som presenteras (2012:254). Med viss restriktion är det ändå otroligt 

viktig att jag som forskare vet att jag går in med vissa teoretiska antaganden, och att det i sin 

tur kan leda analysen i en viss riktning. Robertsson menar att det finns en fallgrop här, 

nämligen att teoretiska ingångar kan verka förblindande för forskaren (ibid). Det är här viktigt 

att jag hela tiden låter mig själv ifrågasätta, tvivla och leta efter motsägelser i materialet. För 

att den som läser ska vara så medveten som möjligt om de faktorer som kan påverka analysen, 

så känns det viktigt att framhålla att jag själv är vegan, och att detta undermedvetet kan 

påverka resultatet.  

     Vad gäller semiotiken så finns det en viss problematik i fråga om att definiera ett tecken. 

Gripsrud menar att ett tecken kan tillhöra olika teckentyper beroende på hur man tolkar det. 

Han menar även att det handlar om kultur och konventioner, vilket gör att folk tolkar 

symboliska tecken olika (2008).  

 

6. Material   
Det materiella omfånget består av två reklamfilmer från Coop, Kära köttbit och Är det här 

framtidens protein?. Dessa är 1:00 respektive 1:25 minuter långa. Anledningen till urvalet 

ligger dels i faktumet att dessa korrelerar med uppsatsens syftesformulering, och dels i 

urvalets tidsomfång. Många av de gröna reklamfilmer som finns ute på marknaden tenderar 

att vara väldigt korta. Detta skapar inga förutsättningar för att göra en genomarbetad 

narrativanalys. Sållandet bland reklamfilmer baserades alltså utifrån tid och utbud, vilket 

resulterade i ovanstående filmer. Den första reklamfilmen Kära köttbit släpptes 29 september 

2016 och har gått som reklam på TV, samt på COOPs Youtube-sida. Den andra reklamfilmen 

Är det här framtidens protein? släpptes 26 oktober 2017 och har även den rullat på TV och 

Youtube. Det är uppenbart att dessa två reklamfilmer har varit särskilda satsningar från Coops 

sida, både ur ett klimat- och hälsoperspektiv. Det rimmar därför med syftesformuleringen och 

det som har presenterats under tidigare forskning. Filmerna ligger även rätt i tiden och är på 

något sätt en av många strategier för att tackla de klimatförändringar som finns. Eftersom att 

de är en dagligvaruhandel ligger fokus synbarligen på mat, vilket frågeställning 1 behandlar.  
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7. Analys 
Inledningsvis bör det fastställas att de två reklamfilmerna analyseras separat, och då främst 

utifrån den narrativa analysen. De semiotiska begrepp som används görs så i den sista delen 

av den narrativa analysen. Varje reklamfilm utgår från Robertssons modell, vilken först 

behandlar historien genom en initial beskrivning av abstract, följt av orientering, 

komplicerande handling, upplösning och coda. Till sist följer utvärdering, där innehållet i 

reklamerna angrips diskursivt och kommenteras utifrån symboliska och indexikaliska inslag. 

Det är sannerligen av vikt att framföra, precis som det gjorts tidigare, att jag som forskare 

omedvetet tar mig an det här materialet utifrån mina kulturella och personliga ståndpunkter.  

 
7.1 Kära köttbit  
(https://www.youtube.com/watch?v=XE54YqxrRsE, hämtad 4/12 – 2018)  

Längd: 1:00 min  

 

7.1.1 Abstract  

Reklamfilmen inleds med en närbild på en köttbit och en kvist med körsbärstomater, följt av 

en berättarröst som högtidligt säger;  

 

        Kära köttbit. Vi har haft så många fina stunder ihop, men vi måste ses mindre ofta.  

 

Detta sammanfattar själva narrativet som följer, nämligen att vi inte längre är i stånd att äta 

lika mycket kött som vi har gjort. Samtidigt som detta proklameras finns en antydan till att 

vissa traditionella vanor kommer att förändras. Detta demonstreras genom att vi får se en 

familj äta middag med kött, potatis och sås samtidigt som en hund tigger efter mat och i 

slutändan får sig en bit rått kött. I samma klipp som berättarrösten indikerar att vi måste ses 

mindre ofta ser vi ett gäng som grillar hamburgare, vilket sedan övergår i en scen där en ung 

pojke äter korv med bröd.  

