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Sammanfattning 

 

Denna uppsats undersöker en informationskampanj från Fair Trade Center (FTC) som drevs 

under hösten 2012 under namnet A wage to live on. Uppsatsen syfte är att utröna om Fair 

Trade Center har nått ut med sitt budskap till media och söker detta svar genom fyra 

frågeställningar; Har FTC nått ut med sitt budskap till de undersökta medierna (Aftonbladet, 

Expressen, DN och SvD)? Vilket budskap har FTC med sin kampanj (utifrån mål och 

material)? Verkar Kalla Faktas reportage ha påverkat medias respons? Är FTCs budskap 

samstämmigt i mål och material? Fokus för uppsatsen ligger på vecka 43 2013 då detta var 

fokusvecka för kampanjen. Mot en bakgrund kring teorier om budskapsstrategier, målgrupper 

och olika mål och tidigare forskning kring framgångsrika kampanjer har jag genom 

retorikanalys som huvudsaklig metod gått igenom utvalt material. Materielet består av Fair 

Trade Centers egna pressmeddelande och debattartikel samt utvalda tidningars respons under 

fokus perioden. Analys av resultatet visar att FTC nådde ut med sitt budskap. Vilket budskap 

de sänt har granskas med hjälp av retorikanalyserna, men även den kvalitativa intervjun har 

gett en del svar. FCTs budskap är samstämmigt i mål och material. I slutdiskussionen 

framkommer att Kalla Faktas reportage har påverkat medias respons till FTCs budskap.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Detta är en studie om en informationskampanj. En kampanj som genomfördes både globalt 

och lokalt under namnet A wage to live on och pågick under hösten 2012. Den drevs globalt 

av Clean Cloth Campaign, i Sverige var det Fair Trade Center som drev kampanjen och en 

fokusvecka hölls i den svenska filialen under vecka 43. Denna vecka kommer därför vara i 

fokus i val av analysmaterial då studien ser till just den svenska delen av kampanjen. Fair 

Trade Center är en ideell förening som verkar för en mer rättvis handel, detta genom 

kampanjer och konsumentupplysning. Undersökt kampanj fokuserar på nio stora klädföretag 

samt deras förhållningssätt till arbetare på deras fabriker i låginkomst länder. FTC 

proklamerar för att klädföretagen skall införa levnadslön i sina uppförandekoder istället för 

dagens minimilöner som enligt FTC inte räcker till att upprätthålla ett drägligt liv. Uppsatsen 

är disponerad så den börjar med en genomgång av syfte och frågeställningar. Därpå följer en 

genomgång av material och vilka ramar undersökningen rör sig inom. I kapitel två återfinns 

mina metodval som huvudsakligen består av retorikanalysens verktygslåda men även en 

kvalitativ intervju har utförts. Jag utgår i undersökningen från sändarens perspektiv vilket 

också har påverkat uppsatsens teorikapitel. I avsnitt sex återfinns de retorikanalyser som 

gjorts av Fair Trade Centers släppta material samt en summering av den kvalitativa intervjun. 

I samma avsnitt finns även analyser av den respons jag sett hos utvalda artiklar att ta del av. 

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka informationskampanjen ”A wage to live on” och 

dess gensvar från media i ett urval av artiklar. Den huvudsakliga fråga denna undersökning 

ställer sig är om Fair Trade Center (hädanefter FTC) har nått ut med sitt budskap till de 

undersöka tidningarna. Jag har urskilt tre sammanlänkande delar som verkar nödvändiga för 

att kunna besvara denna huvudsakliga fråga. Först behövde jag ta reda på vilket budskap FTC 

faktiskt har i sin kampanj. För att besvara detta har jag undersökt kampanjens sändare och 

dennes mål, denna del har en relativt liten del av arbetet genom en kvalitativ intervju. Därefter 

har jag undersökt informationen, materialet som sändaren producerat och sänt ut, av detta har 

en grundlig retorikanalays gjorts. Som tredje steg undersöker jag responsen i utvalda artiklar 

under fokusperioden. Fokus i denna uppsats ligger på sändaren men också med en insikt om 

att medias respons ger det slutgiltiga betyget. Därför tittar jag under teori och tidigare 

forskning också på delar som jag ser som viktiga byggstenar till en lyckad kampanj. Som ett 

extra element tillkommer också Kalla Faktas reportage som sändes den 24 oktober 2012 på 

TV4 i samband med kampanjens fokusvecka och en undersökning av detta, kan detta ha 

påverkat det slutgiltiga resultatet? Detta måste också tas i beaktan när jag ser till vilken 

respons som de undersökta tidningarna ger.  

Frågeställningarna för denna studie ser därför ut som följer; 
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Huvudsaklig frågeställning: 

 

Har FTC nått ut med sitt budskap till de undersökta medierna (Aftonbladet, Expressen, 

DN och SvD)? 

 

Med hjälpfrågeställningarna:  

 

1. Vilket budskap har FTC med sin kampanj (utifrån mål och material)? 

2. Verkar Kalla Faktas reportage ha påverkat medias respons? 

3. Är FTCs budskap samstämmigt i mål och material? 

 

1.3 Material  

 
Studiens material består av tre huvudsakliga delar samt en fjärde komponent i form av Kalla 

Faktas reportage. Del ett består i intervjuanteckningar från en intervju som gjordes med 

Emanuel Jomaa, praktikant vid FTC 13/11 2012. Emanuel har varit en av de två ansvariga för 

kampanjen och vid intervjun gick vi igenom frågor som rör FTCs mål med 

levnadslönskampanjen.  

 

Del två av materialet består av det tryckta materiel som FTC använt i samband med 

kampanjen. Det som inkluderas i studien är ett pressmeddelande som skickads ut till media 

samt publicerades på FTCs hemsida den 24 oktober 2012 och en debattartikel som 

publicerades i Aftonbladet 2012-10-24.  

 

Del tre består av vad de undersöka tidningarna (Aftonbladet, DN, Expressen och SvD) 

producerat i respons till kampanjens budskap. Här ingår sammanlagt fem artiklar. Två är ett 

offentligt samtal mellan Hanne Kjöller, DN och Christopher Riddselius, verksamhetsansvarig 

för FTC. Resterande är artiklar som har omnämnt FTC i samband med den undersökta 

perioden: 2012-10-24 till 2012-11-01. Retorikanalyserna är det som utgör studiens 

huvudsakliga material varpå intervjun med FTCs praktikant utgör en mindre del av materialet. 

Som redan nämnt så drivs kampanjen som studien ämnar undersöka globalt av Clean Cloth 

Campaign men drivs i Sverige och Stockholm av Fair Trade Center. Denna uppsats 

undersöker den Svenska filialen. Även Kalla Faktas reportage måste utgör en del av 

materialet. De har så pass stor täckning och reportaget om levnadslön de sände ligger så nära i 

både budskap och tid till FTC kampanj att det måste tas i beaktan när vi ser till de undersöka 

tidningarna och tv kanalernas respons. På vad har de då responderat? Jag har därför gjort en 

mindre mindre analys även av Kalla Faktas reportage för att kunna undersöka om det budskap 

som framkommit där kan återfinnas i medias respons. Mina anteckningar från att ha tittat på 

reportaget återfinns i bilaga. 



5 
 

 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Del ett i mitt material är en mindre mängd underlag som framkommit efter en intervju med 

Emanuel Jomma från FTC, detta kräver ingen avgränsning mer än att jag gärna visar på att 

relativt liten betoning ligger på detta material. Del två av mitt material består av det tryckta 

materiel som FTC har använt i samband med kampanjen. FTCs material består av ett flygblad 

som användes vid aktionen utanför H & M den 25 oktober 2012, ett pressmeddelande som 

skickads ut till media den 24 oktober 2012, en text på deras hemsida i samband med att man 

kunde skicka mail till klädföretagen samt en debattartikel som publicerades i Aftonbladet 

2012-10-24. Här har jag dock valt att inte ha med flygbladet eller texten på deras hemsida. Jag 

gjorde retorikanalyser av materialet men kände inte att det tillförde något intressant till 

studien, inte heller bedömer jag att det materialet haft någon större inverkan på de undersöka 

tidningarna då materialet främst varit riktat till medlemmar och besökare av hemsidan, det 

material de undersöka tidningarna har haft större möjlighet att respondera på är också det 

material jag väljer att fokusera på. 