 

7.1.2 Orientering  

Tid: Handlingen i reklamfilmen utspelar sig i nutid, med en uttalad framtidsvision. Det finns 

förvisso återblickar, men dessa verkar fungera som kontraster till hur Coop vill att framtiden 

ska se ut.  
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Plats: Olika miljöer, däribland hemmamiljöer vid olika familjers köksbord samt naturmiljöer 

bestående av regnskog, brinnande skog, översvämmade städer, åkrar och trädgårdar.  

 

Situation: Familjemiddagar, skövling av regnskog och odling av bönor.  

 

Deltagare: Passiva deltagare (finns i förgrunden men pratar ej) som företräds av vuxna, barn, 

hundar, brandmän och kor.  

 

7.1.3 Komplicerande handling 

Enligt berättarrösten fanns det ett tillstånd av jämvikt, där köttbiten inte utgjorde samma hot 

mot mänskligheten som den gör nu. Jämvikten övergår i obalans när vi inser vad vi gör med 

planeten. Detta tillkännages när berättarrösten säger:   

 

       Vår relation är inte bra för planeten. Eller, planeten klarar sig väl alltid. Det är vi människor 

        som drabbas. Att producera kött släpper ut 35 gånger mer växthusgaser, än att odla samma 

       mängd protein i växtform. Och det går åt tio gånger mer land, så vi måste äta mindre kött. Det 

       kommer inte bli lätt, vi älskar ju dig. Vardagen är hektiskt och många av oss är osäkra på vad  

       man ska laga istället och om barnen skulle äta den nya maten… 
 

Mat, i det här fallet, står tydligt i förbindelse med planetens framtid. I början av utdraget 

påstår rösten att vår relation inte är bra för planeten och samtidigt ser vi ett träd som skövlas. 

Detta övergår snabbt i en brinnande skog och en översvämmad stad, vilket sker parallellt med 

berättarens tillkännagivande av att planeten kommer att klara sig, men att det är vi människor 

som drabbas. Enligt berättarrösten tar planeten inte lika stor skada av klimatförändringarna 

som människan. Vi frikopplas i viss mån från Jorden som en livaktig entitet, nästan som en 

indikation på att vi kommer att försvinna före den om vi inte gör något. Människan ingår i en 

gemenskap, och måste därför hjälpas åt för att tackla problemen. Vad som följer är ett 

påstående (om det är sant eller ej tas inte i anspråk här) om att produktionen av kött släpper ut 

35 gånger mer växthusgaser än motsvarande mängd protein i växtform. Här skildras 

problematiken kring köttproduktion samtidigt som vi får se tre kor i en dimmig hage. Detta 

övergår sedan i en scen där en liten flicka står i regnet och äter bönor direkt från en odling.  
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Scenen som följer visar en traktor som skördar någon form av sädesslag. Berättarrösten 

framhåller här vikten av att äta mindre kött, då det går åt tio gånger mer land. Efter det följer 

fyra traditionella maträtter, vilka vanligtvis innehåller något specifikt kött. Enligt berättaren 

kommer det inte bli lätt att sluta äta kött, vilket stärks genom påståendet vi älskar ju dig. Med 

viss sorgsenhet tillkännager rösten att vardagen är hektiskt och att många är osäkra på vad 

man ska laga istället, och om ens barn skulle äta den nya maten. Här får vi se två scener på 

barn som skeptiskt provsmakar det som refereras till som den nya maten, i det här fallet 

vegetarisk mat. Den moderna samtiden och vårt sätt att leva framhålls här som problematisk i 

fråga om kosthållning.  

 

7.1.4 Upplösning 

Den komplicerande handlingen övergår till ett upplösningstillstånd när berättarrösten säger; 
 

       …men det finns massor av god och lättlagad barnvänlig mat, utan kött, som dessutom är bättre  

       för hälsan. Så vi kan klara det, om vi hjälps åt.  

 

Familjelivet och den hektiska vardagen är här en central del i frågan om att äta mindre kött. 