 

Vad gäller media har jag valt att titta endast på de stora tidningarnas respons. Jag har valt bort 

tv och radio då det har varit svårt att få tillgång till detta material.  Istället kommer jag att titta 

på respons hos de fyra största tidningarna, två kvällstidningar: Expressen och Aftonbladet, 

och två dagstidningar: DN och SvD. Dock har jag gjort ett undantag för Kalla Faktas 

reportage som sändes på TV4 den 24 oktober. FTC har haft kännedom och medverkar även i 

reportaget och det kan därför snarare ses som en del av kampanjen än en respons på den. Det 

som eventuellt har sänts angående kampanjen i resterande tv och radio är då inkluderat i ett 

annat program och är svårt att söka upp. Jag har därför valt att hålla mig till tidningarnas 

respons och då jag tittar på både kvälls- och dags tidningar och det med stor räckvidd känner 

jag att det trots att jag valt bort tv och radio ger ett svar på min fråga och ger mig en bild av 

huruvida media har reagerat på informationskampanjen eller inte. Perioden som jag tittar på är 

2012-10-24 till 2012-11-01, detta på grund av att de aktiva dagarna inom kampanjen ligger 

inom detta tidsspann. Också Kalla Faktas avsnitt om levnadslön sändes inom denna tid. Att 

tillägga här är att Kalla Faktas reportage omnämns i ännu fler artiklar under den valda 

tidsperioden. Men eftersom den är en respons på FTC’s kampanj har jag valt att inte inkludera 

dessa artiklar i mitt material då FTC inte omnämns i artiklarna. 

 

FTC har haft nära kontakt med framförallt Norge och Danmark för att samordna datum för 

bland annat svimningsaktionen den 25 oktober 2012. Denna undersökning kommer dock att 

avgränsa sig till att endast titta på det material som kommit från svenska FTC samt kommer 

endast att titta på den respons media ger i form av svensk media. Internt material kommer inte 

att vara en del av denna undersökning, inbjudningar för medlemmar och aktiva liksom 

kommunikation med andra filialer kommer inte att användas i analysen. Fokus kommer ligga 

på externa dokument producerade av svenska FTC.  
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2. Metod 

 

I den första delen av undersökningen har jag sökt utröna vilka mål FTC haft med sin kampanj. 

För att ta reda på detta har jag utfört en kvalitativ intervju med en av de ansvariga för 

kampanjen, Emanuel Jomaa som även är praktikant hos FTC. Denna del har en relativt liten 

del i studien. Genom intervjun framkom att FTC inte har haft några målstyrda dokument för 

kampanjen, däremot några interna dokument som rör kampanjen men som inte kommer 

inkluderas i denna studie då dessa inte anses påverka någon av studiens frågeställningar.  

Del två i undersökningen består av att gå igenom materialet som FTC har släppt i samband 

med kampanjen. Detta har jag valt att göra genom en retorikanalys. Sammantaget ger 

retorikanalysen en bild av vilket budskap man utkommer med samt vilken metod man 

använder sig av för att befästa budskapet. Även textens tänkta publik går att utröna genom en 

retorikanalys. För denna analysmetod har jag tagit min utgångspunkt i Karlberg och Mrals 

bok Heder och påverkan (2006) som ger en bra bild över retorikanalysens verktyg samt Bo 

Renbergs Retorikanalys (2007) som följer samma modell. Retorikanalyserna i sin helhet finns 

att ta del av längre ner i uppsatsen. 

 

Retorikanalys är en empirisk undersökning som söker att reda ut huruvida texten ifråga lyckas 

övertyga eller ej, ofta i relation till bland annat Kairos, en god timing.  Denna sorts analys 

delar många likheter med hermeneutik som till exempel intresset för hela 

kommunikationsprocessen och hur tolkningen står i centrum, retorikanalysen är också kritisk 

till sin natur.  Vi bär med oss vår förförståelse och vårt forskningsintresse in i 

forskningsprocessen och väl inne i denna söker vi att både beskriva objektet och analysera 

dess delar, mycket som den hermeneutiska cirkeln undersöker på både del och helhet. 

Karlberg och Mral talar i sin bok om talarens perspektiv. Här används istället sändaren som 

begrepp då denna text är en produkt i en kampanj mellan en sändare och en, eller som i detta 

fall flera, mottagande publiker. Inom retoriken använder man sig av ethos, pathos och logos. 

Ethos är det som ger sändaren auktoritet och trovärdighet, pathos spelar på publikens känslor 

och logos talar till publikens förnuft. (Karlberg & Mral, 2006). Tre huvudtyper av språkliga 

texter brukar urskiljas; beskrivande som besvarar ”Hur och var är X?”, argumenterande som 

svarar på ”Varför X” och berättande som förklarar ”Vad hände med X” (Larsson, 2008). 

Dessa huvudtyper utröner jag också i retorikanalyserna. Genom denna metod går jag igenom 

texten genom ett antal rubriker som låter mig undersöka olika delar av texten. Mer om detta 

under Analys/ Resultatredovisning i kapitel sex. För att förstå retorikanalysens verktyg går jag 

nedan igenom en del av analysmetodens begrepp. 

3. Begreppsapparat 

 
Till en början kommer i detta kapitel en förklaring av hur ett par begrepp inom det 

kommunikations-vetenskapliga språkbruket används i denna uppsats. Vissa av begreppen har 
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också utvecklas under Metod i föregående avsnitt. Därefter kommer en genomgång av 

retorikanalysens begrepp. 

 

Kampanj 

Har till syfte att generera specifika effekter eller resultat efter uppsatta mål med syfte att 

påverka en större skala människor eller mottagare under en begränsad tidsperiod. (Larsson, 

2008) 

 

Kanal 

Sändaren använder olika kanaler för att nå mottagaren med information. En kanal är ofta 

synonymt med ett medium som tv eller tidning. (Bergström, 2004) 

 

Denna studie rör sig som sagt även nom retorikanalysens begreppsvärld, dessa begrepp kan då 

vara värda att titta lite närmare på. Syftet med begreppsdefinitionerna är också att läsaren 

skall kunna återvända hit vid behov. 

 

Genus deliberativum  

Retorisk genre. Dessa texter eller tal är ofta tillrådande i sin karaktär och kopplas i första hand 

till politiska tal, men även beslut inom familj och föreningsliv hör hit. Här förordar eller 

avråder texten från en specifik handling, målet är att debatten skall leda till ett gemensamt 

beslut. (Karlberg & Mral 2006, Renberg 2007) 

 

Genus judicale  

Retorisk genre. Hit hör advokatens försvarstal, åklagarens anklagande, de juridiska texterna. 

Men även media kan kungöra dömande av denna art. (Karlberg & Mral 2006, Renberg 2007) 

 

Genus demonstrativum 

Retorisk genre. En demonstrativ typ av text som ofta är underhållandet till sin karaktär. 

Texten kan vara antingen hyllande eller klandrande, ibland ses genren i politiska sammanhang 

men annars som fest eller högtidstal.  (Karlberg & Mral 2006, Renberg 2007) 

 

Exordium   Inledning 

Narratio    Bakgrund och utgångspunkt för texten    

Argumentatio   Argumentationen, som ofta består av de två följande; 

Refuatio   Bemötande av argument mot tesen 

Probatio    Argument för tesen 

Conclusio   Sammanfattning 

Communicare   Att göra gemensamt 

Ethos  Ethos baseras på sändarens trovärdighet 

Pathos  Pathosargument spelar på känslor 

Logos  Logosargument spelar på förnuftet 
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Kairos  En god timing 

In medias res  Direkt till sakens kärnpunkt     (Karlberg & Mral 2006, Renberg 2007) 

4. Teori 

4.1 Mål och Målgrupper 
 

Med en kampanj är det viktigt med tydliga mål och just detta, att ju tydligare mål desto större 

sannolikhet för önskat resultat är en vanlig grundregel inom kommunikationsplanering. Palm 

(2006) delar upp målen i slutmål, beteendemål och kommunikations mål. Under slutmål ryms 

både systemmål och visionsmål, två närliggande begrepp. Systemmålet uttrycks i termer av 

det problem som skall lösas, som i detta fall att levnadslön skall införas i uppförandekoderna 

istället för minimilön. Ett visions mål betecknar ett önskvärt framtida tillstånd för 

organisationen, i vårat fall är det visionen med kampanjens resultat, sammankopplade med 

organisationens mål. För att slutmålen skall kunna uppnås behövs ofta en förändring i 

beteende hos en grupp människor, det är här beteendemålet kommer in. Dessa mål formuleras 

i regel av experter på sakfrågan som har kunskap att fastställa sambandet mellan beteenden 

och slutmålen. Kommunikationsmålen, som ofta formuleras av kommunikatörerna, handlar 

om vad målgrupperna enligt sändaren bör intressera sig för. Exempel på kommunikations mål 

kan till exempel vara intentionspåverkan, handlingsutlösning eller kunskapsöverföring. 