Det finns ändå, enligt berättaren, mat utan kött som är barnvänlig och lättlagad och som 

dessutom är bättre för hälsan. Fokus ligger inte enbart på klimatet, utan vidrör även  

hälsoaspekten. I samma stund som dessa adjektiv introduceras får tittaren också se flera 

scener där vegetariska rätter, från olika kök, presenteras. I det här skedet har berättelsen nått 

sin nya jämvikt. Vardagen övergår i ett nytt tillstånd, och kan enligt Coop bara upprätthållas 

om vi hjälps åt. Vi får se en familj äta middag tillsammans, med en närbild på en sallad och 

ett barn som gnager på en majskolv. Upplösningsfasen avslutas med en hashtag som lyder 

Den nya vardagsmaten.  
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7.1.5 Coda 

I början av reklamfilmen förklarade berättarrösten att köttet och människan måste ses mindre 

ofta. Den delen representerade nutiden, vilket sedan följdes av ett aktivt händelseförlopp med 

olika problemformuleringar och lösningar. I slutet av filmen återförs tittaren tillbaka till den 

första scenen där en köttbit ligger på en tallrik bredvid en kvist körsbärstomater. Med viss 

ledsamhet säger rösten;  

 

                                                Kära köttbit, hoppas du förstår  

 

Genom hela reklamfilmen hålls en dialog med köttet, som om det vore en levande varelse 

med kunskaper inom det mänskliga språket. I början görs det även känt att reklamfilmen 

kommer att handla om ett typ av avsked, vilket i slutet stärks genom orden kära köttbit, 

hoppas du förstår.  

 

7.1.6 Utvärdering  

Många av de inslag som finns i reklamfilmen är symboliska, vilket innebär att de är formade 

efter kulturella konventioner som vi lärt oss genom tid. Ett tydligt exempel på det är kon. Kon 

visas samtidigt som det påstås att köttproduktion bidrar med 35 gånger mer koldioxidutsläpp 

än motsvarande mängd växtbaserat protein. Många av oss har lärt oss att kon släpper ut 

metangas, vilket är en gas som bidrar till global uppvärmning. Detta innebär i sin tur att kon 

blir en symbol för klimatförstöring, förutsatt att man har erhållit dessa kunskaper. Tittaren får 

även se ett träd som faller. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att människan är den 

orsakande faktorn, men i föreliggande kontext kan vi som publik förstå att det fallande trädet 

är ett indexikaliskt tecken för skovskövling. Skogsskövling är i sin tur en symbol för 

klimatförstöring. Precis som scenen med kon krävs det att tittaren vet att skogsskövling 

används för att ordna betesmarker för den agrikulturella industrin, samt annan industri. I 

längden finns färre träd som kan ta upp koldioxiden i luften och leder då ytterligare till global 

uppvärmning. Tidigt i reklamfilmen har alltså två ganska slagkraftiga symboler använts, för 

att påvisa att våra vanor och konventioner inte är hållbara. Dessa kopplas uttryckligen till mat 

och andra vardagliga angelägenheter. För att ytterligare stärka bilden om att vi påverkar 

planeten på ett negativt sätt har Coop valt att ha med en scen där brandmän bekämpar en 

skogsbrand. Detta behöver nödvändigtvis inte kopplas ihop med mat, men kan vara ett 

indexikaliskt tecken för varmare väder, vilket åter leder tittaren att tänka på den globala 

uppvärmningen och hur vårt sätt att leva är ohållbart.  
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     När berättarrösten påstår att det kan vara svårt att få barn att äta den nya maten ser vi ett 

barn, gissningsvis i ettårsåldern, som absolut inte vill äta maten. Barnet vrider bort huvudet 

och rynkar på näsan. Detta är alltså ett index på att barnet inte är intresserad av maten, 

samtidigt som det blir en symbol för avsmak. Den nya maten är alltså god och bra för 

planeten, men det stora hindret blir att övertyga våra barn. Den nya maten är växtbaserad, 

vilket också innebär att scenen kan få tittaren att tänka på att barn inte tycker om grönsaker. 

Denna föreställning dementeras till viss del då tittaren får se en scen på ett barn äta en hel 

tomat i ett växthus. Tomaten droppar, vilket blir ett indexikaliskt tecken på att tomaten är 

saftig. I kontrast till den första scenen, blir istället detta en symbol för tycke och njutning.  

 

  

  

  

  

  

 

7.2 Är det här framtidens protein?  
(https://www.youtube.com/watch?v=a-V9eXVnzhk, hämtad 11/12 – 2018)  

Längd: 1:26 min  

 

7.2.1 Abstract  

Den centrala karaktären i föreliggande reklamfilm är MMA-fightern Alexander ”the Mauler” 

Gustafsson. Narrativet utgår ifrån hans träning, där hans mål är att träna en viss period på en 

växtbaserad kost. I det här fallet en kost bestående av framtidens protein – bönan.  I första 

scenen får vi se en närbild på Maulers ansikte samtidigt som en publik skanderar något 

ohörbart i bakgrunden. Kort därpå hör vi honom säga;  

 

       Det första som kommer in i huvudet är ju: Kommer jag få i mig det jag behöver? Kommer det vara  

        positivt för min träning?  
 

Det finns än så länge inga indikationer på att Mauler åsyftar en köttfri kost. Kontexten som 

reklamfilmen befinner sig i, och dess rubrik, förtäljer oss däremot vad han avser med kommer 

jag få i mig det jag behöver?. I samband med att han frågar sig själv om det kommer vara 
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positivt för sin träning får vi se honom kicksparka en boxningssäck. Här görs det tydligt att 

protein behövs för att nå en viss nivå av styrka. Narrativet fokuserar alltså på Maulers träning 

och det ”nya” proteinets förmåga att bistå honom med den näring och energi han behöver.  

 

7.2.2 Orientering  

Tid: Utspelar sig i nutid. Likt den första reklamfilmen som analyserades finns det även här ett 

framhävande framtidsscenario.   

 

Plats: Många olika platser presenteras. Här nedan listas alla de platser som går att urskilja; 
- Boxningscenter  

- Föreläsningssal  

- Restauranger 

- Forskningsanläggning  

- Storstäder  

- Universum (närbild på Jorden)  

- Idrottsanläggning & Gym 

- Åker med bönodling  

 

Situation: Narrativet består av situationer som alla kopplas till hälsa eller klimat på något vis. 

Dessa är också många fler än i den första reklamfilmen, och spaltas därför upp här nedan;  

- Boxning- och gympass  

- Föreläsning om köttproduktionens utsläpp 

- Växande befolkningar 

- Forskning om alternativa proteinkällor 

- Friidrottsträning 

- Matlagning 

- Skörd av bönor  

 

Deltagare: Reklamfilmen fokuserar till största del på centrala individer som återkommer 

genom berättelsen. Dessa kommer även till tals. Det förekommer andra deltagare, men dessa 

antar emellertid en passiv form. Här nedan presenteras både de aktiva och passiva deltagarna;  

 

Aktiva deltagare 

- Alexander ”The Mauler” Gustafsson (MMA-fighter) 
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- Annika Carlsson-Kanyama (docent på Kungliga Tekniska Högskolan)  

- Jan Söderqvist (framtidsanalytiker) 

- Linda Bakkman (fil.dr i näringsfysiologi för den svenska olympiska kommittén)   

- Mathias Dahlgren (krögare och kock)  

- Adam Arnesson (Ekobonde på Jannelunds gård)  

 

 

Passiva deltagare 

- Människor som passerar en gata 

- Människor som äter på en kinesisk restaurang 

- Forskare 

- Friidrottare  

- Kockar 

 

7.2.3  Komplicerande handling  

Det kan till synes sett verka som att den komplicerande handlingen träder fram precis i början 

av reklamfilmen, då Mauler ifrågasätter det nya proteinets duglighet för hans träning. Det är 

här berättelsens jämvikt till viss del presenteras. Det finns en underliggande tanke om ett 

samhälle där köttet är en trygg och funktionsduglig del i människans liv. Maulers 

kommentarer kan därmed fungera som en slags indikation på att vi är på väg mot en 

komplicerande handling. Den utpräglade brytpunkten framkommer då Carlsson-Kanyama 

säger; 

 
       Det intressanta är ju varför det tagit så lång tid innan det här har kommit upp på den politiska  

        agendan.  

 

I samma stund som hon yttrar detta ser vi en text som lyder är det här framtidens protein?. I 

bakgrunden kan vi vagt urskilja en förstorad böna som befinner sig i ett hav. Här får tittaren 

en idé om att bönan är ett alternativt protein som är i stånd att ersätta köttet. Detta övergår 

sedan i en scen där Carlsson-Kanyama antecknar på en tavla i en föreläsningssal på Kungliga 

tekniska högskolan. I det här skedet har jämvikten övergått i obalans. Samtalet kring kött som 

proteinkälla problematiseras här på en politisk nivå, vilket framkommer i citatet. Denna 

obalans som har börjat råda i narrativet stärks ytterligare när Söderqvist säger;  
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             Hur ska en växande befolkning få i sig proteiner på ett klimatsmart och vettigt sätt?  
 