Målgrupper har olika relationer till en sändare. Ofta är relationen asymmetrisk, d.v.s. att 

initiativet ligger hos sändaren som bestämmer villkoren för kommunikationen och söker 

påverka målgruppens engagemang (Palm, 2006). Detta som i fallet FTC och 

klädkonsumenterna. Men målgruppen kan också vara en intressemålgrupp där relationen 

mellan sändare och mottagare då är mer, om inte helt, symmetrisk. Exempel på 

intressemålgrupper är t.ex. konsumentgrupper, fackföreningar eller studentorganisationer. En 

symmetrisk målgrupp kräver också tvåvägskommunikation i form av dialog. H & M kan i 

denna studie betraktas som en symmetrisk målgrupp. 

 

En annan viktig del i målgruppsanalysen är målgruppens position. Söker kampanjen att 

påverka beslutsfattare, opinionsbildare eller förmedlare som media t.ex., eller är det kanske 

förebilder kampanjen söker att påverka? Förmedlarmålgrupper och förebilder är viktiga i alla 

kommunikationsprojekt, speciellt sådana som denna som bygger på spridning av information.  

Alla kommunikationsprocesser bör också ha sin slutmålgrupp klart för sig, den grupp som i 

slutändan önskas nås med beteende mål. Normer, medievanor och situationen mottagaren 

befinner sig i när denne tar emot budskapet är några av de frågor som vägs in, saker som 

påverkas av de demografiska egenskaperna (Larsson, 2008).  

 

4.2 Budskapsstrategier 

 

Budskapet bör också anpassas efter målgruppen/ publiken. Beroende på mottagaren krävs 

olika sorters argumentation. Om publiken redan är med på sändarens noter räcker det ofta 
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med en ensidig argumentation men om däremot publiken kan tänkas vara tveksam till 

budskapet är det bra att använda sig av en mångsidig argumentation. Också mellan olika 

utbildningsnivåer finns skillnad i reaktionen på ett mångsidigt eller ett enformigt budskap 

(Larsson, 2008). Om mottagaren, som i fallet med FTC, förväntas bli utsatt för 

motpropaganda är det bättre med flera argument för att kunna bemöta en eventuell 

motargumentation.  Allt för många argument kan dock motverka budskapets effekt menar 

Lundquist (1994). 

Tidpunkten har stor påverkan på kampanjens effekt (Kotler, 2003). Men det kan också vara 

svårt att predika för ett budskap med social nytta, speciellt när budskapet är att det skall ske 

en förändring för andra, detta pekar kampanjforskare på i hela världen (Larsson, 2008).  

 

Palm (1994) påvisar vad forskning inom budskapsteknik har kommit fram till. Detta att ett 

strukturerat innehåll alltid övervinner det ostrukturerade och att de starkaste argumenten skall 

ligga i början och slutet av ett budskap istället för i mitten. Optimal repetition, ca fem gånger, 

är mycket bättre än överdriven eller ingen repetition alls. Även Larsson (2008) påvisar att 

upprepning av budskapet är effektivt och hänvisar till inlärningspsykologins upptäckter.  

Det är också viktigt att man har belägg för de påståenden man kommer med samt att 

innehållet följer logiska slutledningsregler för en bättre effekt. Vidare påvisar forskningen 

enligt Palm (1994) att ett positivt budskap är bättre än ett negativt, inte helt oväntat. 

Falkheimer & Heide (2007:39) påvisar också två roller för den som arbetar med 

kommunikation inom en organisation, en fönsterfunktion och spegelfunktion. 

Spegelfunktionen handlar om omvärldsbevakning medan fönsterfunktionen handlar om att 

kommunicera budskap till olika mottagare. FTC som organisation har arbetat med båda dessa 

essentiella funktioner. Om vi bara ser till Kalla Faktas reportage har man genom 

spegelfunktionen snappat upp och anpassat sig efter reportaget och genom fönsterfunktionen 

har man deltagit aktivt i det samt utkommit med egen information och således påverkat 

medias material.  

 

5. Tidigare forskning 

5.1 En föredömlig reklamkampanj  

 

Mycket tidigare forskning har gjorts vad gäller föredömliga reklamkampanjer, tyvärr inte lika 

mycket om kampanjer i den form som FTC drivit. Men många av de råd som ges inom 

marknadskommunikation gäller också för t.ex. sociala eller informations budskap (Larsson, 

2008). I uppsatsen Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj av Lina 

Nyholm och Pernilla Sandell (2006) söker författarna bland de teoretiska ramar och metoder 

som finns för att producera en bra reklamkampanj. Det finns stora skillnader mellan PR och 

planerad kommunikation, men att driva en lyckad kampanj kräver ofta liknande ingredienser 

oavsett det är ett vinstdrivande företag eller en ideell organisation som står bakom kampanjen.  
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I Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanjs teoriavsnitt tar Nyholm 

och Sandell upp påverkansfaktorer för kampanjen som konkurrenter och omvärldsfaktorer 

som till en början kan verka långt ifrån en ideell kampanj som den från FTC. Men även 

ideella organisationer kan dra nytta av stora delar av det arbetssätt som appliceras inom PR 

världen. Vidare i studien tar Nyholm och Sandell upp flera viktiga verktyg. Bland annat görs 

inför kampanjen en nulägesanalys för att kontrollera om affärsidén håller. Och som även Palm 

(2006) och Larsson (2008) påtalar är detta en viktig del även hos en informationskampanj.  

I sin text talar Nyholm och Sandell (2006) om SWOT analysen som är ett utmärkt verktyg för 

omvärldsanalys inför en kampanj. SWOT står för Styrkor (Strengths), Svagheter 

(Weaknesses), Möjligheter (Oppertuneties) och Hot (Threats) och ger genom dessa fyra 

områden en bra bild av förutsättningarna för en eventuell kampanj. Denna analysmetod ger en 

överblick över både interna faktorer genom satt se över, t.ex. budskapets, styrkor och 

svagheter samt externa faktorer genom att undersöka externa möjligheter och hot. I fallet med 

kampanjen A wage to live on skulle Kalla Faktas reportage kunna ses som en möjlighet på 

grund av Kairos och samstämmigt budskap.  En möjlighet som FTC också har tagit till vara 

på. 

     SWOT-model 

Internt 

Strengths  Weaknesses 

 

Externt         

                  Opportunities  Threats 

 

 

 

Vidare i studien Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj talar 

Nyholm och Sandell om vikten av en samstämmig organisation och en affärsidé som ett 

verktyg för att uppnå detta. Det är viktigt att organisationens delar ger samma budskap och 

med samma berättelser. För A wage to live on har ingen SWOT-analys gjorts. Inte heller har 

affärsidéer satts ihop, detta passar inte den ideella organisationen av flera skäl. Däremot har 

ett förarbete utförts som går att likna vid dessa marknadsföringsverktyg. FTC har en tydlig 

bild både internt och extern vilka mål organisationen vill uppnå. Inför kampanjen har även 

dokument tagits fram för att kunna bemöta motargument på ett samstämmigt sätt1. Så jag 

anser att även ideella, mindre organisationer, kan dra nytta av detta sätt att tänka även om de 

idag inte använder hela modellen. 

  

                                                           
1 Intervju, 2012-11-13 
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6. Resultat och Analys  

6.1 Intervju med Emanuel Jomaa, Fair Trade Center 
 

Jag träffar Emanuel Jomaa, praktikant för FTC på FTC’s kontor på Magnus Ladulåsgatan i 

Stockholm. Här kommer en genomgång av den intervju jag genomförde med honom. 

 

Det är en tisdag i november och Emanuel bjuder på varmt rykande te. Tillsammans med 

Christopher Riddselius är han ansvarig för kampanjen, i Stockholm. Kampanjen är global och 

aktiv I flera länder under perioden september 2012 till januari 2013. I Sverige var den mest 

aktiva kampanjveckan vecka 43 då både debattartikel publicerades, pressmeddelande släpptes 

och en aktion utanför H & M utfördes. Under denna aktion svimmade ett trettiotal aktivister 

utan för H & M på Drottninggatan i Stockholm, detta med anknytning till att arbetare 

svimmat i H & Ms fabriker på grund av dåliga arbetsförhållanden och långa dagar. Vad gäller 

förundersökningar i anslutning till kampanjen har man inte gjort så mycket berättar Emanuel. 