Innan Söderqvist kommer till tals zoomas tittaren in i ett par gråa moln som omger en 

storstad. Därefter introduceras orden växande befolkning i samma ögonblick som en stor 

skara människor passerar en korsning. Detta övergår sedan i en scen som utspelar sig på en 

kinesisk restaurang, vilket tydligt sammankopplas med sista delen av citatet. Den politiska 

problemformuleringen kompletteras här alltså av en oro kring en överbefolkad jord som måste 

få i sig proteiner på ett sätt som gynnar klimatet, vilket i det här fallet innebär en exkludering 

av kött. Vi lever i en tid där köttet dominerar, vilket tydligtvis inte är hållbart. I den sista 

scenen får vi se Söderqvist i närbild med någon sorts forskningsanordning i bakgrunden. Vid 

den här punkten har berättelsen nått slutet av sin komplicerande handling.  

 

7.2.4 Upplösning 

Obalansen övergår sakta i en ny stabil jämvikt (upplösningen) i samma stund som 

berättarrösten tillkännager;  

 
    Idag får vi det mesta av vårt protein från kött, fisk och mejerivaror. Men forskare har identifierat en     

     annan proteinkälla med stor potential.  

 

Berättelsen är i sitt upplösningstillstånd, vilket kan förstås när rösten påstår att det finns annan 

proteinkälla som forskarna har identifierat. Scenerna som presenteras i samband med detta 

citat består av animerade proteinmolekyler och en forskare som tittar in i ett mikroskop. Kort 

därefter återkommer Carlsson-Kanyama för att förklara en positiv aspekt av växtbaserat 

protein. Hon fastslår att;  

 
       Utsläppen av växthusgaser är någonstans mellan en och tre procent om man jämför med produktionen  

       av nötkött.  
 

Här introduceras ytterligare en klimataspekt i frågan. Detta kombineras med en närbild av 

Jorden och en närbild på när Carlsson-Kanyama skriver ner 1-3% på en tavla. Växthusgaser 

innehar en viktig betydelse i fråga om klimatförändringar, vilket valet av protein verkar 

påverka. Sedermera övergår detta i en scen där Bakkman sitter i en friidrottshall och påstår 

att; 

 
                                      De är väldigt väl sammansatta, näringsmässigt  
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Det nya proteinet påstås alltså vara ett väl sammansatt sådant, ur näringssynpunkt. 

Iscensättningen implicerar även att proteinet fungerar i en kost anpassad efter elitidrottare.   

Narrativet övergår snabbt till att handla om mat och smaksättning och publiken förflyttas till 

en scen där Dahlgren säger;  

 
       Jag tycker de är goda. Speciellt om man vågar smaksätta med salt, fett, syra och hetta. Då är de riktigt  

       smarriga.  
 

Fastän produktionen bakom reklamfilmen lägger stort fokus på klimataspekterna och 

näringsinnehållet i det nya proteinet, framhävs ändå vikten av smaken. Proteinet, vilket 

fortfarande inte har namngivits i det här stadiet av berättelsen, har enligt Dahlgren goda 

förutsättningar att bli smarriga. Det krävs att den som lagar maten vågar smaksätta med salt, 

fett, syra och hetta. Dessa substantiv går ihop med olika scener där Dahlgren lagar mat. 

Tittaren får här veta att det nya proteinet inte nödvändigtvis behöver ha en karaktärslös smak, 

så länge man vet hur man ska gå till väga. Den kulinariska eliten, vilken Dahlgren 

representerar, har alltså möjlighet att anamma nya kokkonster. När Dahlgren nämner ordet 

smarriga ses en silhuett av en böna mellan två planeter. Följande scen återför tittaren tillbaka 

till Maulers resa. Han lindar in sin hand och handled med en gult bandage, vilket indikerar på 

en förberedelse inför en MMA-match. Samtidigt fastslår han;  

 

       Helt ärligt så var jag väldigt skeptisk. Människan har ätit kött i tusentals år. Jag har ätit det sedan  

       barnsben och känt mig trygg med det. Men jag blev positivt överraskad. Jag känner mig lätt. Jag har  

       massor av energi. Jag känner mig stark.  
 

  

  

  

  

  

 

Mauler refererar tillbaka till sina initiala tankegångar kring att utesluta kött och menar även på 

att människan har ätit kött i tusentals år. Han stärker även sina tidigare tankar genom att påstå 

att han har ätit det sen barnsben och känt sig trygg med det. Konventionella mönster blir 
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tydliga i det här fallet, då Mauler inte aktivt har valt att äta kött, utan gjort så till följd av sin 

uppväxt. Däremot blev han positivt överraskad av effekterna av det nya proteinet. Adjektiv 

som lätt och stark, ihop med en scen där han gör squats med tunga vikter, stärker dessa 

erfarenheter.  
I slutfasen av upplösningen återkommer Söderqvist i närbild med ett kort och koncist 

påstående;  
                                                             Det här är framtiden  
 

På ett övertygande sätt förmedlas det att det nya proteinet är framtidens protein. Nästan som 

att det är kapabelt att konkurrera ut köttet som proteinkälla. Hela upplösningsfasen i narrativet 

går ut på att rättfärdiga det nya proteinets egenskaper utifrån klimat, näring och smak, för att i 

slutändan återkoppla till Mauler och hans träning.  

 

7.2.5 Coda 

Perspektivet återförs till nutid i samma stund som berättarrösten säger;  

 
       Över hela världen konkurrerar man nu om att ta fram den bästa och godaste varianten på  

        anläggningar som den här.  
 

I början av monologen uppfattas silhuetter av olika bönor. Det nya proteinets identitet har 

hållits hemlig genom narrativet, även om det tidigt går att lista ut att det är bönor det handlar 

om. I samband med att berättarrösten upplyser om ...anläggningar som den här så förs tittaren 

till en bondgård där Arnesson odlar bönor och fastslår;  

 
                                                       De växer här. Överallt.  

 

Narrativet handlar väldigt mycket om vad vi behöver göra i framtiden och vilka lösningar som 

finns. Genom hela reklamfilmen hörs typiskt filmiska ljud, vilka i slutändan pausas totalt när 

tittaren får se en åker och en slogan som säger ”Bönor. Om de inte redan fanns hade vi behövt 

uppfinna dem.”. Här förstår vi att det som refereras till som framtidens protein redan finns. 

Vissa av de scenarion som spelats upp som en del av upplösningen, var alltså i själva verket 

möjliga framtidsscenarion utifall att bönan inte hade funnits. En underförstådd ironi träder 

fram och får tittaren att inse att människan har framtiden serverad. Det behövs inga forskare 

för att äta en växtbaserad och proteinrik kost.        
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7.2.6 Utvärdering  

I början av reklamfilmen får vi se The Mauler, en känd internationell MMA-fighter. Gemene 

man vet kanske inte vem han är, men han är säkerligen ett känt ansikte för människor som ser 

på sporten eller har läst om honom i olika medier. Han kan därför ses som en symbol för den 

internationella MMA-eliten. Detta medför också att tittaren får en uppfattning om att han 

tränar mycket, och därför behöver mycket näring för att orka med. Narrativet handlar därför 

om att överbevisa hans fördomar. Efter dessa scener presenteras en silhuett av en böna. 

Silhuetten är ett index på att det finns ett objekt bakom. Symboliken är däremot viktigare i 

den här kontexten. En silhuett kan ses som en symbol för det okända. I det här fallet skapar 

det dramatik och förväntan hos tittaren. Det nya proteinet är alltså något spännande och 

revolutionerande. Silhuettinslagen förekommer genom hela reklamfilmen. 

 

  

       

  

       

     

  

     När Carlsson-Kanyama introduceras blir det genast känt att mat och miljö studeras på 

universitetsnivå. Hon formulerar 1-3% på tavlan, vilket är ett index på att kunskap förmedlas. 

Symboliken som föreläsningssalen och Carlsson-Kanyama står för är snarare kunskap och 

auktoritet. Detta stärker hennes påstående om att utsläppen av växthusgaser är någonstans 

mellan en och tre procent om man jämför med produktionen av nötkött.      