Inga målgruppsundersökningar har gjorts men man har valt att rikta sig till tre målgrupper. 

Klädkonsumenter, klädföretagen samt media. Planeringsarbetet har utförts i Stockholm med 

viss kontakt om datum och liknande med Clean Cloth Campaign i bl.a. Norge och Danmark. 

Jag frågar om målen för kampanjen. Dessa har varit att få uppmärksamhet i media samt att få 

en reaktion från konsumenterna. Reaktionen från konsumenterna är dock lite oklar. Emanuel 

understryker nämligen att de inte uppmanar en bojkott från konsumenternas sida utan att de 

istället söker en dialog med klädföretagen.  Någon önskad reaktion från 

konsumentmålgruppen finns alltså inte utan fokus ligger här på att informera. FTC önskar 

genom kampanjen även påverka klädföretagen till att införa levandslön i sina 

uppförandekoder istället för minimilön.  Målen med kampanjen är samstämmiga med 

organisationens övergripande mål. Ett runda bordet samtal där dialog sker var inplanerat med 

klädföretagen i december men detta verkar nu inte bli av. Det var helt enkelt för få av 

klädföretagen som ville ställa upp säger Emanuel.  

 

Jag frågar vilken kontakt de har haft med Kalla Fakta angående deras dokumentär om 

levandslöner. Kalla Fakta kontaktade FTC i slutet på sommaren för att berätta att man skulle 

sända gällande reportage, FTC anpassade tidpunkten för sin aktion till dagen efter reportaget 

skulle sändas för bästa effekt. Flera liknande aktioner genomfördes samtidigt i Norge och 

Danmark. Efter denna aktion har även liknande initiativ tagits från människor på andra orter 

där man har delat ut flygblad. 

 

6.2 Retorikanalyser 
 

Jag har i dessa analyser följt modellen av Karlberg & Mral (2006) samt Renberg (2007). Även 

Larsson (2008) har gett mig användbara begrepp för att se vilka sorts frågor texten besvarar 

(se Teori fyra) Rubrikerna är hämtade främst från Renberg och här följer en förklaring på vad 
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som ryms under dem. Jag undersöker först vilken genre texten tillhör och vem författaren är. 

Författaren ger svar på vem publiken möter och vilket ethos denne håller. Vidare ser jag till 

den retoriska situationen, detta ger en bild av yttre faktorer som eventuellt är med och 

påverkar texten samt dennes publik. Jag ser också till vem texten är skriven för och till textens 

retoriska problem, vad det är texten får brottas med för att framföra. Under Disposition tittar 

jag bland annat på narritio, refuatio och probatio för att få ett grepp om hur texten är 

uppbyggd. Detta ger också en fingervisning om texten har lyckats med communicare. Under 

Argumentation söker jag tes och huvudsakliga argument, här får jag också en uppfattning om 

hur många argument man använt sig av. Slutligen undersöker jag också vilken roll ethos, 

pathos och logos har spelat i textens framtoning och tittar även på hur den framförts.  

 

I analyskaptitels första del ingår två analyser av FTCs egna material. Den första analysen är 

av en debattartikel undertecknad av Henrik Angerbrandt, ordförande för FTC. Debattartikeln 

publicerades 24 oktober i Aftonbladet. Den andra analysen i denna första del är gjord av ett 

pressmeddelande från FTC som publicerades av FTC på deras egen hemsida den 24 oktober 

2012 samt sändes ut till media samma dag. I analysens andra del har jag undersökt medias 

respons på kampanjen. Även här har jag använt mig av retorikanalysen men har då begränsat 

den. Jag har valt bort delar som disposition, framförande och genre. Detta för att jag inte anser 

att detta tar mig närmare något svar på mina frågeställningar. Istället har jag koncentrerat mig 

på argumentationen och vilka källor som man har valt att luta sig mot. Under de två delarna i 

detta kapitel summerar jag även vad analyserna kommit fram till. 

 

6.3 Analys av Fair Trade Centers material 

Retorikanalys 1: Debattartikel från FTC; ”Därför svimmar vi utanför H & M2” 

 

Rubrikerna Författaren och Den retoriska situationen delas av båda retorikanalyserna. 

 

Författaren 

 
FTC’s övergripande mål är att främja en socialt rättvis och ekologiskt hållbar handel och 

därmed ge alla länder ökad möjlighet att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling. De är en 

ideell förening som vill underlätta för fler människor att konsumera på ett medvetet sätt och 

som ställer krav på företag att ta ett större etisk och socialt ansvar och då de har opererat 

sedan oktober 1996 har de hunnit bygga upp ett visst ethos.  

 

 

                                                           
2 http://www.aftonbladet.se/debatt/article15664746.ab 
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Den retoriska situationen 

 
Denna debattartikel och detta pressmeddelande är en del av ett större sammanhang och även 

yttre villkor spelar en stor roll för textens framtoning. Tid och rum påverkar textens kairos, 

textens timing. Dessa texter är som bekant del av en kampanj som syftar att lyfta de frågor 

som de just för till ljuset. Det finns således också ett beroendeförhållande mellan dessa texter 

och deras kontext, kampanjen. Vidare måste påpekas att ett gott kairos sannerligen har 

uppnåtts. Bland annat sändes Kalla Fakta dagarna innan detta publicerades och en stor del av 

publiken har troligtvis sett programmet, många har också sannolikt hört talas om det via radio 

eller tv. Detta stärker ethos genom att fakta underbyggs av flera källor, både Kalla Fakta och 

Fair Trade Center bedöms med en hög trovärdighetsgrad, Kalla Fakta har troligtvis en högre 

igenkännhetsfaktor.  

Vad gäller debattartikeln förutsätter artikelförfattaren att publiken känner till Kalla Fakta och 

stödjer sig också på dess ethos. Vidare kan man även se den retoriska situationen från ett 

närmare perspektiv där debattartikeln då befinner sig i en välkänd kvällstidning. Således skall 

även språket anpassas till denna textgenre i sin retorik. Detsamma gäller då pressmeddelandet 

och dettas retoriska situation.  

 

Genre 

 
Som textgenre så är detta en debattartikel, det befinner sig i en kontext man kan förvänta sig 

och använder ett språk som vi är vana vid hos en debattartikel. En debattartikel har också en 

tydlig relation till sin publik. Men retoriken söker även efter svar på frågan vilken retorisk 

genre en text tillhör. Det finns i den klassiska retoriken tre genrer var många texter har lite av 

varje, så även denna debattartikel. Dock vägen en genre starkare och denna debattartikel 

måste sägas tillhöra genus deliberativum (Karlberg & Mral, 2006:22). 

 

Publiken 

 
Artikeln riktar sig i första hand till konsumenterna. Det går att förstå genom formuleringar 

som ”Vi bör inte heller acceptera att de som syr våra kläder inte kan leva på sin lön”. 

Artikelförfattaren vänder sig till konsumenterna av kläder, till var och en av oss. Hen vill göra 

sin sak till läsarens sak. FTC har också uppgett att konsumenterna är en av deras stora 

målgrupper med den kampanj som debattartikeln är en del av. De har också uppgett 

klädföretagen som en målgrupp. Denna artikel riktar sig dock inte direkt till klädföretagen 

även om den berör vissa motargument mot deras förklaringar till varför de inte inför 

levnadslön. Indirekt kan man dock säga att den riktar sig även till klädföretagen för vem skall 

se till att lönerna höjs om inte dem. 
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Det retoriska problemet 

 
Författaren till denna debattartikel står inför en ganska knivig situation. Hen talar till 

klädkonsumenter, med andra ord till var och en av oss. Många av dessa kan nog ta till sig 

budskapet att vi borde införa sjystare löner för arbetare i Kambodja. Men hur skall man göra 

för att lönerna verkligen skall höjas?  

Artikelförfattaren är medveten om detta retoriska problem och formulerar det i artikeln; 

”Klädföretagen påstår att de inte har råd att erbjuda en levnadslön eftersom konsumenterna 

inte accepterar högre priser.”. Vi behöver ju kläder, för att inte frysa och för att se respektabla 

ut. Kläder är också en del av vår identitet och konsumtion har blivit en del av vår kultur där 

nytt mode presenteras inför varje säsong. Det uppstår således ett problem där klädföretagen 

lägger över makten i konsumenternas händer men där klädföretagen samtidigt är dem som står 

med alla verktyg för att förbättra situationen. Klädföretagen tvingar FTC att tala till 

konsumenten som egentligen inte kan avstå från att handla kläder. FTC är också tydliga med 

att de inte vill att man skall bojkotta företagen så hur skall egentligen konsumenterna agera? 

Häri ligger det retoriska problemet. 

 

Disposition 

 
Exordium är kort och lutar sig mot Kalla Fakta och dess breda räckvidd och starka ethos. 

Detta ger också ett bredare sammanhang och en viss betoning på narratio, för de som har sett 

det avsnitt av Kalla Fakta som texten hänvisar till så hamnar de direkt i rätt tankebanor. 

Narratio presenteras vidare också i stycke ett och efter detta presenteras textens tes i första 

stycket som; ”Ett av de mest grundläggande kraven för att förbättra situationen för arbetarna 

hos leverantörerna i låglöneländerna är att de svenska företagen ska införa rätten till en 

levnadslön i sina uppförandekoder”. Tesen upprepas sedan igen i conclusio genom ”Vi kräver 

att klädföretagen, inklusive H & M, tar sitt sociala ansvar och för in kravet om levnadslön i 

sina uppförandekoder” med undertesen ”att de startar samarbeten med de lokala facken och på 

ett transparent sett tar konkreta steg på vägen mot en levnadslön för textilarbetarna.”   

 

I stycke två argumenterar författaren för sin tes genom probatio, detta följer också hur en text 

vanligtvis byggs upp med starka argument i början tillsammans med bevisning och 

stödargument. I stycke tre kommer sedan den förklarande delen, vad en levnadslön egentligen 

är och varför det är så mycket bättre än dagens löner. I samma stycke kommer också refuatio 

fram, något som också vanligtvis görs någonstans i mitten av texten. I stycke fyra 

argumenteras sedan igen för huvudtesen och en förklaring ges till bland annat fackets roll i 

detta, hen lyfter på så vis fram flera aktörer som delar dess ståndpunkt vilket stärker ethos. I 

stycke fem lyfter man återigen refuatio, denna gång mer grundligt och med starkare argument. 

Slutligen i stycke sex, själva conclusio, sammanfattas budskapet och en sista gång bemöter 

man tydligt refuatio. (Renberg, 2007:24f) Som en del av texten som den publicerats i 

Aftonbladet finns också en bild på undertecknad, ordförande Henrik Angerbrandt men en kort 

informationstext om honom och hans arbete. Detta bygger på ethos både genom det man får 

veta om honom men också att det är just en ordförande som är undertecknad.  
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Argumentationsmedel 

 

Argumentation 

 
Tes: FTC kräver att klädföretagen för in kravet om levnadslön i sina uppförandekoder. 

Huvudargument: Att inte få en skälig lön för sitt arbete gör att människor förblir fattiga. 

Stödargument 1: Det är deras sociala ansvar. 

Stödargument 2: En kambodjansk textilarbetare har en lön på endast cirka tre kronor i timmen 

Stödargument 3: I Sverige hade vi aldrig accepterat den livs- och arbetssituation som är 

gällande för den stora majoriteten av de arbetare som det gäller 

Stödargument 4: Klädföretagen påstår att de inte har råd att erbjuda en levnadslön eftersom 

konsumenterna inte accepterar högre priser. En textilarbetares lön utgör dock endast 1-3 

procent av den totala kostnaden för de flesta klädesplagg. Om en konsument betalar 90 kronor 

för en skjorta går cirka två kronor till arbetaren. Att fördubbla denna lön skulle innebära att 

textilarbetaren får cirka fyra kronor per plagg. 

Stödargument 5: Genom att ha krav om levnadslön i sina uppförandekoder ger dem 

fackföreningarna ett verktyg i löneförhandlingarna. Facken har en central roll för att arbeta för 

förbättrade arbetsvillkor i låglöneländer. 

Stödargument 6: För många arbetare får också dessa jobb förödande konsekvenser såsom 

dålig hälsa, trötthet och splittrade familjer. I vissa fall får man till och med betala med sitt liv. 

Motargument: Att det skulle vara en ekonomisk omöjlighet att betala en lön som går att leva 

på (kan vi inte acceptera som argument). 

 

Ethos 

 

Ethos stärks i texten bland annat genom referenser till Kalla Faktas likasinnade reportage.  

Också genom att referera till den kampanj som texten är en del av och genom att fler 

organisationer står bakom betonas ethos. Genom att lugnt och metodiskt bemöta refuatio 

genom texten ökar också sändarens ethos.  

 

Logos  

 

Även om både ethos, logos och pathos argument skapar en sammanflätad helhet i texten är det 

logos som sticker ut med övervägande flest argument. Genom texten ges förklarande 

argument till varför det inte kan vara som det är idag och vilka förbättringar som bör göras. 

Författaren trycker upprepade gånger på behov av förändring med hjälp av logos argument. 

 

Pathos 
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Pathos argumenten i texten blandas ofta med logos och det finns egentligen inga renodlade 

pathos argument i texten. Det man spelar på är känslan av orättvisa och kopplar detta till 

fakta, bland annat om hur mycket en arbetare tjänar idag. 

 

Framförande 

 
De språkhandlingar som dominerar är de förklarande tillsammans med vissa indirekta 

uppmaningar till handling för textens tes och för både konsument och klädföretag. Texten 

utgår från FTC’s syn på världen och det är FTC som har ordet i texten, huvudpersonen i 

texten är den kambodjanska textilarbetaren. Mottagaren dras in i ett ”vi i Sverige” och genom 

detta görs målgruppen för texten bred. Indirekt ramas också mottagaren in som en individ och 

inte ett företag genom att texten omnämner klädföretagen som ”dom”.  

 

Retorikanalys 2: Pressmeddelande från FTC; “Massvimningsaktion vid H & 
M för att uppmärksamma kambodjanska textilarbetares usla villkor”3 

 

Genre 

 
Som textgenre tillhör denna text pressmeddelandet. Den följer tydliga stilistiska regler för 

dettas utförande. Men det är svårt att sätta en exakt retorik genre på denna text. Jag skulle 

vilja säga att det är en blandning av de tre genrer jag använt mig av. Den är till viss del 

anklagande, att arbetarna inte kan leva på sin lön och på så vis har den ingredienser av genus 

judicale. Men även genus demonstrativum kommer fram genom att författaren försöker lyfta 

fram egenskaper hos sin tes och sitt föremål för talet och klandrar klädföretagen. Genus 

deliberativum har en mindre del i texten. 

 

Publiken 

 
Publiken avslöjar sig genom texten genre; pressmeddelande. Publiken blir således media. 

Detta avslöjar texten genom bland annat den välformulerade rubriken samt textens innehåll. 

Även hur texten är avslutad avslöjar att mottagaren är media då pressansvarigs kontakter 

lämnas.  

 

Det retoriska problemet 

                                                           
3 http://www.fairtradecenter.se/massvimningsaktion-vid-hm-f-r-att-uppm-rksamma-

kambodjanska-textilarbetares-usla-villkor-0 
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Det retoriska problemet som detta pressmeddelande måste möta är svårigheten att få en så 

marginaliserad fråga uppmärksammad. Gissningsvis är det inga media som har några 

principiella motsättningar mot sakfrågan utan utmaningen ligger i att lyfta en fråga som inte 

vardagligen ligger på medias bord. Författaren visar också på förståelse för detta problem 

genom formuleringar som ” För att uppmärksamma detta” och ” Aktionen synliggör de usla 

arbetsvillkoren i Kambodja” För att förenkla för media har författaren också genom detta 

pressmeddelande försett dem med tillräckliga fakta vilket också får en publicering att ligga 

närmare.  

 

Disposition 

 
Texten börjar med en tydlig och välformulerad rubrik som framför textens viktigaste punkter. 