     Samtidigt som Söderqvist pratar om hur en växande befolkning ska få i sig mat på ett 

klimatsmart och vettigt sätt överblickas en storstad, vilket kombineras med en gata som 

trafikeras av fotgängare. Människorna blir ett indexikaliskt tecken på att tittaren befinner sig i 

en storstad. Symboliken kan vara individuell, men människorna verkar i det här fallet stå för 

överbefolkning. Denna idé stärks genom den kinesiska restaurang som snabbt uppenbaras. 

Kina är förmodligen ganska välkänt för att ha många invånare och en stor bidragande faktor 

till den globala uppvärmningen. Valet av nationalitet verkar vara ett medvetet sådant för att 

stödja poängen i fråga, nämligen hur vi ska kunna äta klimatsmart mat på en överbefolkad 

jord.  

     En verkningsfull symbol kan urskiljas i scenen då Mauler lyfter tunga vikter. Här utmanas 
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tidigare fördomar om att kött är ett nödvändigt protein för att träna och bli starkare. I scenen 

håller han andan och spänner ansiktet, samtidigt som han lyfter tunga vikter. Hans 

ansiktsuttryck blir ett index på att det är tungt. Vikterna och skivstången blir symboler för 

styrka. I samband med detta säger han att han känner sig stark. Scenen och dess tecken stärker 

faktumet att man kan träna på en växtbaserad kost.   

 

8. Slutsatser och diskussion 

Genom att se på samhället som något föränderligt, där konventioner och levnadsmönster hela 

tiden utmanas och ifrågasätts, kan reklamfilmerna som har analyserats ställas på sin spets. Om 

fråga ett besvarades på ett deskriptivt sätt genom att bryta ned reklamfilmernas narrativ i olika 

beståndsdelar, och fråga två besvarades genom att undersöka urskilda tecken i berättelsen, 

kommer fråga tre att diskuteras i detta avsnitt genom att utgå från Becks idéer om det 

reflexiva samhället och Coops anpassning till ett samhälle i förändring. Hur kan jag, efter att 

ha analyserat reklamfilmerna, säga något om deras innehåll i relation till den gröna utveckling 

som moderniteten har föranlett?  

     Först och främst kan det sammanfattas att båda reklamfilmerna har ett tydligt fokus, där de 

demonstrerar sitt ansvar för en grönare framtid, genom att måla upp en bild om 

köttkonsumtion och dess ogynnsamma effekt på klimatet. Detta kommer dock inte utan 

olägenheter. Aspekter som vardagslivet, träning och traditioner skakas om, vilket framläggs 

på ett sätt som insinuerar att kött är en bärande del i samhället. Till viss del kan det ses som en 

central del, inte minst när det kommer till gemene mans kosthållning. Det är fördenskull 

viktigt att framhålla att kött har varit en del av människans vardag under en väldigt lång tid 

och att en förändring därför inte kan ske utan tolerans och tålmodighet. Köttet har länge även 

varit en symbol för den typiska proteinkällan, vilket emellertid dementeras i båda 

reklamfilmerna. Samhällsperspektivet som Rosengren och Sjödin tar upp blir här betydande 

(2011). Reklam påverkar våra ideal och vår världsbild. Om det under en lång period har varit 

idealiskt att äta kött, så ruckar Coop på dessa föreställningar genom att berätta att det finns 

andra alternativ, som dessutom är bättre för planeten och hälsan. Reklamfilmernas innehåll 

behöver nödvändigtvis inte vara något som tvingas på tittaren, men de erbjuder möjligheten 

att reflektera över vad sändaren vill säga. Coop är en mataffär, en social aktör med stort 

ansvar, och i en tid där klimathoten ökar väljer de att ta ställning. Värt att nämnas är att 

reklamfilmerna är uniforma till viss del, men det finns där en tydlig skillnad. Kära köttbit 

släpptes 2016, med ett tydligt mål att bemöta problemen kring köttkonsumtion. Narrativet 
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skildrar framtiden som tämligen dystopisk, såvida en förändring inte sker. På ett resolut sätt 

hävdar de också att det finns många rätter att laga som är goda och lättlagade, men de går inte 

närmare in på saken. År 2017 släpps Är det här framtidens protein och här byggs hela 

narrativet på att marknadsföra bönan som jämbördig med köttet när det kommer till 

proteinintag, men också som fördelaktigare i fråga om klimatpåverkan. Vid den här 

tidpunkten har kunskapen kring och produktionen av vegetariska produkter ökat, vilket blir 

tydligt i och med att brännpunkten är mångsidigare. Problemformuleringen fäster även fokus 

på en ökande befolkningsmängd och dess förmåga att äta hållbart.  

     Det finns fortfarande ett tydligt resonemang om att världen vi lever i och sättet vi lever på 

är skadligt för oss och inte minst för framtida generationer. Kärnä et.al. (2001) nämner att; 

 

    The driving force in an advertisement is the basic value or end-goal that is communicated. For     

    example, an advertisement using a moral appeal might use children and refer to the wellbeing of  

    future generations. Environmentally oriented driving forces can be used to emphasise an 

    environmental orientation for a product or company. 

 

Användningen av barn i reklamfilmen Kära köttbit är frekvent, och kan mycket väl länkas till 

det som Rosengren och Sjödin tar upp som ett affärsperspektiv (2011). Coop ger intryck av att 

vilja väcka känslor och tankar kring hur vi påverkar den planet som ska finnas kvar för våra 

barn att förvalta vidare. Det finns med andra ord en tydligt moralisk aspekt i frågan. De 

symboliska inslagen där städer svämmar över eller skogar brinner åskådliggör också 

modernitetens verkan på naturen, främst genom de ökade utsläpp av koldioxidgaser som 

agrikulturen medför. Beck gör en väldigt signifikant poäng när han säger ”industrial 

modernity has become the victim of its own success.” (2010:264). Alla de företag och 

institutioner, mataffären inkluderad, som på något sätt byggt upp det moderna samhället 

måste nu inse att den ingenjörsmässiga och industriella framgången istället har blivit en 

börda. Mataffärens reklamfilmer blir på något sätt ett kvitto på att den industriella 

modernitetens inverkan behöver hanteras, i det här fallet genom att förstå att vi inte kan äta 

lika mycket kött som förut. I reklamfilmerna framhävs väldigt tydligt att klimatpåverkan för 

kött är 35 gånger så stor som för exempelvis bönan. Vi är medvetna om alla dessa fakta, och 

det kan säkerligen påstås att ingen längre blir förvånad av att får höra om det. Frågan som 

uppstår är ju således varför reklam blir ett sådant viktigt medium för att ledsaga dessa 

samhälleliga spänningar (kost i det här fallet) i en viss riktning? Frågan är inte enkel att 

besvara. Rent logiskt vet vi att reklam finns överallt, i alla medium och når oss hela tiden. 
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Men det finns också, precis som Rosengren och Sjödin hävdar, en kulturell och social 

betydelse bakom reklam (2011). För den moderna människan är reklam så gott som inetsat i 

vår mediala arvsmassa och präglar oss på sätt vi inte är medvetna om. Relativt konventionella 

omständigheter, såsom kosthållning, får en annan innebörd när de konfronteras i TV. Våra 

levnadsvanor problematiseras, vilket medför att vi måste bemöta det på något sätt – genom att 

avfärda eller begrunda. Är det här framtidens protein låter tittaren komma till insikt om att det 

inte behöver vara så skrämmande att testa något nytt. Idrottare och kockar, som annars 

förkroppsligar den tilltro som länge har funnits till kött, får oss att förstå att det går att leva 

utan det. I en tid där den globala uppvärmningen stegrar blir dessa reklamfilmer påtagligt 

symptomatiska för den förändring som Beck refererar till som reflexiv modernitet. Fastän vi 

inte är varse om de faktiska orsakerna till varför COOP har valt att släppa dessa reklamfilmer, 

visar de ändå på att det finns ett problem som behöver tas itu med om vi ska fortsätta leva på 

planeten Jorden.   

     En intressant aspekt, som däremot inte togs i beaktande i det här fallet, är huruvida 

företagens klimatvänliga insatser antingen är en del av ett större ställningstagande, eller 

enstaka insatser som belyses genom intensiv marknadsföring. Fenomenet är känt som 

greenwashing. För framtida forskning hade det varit intressant att under en tid följa ett visst 

företags marknadsmässiga strategier kring gröna satsningar (t.ex. genom reklamfilmer och 

sociala medier) i relation till det dagliga företagandet. Detta hade kunnat ge upphov till en 

bredare förståelse för hur vissa väljer att utnyttja klimathoten för vinnings skull.  
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