Dispositionen är typisk ett pressmeddelandes. Exordium är logosbaserad, förklarande och in 

medias res. Detta är också väldigt typiskt ett pressmeddelande även om självklart andra 

argument än logos kan användas. Narratio ges egentligen direkt i första formuleringen genom 

”Kambodjanska textilarbetare kan inte leva på sin lön. De senaste åren har det blivit allt 

vanligare med massvimningar på textilfabriker som tillverkar åt bland annat H & M. Extrem 

övertid, dålig ventilation, exponering för kemikalier, undernäring och låga löner är några 

orsaker till att arbetarna svimmar.” Vidare återkommer narratio igen stycke två och fyra 

främst genom logos argument. Argumentation består främst i probatio och inte så mycket 

refuatio. Jag finner egentligen bara ett svagt refuatio, i stycke två; ”Det är en kränkning av 

mänskliga rättigheter att arbetare inte kan leva på sin lön. Därför bryter H & M mot detta och 

måste omgående införa levnadslön som krav i sin uppförandekod.” I conclusio återkopplas 

igen till narratio och genom logos argumenterar författaren för sin tes.  Vidare i conclusio 

ingår också det typiska för ett pressmeddelande där kontakter till pressansvarig lämnas.  

    

Argumentationsmedel 

Argumentation 

 
Tes: Pga. av extrem övertid, dålig ventilation, exponering för kemikalier, undernäring och 

låga löner svimmar arbetarna på klädfabrikerna i Kambodja. För att uppmärksamma detta 

genomförs en massvimningsaktion. 

 

Huvudargument: De senaste åren har det blivit allt vanligare med massvimningar 

Stödargument 1: Kambodjanska textilarbetare kan inte leva på sin lön 

Stödargument 2: Textilarbetares låga löner gör att de inte har råd att köpa näringsriktig mat 

Stödargument 3: Mycket övertid, ibland upp till 70 timmar i veckan 

Stödargument 4: Problem med bristande ventilation och exponering för farliga kemikalier 

Stödargument 5: Dessa händelser är idag mer regel än undantag  

Stödargument 6: Aktionen synliggör de usla arbetsvillkoren i Kambodja 

Stödargument 7: Det är en kränkning av mänskliga rättigheter att arbetare inte kan leva på sin 

lön 



18 
 

 

Ethos 

 

Ethos argumenten är inte många men visst finns dem. Bland annat i stycke fyra med 

formuleringen ”Aktionen är en del av en global kampanj av Clean Clothes Campaign och den 

kambodjanska fackföreningen C.CADWU.” Och vidare i samma stycke; ” Morgondagens 

aktion samordnas och genomförs tillsammans med våra partners i Danmark och Norge, där 

det också ska pågå protester.” Även stycke fem med kontaktuppgifter måste sägas vara 

ethosbaserat.   

 

Logos  

 

Dessa argument är de övervägande i texten som ofta återkommer till narratio genom logos. 

Varje stycke förutom stycke fem med kontaktuppgifter till pressansvarig innehåller logos 

argument. Ett exempel på ett logos argument är att FTC kräver att berörda klädföretag skall 

”Publicera en konkret handlingsplan för att uppnå levnadslön i sina leverantörskedjor.” 

 

Pathos 

 

Pathos argumenten blandas med logos, till exempel i formuleringar som ”Kambodjanska 

textilarbetare kan inte leva på sin lön.” eller ” Textilarbetares låga löner gör att de inte har råd 

att köpa näringsriktig mat.” För att förstå detta behöver läsaren fakta, men med en bakgrund 

till dessa uttalanden (som också ges i texten) kan läsaren känna att detta inte är acceptabelt.  

 

Framförande 

 
De språkhandlingar som dominerar är de logosbaserade argumenten, detta främst i första 

halvan av texten. En stor vikt läggs också vid narratio. Texten utgår från FTC’s syn på 

världen och det är FTC som har ordet i texten, huvudpersonen i texten är den kambodjanska 

textilarbetaren men stort fokus läggs också på de krav som ställs till klädföretagen. 

Författaren tar en position där denne vågar ställa krav på klädföretagen vilket också gynnar 

framförandet.  

 

6.4 Vad analyserna säger om FTCs material 

 

Jag vill börja med att språka om den första retorikanalysen; av debattartikeln undertecknad av 

FTCs ordförande. Texten är försatt med stort Kairos. Huvudbudskapet är att FTC kräver 

att klädföretagen för in kravet om levnadslön i sina uppförandekoder. Denna tes stämmer väl 

överens med kampanjens mål och författaren argumenterar för detta med; om arbetarna inte 

får en skälig lön drabbas de av fattigdom samt dennas konsekvenser och återhålls i den.  

Artikeln riktar sig till alla sina tre målgrupper. Direkt till den asymmetriska 

konsumentmålgruppen genom hur texten är utformad, indirekt till den symmetriska 

slutmålgruppen klädföretagen och den använder sig också av förmedlarmålgruppen media 
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som publicerat debattartikeln. Artikeln är beskrivande till sin karaktär, informativ och 

förklarar bakgrunden till händelsen. Argumentationen är mångsidig både i form av flera 

argument för tesen samt en blandning av ethos, pathos, och logos. Man har även, så som Palm 

(1994) påvisar vara det bästa, använt sig av sina starkaste argument i början och slutet av 

texten samt har tydliga belägg för sina påståenden genom logos.  

 

Den andra retorikanalysen av FTCs material är av det pressmeddelande som släpptes i 

samband med den svimningsaktion som utfördes utanför H & M vecka 43. Tesen lyder: Pga. 

av extrem övertid, dålig ventilation, exponering för kemikalier, undernäring och låga löner 

svimmar arbetarna på klädfabrikerna i Kambodja. För att uppmärksamma detta genomförs en 

massvimningsaktion. Man argumenterar för detta bland annat genom att massvimningar har 

blivit allt vanligare de senaste åren och att arbetsdagarna är alltför långa och lönen alltför låg. 

Budskapet i denna text är i första hand att skapa uppmärksamhet för aktionen som utfördes 

utanför H & M och i andra hand att informera om kampanjens huvudsakliga budskap. Vad 

gäller målgruppen så riktar sig pressmeddelandet främst till förmedlarmålgruppen media. 

Argumentationen är även här mångsidig vilket passar den välutbildade målgruppen media, 

författaren använder sig av flera olika bevis. Jag tycker även här att man följer Palms (1994) 

råd om att ha de svagaste argumenten i mitten och de starkaste i början och slutet och även 

denna text har belägg för sina påståenden.  Texten är argumenterande och besvarar varför 

aktionen utförs. 

 

De två texterna har olika publik men liknande budskap. Budskapet som de önskar nå ut med 

verkar efter en analys av intervjumaterialet samt de material som publicerats vara följande. 

Till konsumenten: Det finns problem inom textilindustrin som drabbar arbetarna i fabrikerna, 

klädföretagen kan mildra/ lösa dessa problem genom att införa levandslön i sin 

uppförandekod. Till klädföretagen: Inför levandslön istället för minimilön i uppförandekoden 

samt arbeta aktivt för att förbättra arbetsvillkoren.  

 

6.5 Analys av medias respons 
 

Retorikanalys 3: Artikel Aftonbladet; “Svenska klädjättarnas slavlöner underkänns 
”4 Publicerat 2012-10-24 

 

Författaren 

 
Aftonbladet är en känd kvällstidning. En del väljer att ta kvällstidningarnas nyheter med en 

nypa salt men att tidningen har en bred publik råder ingen tvekan om. Denna artikel har 

således en bred räckvidd och tidningen har också en trogen och vältalig målgrupp. 

                                                           
4 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15665625.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15665625.ab
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Publiken 

 
Publiken som texten vänder sig till är en inkomsttagare, någon som kan jämföra sin situation 

med låglönearbetarna som artikeln tar upp. Man vänder sig till denna publik genom 

formuleringar som ” Tänk om du vore tvungen att tjäna fyra gånger mer än du gör i dag”. 

 

Det retoriska problemet 

 
Författaren verkar i detta fall inte ha reflekterat så mycket över sitt retoriska problem. Texten 

har som inget tydligt retoriskt problem och den är lite spretig, jag får leta en stund innan jag 

känner mig säker på att det retoriska problemet i denna text består i att få läsaren att känna 

och förstå låglönearbetarens situation. Detta genom att man ber läsaren att tänka sig in i 

låglönearbetarens situation samtidigt som det ges förklaringar på varför den ser ut som den 

gör.  

 

 

Argumentation 
 

Tes: Svenska klädjättarnas slavlöner underkänns 

 

Huvudargument: Inget av de nio största modeföretagen i Sverige får godkänt av 

organisationen Fair Trade Center 

Stödargument 1: De svenska företagen har mycket lägre krav än många internationella 

aktörer, säger Christopher Riddselius på Fair Trade Center 

Stödargument 2: Tänk om du vore tvungen att tjäna fyra gånger mer än du gör i dag för att 

kunna ge dig själv och din familj en grundläggande trygghet – mat för dagen, rent vatten, 

husrum, kläder, utbildning för barn och sjukvård. Sådan är verkligheten för många 

textilarbetare i Bangladesh, visar statistik från den brittiska rättviseorganisationen Labour 

behind the label (LBL). 

 

Stödargument 3: Minimilönen i Bangladesh är 257 kronor per månad, men för att komma upp 

i dräglig levnadsstandard krävs 1052 kronor, enligt LBL 

Stödargument 4: i flera av produktionsländerna, som Bangladesh, Sri Lanka och Kambodja 

räcker minimilönen bara precis upp till FN:s mått för extrem fattigdom – två dollar per dag 

Stödargument 5: En arbetare berättar att hon tvingas jobba tills hon svimmar för att komma 

upp i en lön som kan försörja hennes familj  

Stödargument 6: H & M har utvecklat sitt arbete och visar på sätt och vis en seriös vilja i 

lönefrågan, men väldigt mycket återstår att göra, säger organisationens verksamhetsansvarige, 

Christopher Riddselius 

 

Ethos, Logos, Pathos 
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I texten används både logos, pathos och ethos argument.  Man använder sig av pathos genom att be läsaren att 

tänka sig in i låglönearbetarnas situation. Genom logos lutar man sig främst mot FTC och 

verksamhetsansvarige Christopher Riddselius men även organisationen Labour behind the label 

och Kalla Fakta används som källor. Genom detta trycker man inte bara på logos, även 

textens ethos stärks genom att ha starka källor. Även en låglönearbetare används som källa 

men då för att stärka pathos.  

 

Retorikanalys 4: Artikel SvD; ”H & M: Vi ställer Inget tydligt krav på 

levnadslön” 5 Publicerat 2012-10-25 

 

Författaren 

 
DN är en av de största dagstidningarna i Sverige. Författaren bör betraktas som trovärdig och 

med ett högt ethos. 

 

Den retoriska situationen 

 
Artikeln publiceras i anslutning till Kalla Faktas reportage om H & M som sändes kvällen 

innan artikeln tryckts. Men texten antyder också att H & M redan innan Kalla Faktas program 

varit i blåsväder och breddar således den retoriska situationen. Dock blir det tydligt att man 

främst lutar sig mot Kalla Faktas reportage som en anledning att publicera artikeln. Fair Trade 

Centers kampanj verkar dock inte vara en del av denna författares retoriska situation. 

 

Publiken 

 
Publiken för denna artikel är vid första anblick bred då SvD har en bred läsarskara. Läser man 

artikeln så finner man att den inte är riktad till en särskild publik. Snarare använder författaren 

formuleringar och lutar sig mot fakta istället för åsikter och artikeln riktar sig därför till en 

bred publik. Man antyder också att detta inte är första gången och antar därmed att läsaren är 

någon som har hängt med i samhällsdebatten.  

 

Det retoriska problemet 

 

                                                           
5 http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-

slavloner_7612298.svd 

 

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
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Det retoriska problemet ligger i att ge en oberoende bild av frågan. Författaren visar både på 

bakgrunden till problemet och låter även de olika aktörerna komma till tals. Detta ger läsaren 

möjlighet att skaffa sig en egen, oberoende bild av frågan. 

 

 

 

Argumentation 

 
Tes: H & M har åter hamnat i blåsväder 

Huvudargument: I TV4:s program Kalla Fakta anklagas klädjätten för att inte se till att 

fabriksarbetarna får ut löner som går att leva på.  

Stödargument 1: H & M:s leverantörer betalar slavlöner till textilarbetarna i Kambodja 

Störargument 2: fabriksarbetare svimmar av utmattning och långa arbetspass. 

Stödargument 3: Historiskt har ju H & M flyttat produktion från utvecklade länder till 

låglöneländer. 

Störargument 4: vore de det inte enklare att bara köpa från länder som har schyssta villkor 

från början? 

Stödargument 5: I en fabrik var det ventilationsproblem 

 

Ethos, Logos, Pathos 

 

Texten baseras huvudsakligen på logos. TV4 och Kalla Fakta används som källor och starka 

källor stärker textens ethos. Även H & M får säga sitt vilket stärker författarens ethos. Man 

lutar sig också mot Fair Trade Center och använder dennes ståndpunkt i intervjun med H & 

Ms vs som är den röda tråden genom artikeln. Pathos syns egentligen bara i H & Ms svar på 

intervjufrågorna, författaren själv använder sig inte av pathos.  

 

Retorikanalys 5: Artikel DN; De ”svimmade” till stöd för fabriksarbetare6 

Publicerat 2012-10-25 

 

Författaren 

 
DN är en av de största tidningarna i Sverige. Författaren bör betraktas som trovärdig och med 

ett högt ethos. 

 

Den retoriska situationen 

 

                                                           
6 http://www.dn.se/sthlm/de-svimmade-till-stod-for-fabriksarbetare 
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Artikeln publiceras i samband med FTC’s svimningsaktion utanför H & M. Trots att det i 

artikeln inte nämns vill jag ändå i analysen av dennes retoriska situation ta upp det Kalla 

Fakta avsnitt som sändes kvällen innan. Detta må ha påverkat DNs intresse i aktionen då 

frågan även i andra sammanhang tagits upp på agendan.   

 

Publiken 

 
Publiken för denna artikel är vid första anblick bred då DN har en bred läsarskara. Läser man 

artikeln så finner man att den inte är riktad till en särskild publik. Snarare använder författaren 

formuleringar och lutar sig mot fakta istället för åsikter och artikeln riktar sig därför till en 

bred publik. Dock att ta i beaktan att texten presenteras i DN STHLM som riktar sig till en 

bred men begränsad publik. 

 

Det retoriska problemet 

 
Det retoriska problemet i denna text i denna text är att tydligt framföra den information som 

förklarar vad som skett och varför, typiskt för en text av denne nyhets genre. Varför har det 

hållits en aktion utan för ett så välkänt och välanvänt bolag som H & M? Vad kan dem tänkas 

gjort för fel? Den ställer sig de vanliga journalistiska frågorna hur, var, när, varför, vem. Då 

det är en stor konsumentgrupp som handlar på H & M vill dessa ha en förklaring på vad som 

sker och varför som då också blir det retoriska problemet i texten. Detta verkar författaren ha 

reflekterat över och har en förklarande och faktabaserad ton genom texten.    

 

Argumentation 

 
Tes: Demonstranter ”svimmade” på torsdagen utanför en av H & M:s butiker i centrala 

Stockholm. 

 

Huvudargument: De protesterade mot att textilarbetare i Kambodja arbetar under sådana 

förhållanden att många blir sjuka eller svimmar av trötthet. 

Stödargument 1: De riktar sig mot fyra klädkedjor, H & M, Inditex (Zara), Levi’s och GAP, 

som är stora aktörer i Kambodja. 

Stödargument 2: De genomför den här aktionen i solidaritet med klädarbetarna i Kambodja. 

 

Ethos, Logos, Pathos 

 

Argumenten är främst logos baserade och texten är förklarande i sin natur, fakta står i 

centrum. Man presenterar fakta och lutar sig mot Fair Trade Center, den kambodjanska 

fackföreningen C.CADWU och Clean Clothes Campaign för att stärka både logos och ethos. 
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Retorikanalys 6: Ledare i DN av Henne Kjöller; “Ja, lönen är låg i 

låglöneland”7 Publicerat 2012-10-29 

 

Författaren 

 
DN är en av de största tidningarna i Sverige. Författaren bör betraktas som trovärdig och med 

ett högt ethos. Vad gäller Hanne Kjöller som signerat denna text är hennes texter ofta kritiska 

till sin natur, så även denna. Hon är ledarskribent på DN. 

 

Den retoriska situationen 

 
Debattartikeln publiceras i anslutning till att Schyst resande släppt en rapport om dåliga 

anställningar inom hotellbranschen samt med anledning av Kalla Faktas reportage om H & M. 

Författaren är tydligt upprörd över den offentliga uppmärksamheten kring dessa frågor.  Fair 

Trade Center nämns inte i debattartikeln.  

 

Publiken 

 
Publiken för denna artikel är vid första anblick bred då DN har en bred läsarskara. Ser man 

närmare till språket i texten och vem som har signerat den krymper publiken om än lite så 

något. Publiken är den som gillar Hanne Kjöller’s kritiska ton samt en del trogna DN läsare. 

 

Det retoriska problemet 

 
Det retoriska problemet är i denna text att framföra en irritation över svensk mentalitet. 

Författaren påvisar att vi inte skall lägga oss i saker som enligt henne inte är vår sak. Hon vill 

påvisa att vi borde se verkligheten som den är och inte vrida och vända på sanningen. Lönen 

är låg i låglöneland och detta bör vi svenskar inte engagera oss i, framförallt inte genom 

smygfilmade och vad hon anser vridna reportage.    

 

Argumentation 

 
Tes: Lönen är låg i låglöneland 

                                                           
7 http://www.dn.se/ledare/signerat/ja-lonen-ar-lag-i-lagloneland 
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Stödargument 1: Granskarna [En rapport från Schyst resande] konstaterar att vissa anställda 

saknar anställningskontrakt, att lönerna är låga och att hotellen anställer papperslösa – ofta till 

sämre villkor. 

Stödargument 2: hur långt sträcker sig det svenska ansvaret för förhållandet mellan 

arbetstagare och arbetsgivare i ett annat land? 

Stödargument 3: Att det där [i Bangladesh/ Kambodja], precis som i Sverige, är parterna som 

ingår avtal och att det där finns både kollektivavtalsenliga minimilöner och fackföreningar 

spelar visst ingen roll. 

 

Ethos, Logos, Pathos 

 

Författaren använder sig av pathos genom formuleringar som till exempel ”Vad skulle du säga 

om [...]” . Logos återfinns också i texten genom hänvisningar till exempel Schyst resandes 

rapport samt Kalla Faktas reportage. Ethos har ingen betydande roll i texten. 

 

Retorikanalys 7: Svar till Hanne Kjöller DN; ”Minimilön inte tillräckligt för 

värdigt liv”8 Publicerat 2012-11-01 

 

Författaren 

 
DN är en av de största tidningarna i Sverige och bör betraktas som trovärdig och med ett högt 

ethos. Författarna till debattartikeln är Christopher Riddselius, verksamhetsansvarig för FTC 

samt Malin Kjellqvist, projektledare FTC. FTC är relativt välkänt speciellt då i samband med 

Kalla Faktas reportage. Att det är verksamhetsansvarig samt projektledare ger också tyngd till 

deras text. 

 

Den retoriska situationen 

 
Artikeln är ett svar på Hanne Kjöllers artikel två dagar tidigare. Se ovanstående retorikanalys. 

 

Publiken 

 
Publiken är bred då artikeln är publicerad i DN. Hanne Kjöller är inte den huvudsakliga 

publiken, detta påvisar författaren genom att omnämna henne i tredje person.  

 

Det retoriska problemet 

                                                           
8 http://www.dn.se/ledare/minimilon-inte-tillrackligt-for-vardigt-liv 
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Det retoriska problemet här blir att efter Hanne Kjöllers artikel visa på motsatsen till hennes 

argumentation; alltså att vi bör lägga oss i de dåliga arbetsförhållandena i andra länder. Man 

vill också ge svar på tal till Kjöllers upprörda ord och inför läsaren bemöta dessa med fakta. 

Det retoriska problemet blir alltså att genom fakta påvisa den sanning man i motsats till 

Kjöller ser.   

 

Argumentation 

 
Tes: Minimilön inte tillräckligt för värdigt liv 

Huvudargument: Enligt FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter har företag ansvar 

för att respektera mänskliga rättigheter 

Stödargument 1: Företagen är dessutom ansvariga för vad som sker i hela leverantörskedjan 

Stödargument 2: Studier visar att nationella minimilöner inte räcker för att arbetare ska kunna 

leva ett värdigt liv. 

Störargument 3: För att alla arbetare ska få en lön som går att leva på krävs dessutom att 

företag som H & M arbetar omfattande, långsiktigt och transparent med att ta fram en plan 

med tydliga mål för att det ska bli verklighet 

Stödargument 4: Rätten till en levnadslön är ett krav som ställs från fackföreningar och 

organisationer i låglöneländerna.  

Stödargument 5: Redan 1997 uppmärksammade Fair Trade Center detta och fortfarande finns 

samma behov. Fokus måste därför flyttas från minimilön till levnadslön. 

 

Ethos, Logos, Pathos 

 

Logos har en genomgående stor roll i texten. Man använder sig av källor som FN och trycker på fakta. 

Pathos syns inte alls och ethos stärks något genom hänvisningar till FN samt att man faktiskt väljer att 

besvara Kjöllers inlägg. 

 

6.6 Vad analyserna säger om medias respons 

 

De utvalda tidningarnas respons består av fem artiklar varav en är ett svar från FTC på Hanne 

Kjöllers artikel. Dessa fem artiklar omnämns FTC i fyra (en vilken de själva tagit initiativ 

till). I alla dessa fall lutar sig författar mot FTC som en trovärdig källa. En av artiklarna är en 

direkt respons på FTCs aktion. Genom att titta på analyserna av dessa artiklar framkommer 

det att FTC förses med ett högt ethos, Kalla Fakta även så. Den enda artikel av de analyserade 

som Fair Trade Center inte används som källa är i Hanne Kjöllers text. Denna behandlas 

tillsammans med svaret i nästa stycke. Resterande analyserade artiklar porträtterar ett budskap 

som överensstämmer med budskapet som FTC sänt. De analyserade tidningsartiklarna är 

liksom FTCs egna material mångsidigt i sin argumentation. Man anger i artiklarna fakta som 
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återfinns i FTCs pressmeddelande och debattartikel men det går också att se att Kalla Fakta 

har varit en övervägande anledning till att i alla fall en av artiklarna9  publicerats. Det ligger 

ett fokus på H & M i artiklarna, inte egendomligt med tanke på att både Kalla Faktas 

reportage och FTCs aktion riktat in sig mot H & M. Men detta tål ändå att nämnas då FTCs 

kampanj var tänkt att riktas till flera klädföretag. Även H & M får komma till tals i en stor del 

av artiklarna.  

 

Hanne Kjöllers artikel särskiljer sig från de andra artiklarna både till språk och stil. Medan 

alla de andra artiklarna jag analyserat är beskrivande i sin form är denna argumenterade. Hon 

ger sin ståndpunkt och söker inte ge läsaren någon logosbaserad information. Hanne Kjöller 

reagerar inte på FTCs kampanj utan på helheten i det resonemang som FTC, Kalla Fakta m.fl. 

för. FTC svarar med sakliga, logosbaserade argument som ger grunderna och en förklaring till 

varför detta resonemang behövs samtidigt som de lyfter fram delar av kampanjens budskap.  

7.  Slutdiskussion och åtgärdsförlag 

7.1  Slutdiskussion 

 

Då var det dags att summera vad denna undersökning har kommit fram till. Genom studien så 

har jag undersökt både mål, budskap och målgrupper. Jag har tittat på medias respons i form 

av utvalda artiklar under en viss tidsperiod, detta i anslutning till kampanjens fokusvecka. Ur 

teori och tidigare forskning har jag fått verktyg att förstå mitt analysmaterial och sätta in det i 

ett större sammanhang. Genom analyserna har jag fått se att FTCs kampanjbudskap har varit 

samstämmigt med den övriga organisationen, något som Nyholm och Sandell (2006) också 

trycker på i sin studie om en lyckad reklamkampanj. FTC har också tagit tillvara på 

möjligheter och förlagt sin kampanj med ett stort Kairos något som både Nyholm och Sandell 

(2006) och retoriken förespråkar. Men hur har det då gått med de frågor jag söker svar på i 

början av denna studie. Nu är det dags att besvara dem. 

 

Den första och huvudsakliga fråga jag ställer mig är huruvida FTC har nått ut med sitt 

budskap till de undersökta medierna. I summeringen från retorikanalyserna kan man utläsa att 

FTC lyfts fram i tre av de utvalda tidningarnas fyra artiklar. Genom detta besvaras den ena 

delen av studiens huvudsakliga frågeställning relativt enkelt, FTC har nått ut till media. Men 

nu handlar det ju inte bara om huruvida de har nått ut. Även vilket budskap de nått ut med 

spelar en viktig roll. FTCs budskap med sin informationskampanj har framkommit i denna 

studie genom intervjun med Emanuel Jomaa samt genom de retorikanalyser som gjorts av 

FTC tryckta material. Det budskap jag har funnit i FTCs material är till konsumenten: Det 

finns problem inom textilindustrin som drabbar arbetarna i fabrikerna, klädföretagen kan 

mildra/ lösa dessa problem genom att införa levandslön i sin uppförandekod. Till 

                                                           
9 “Svenska klädjättarnas slavlöner underkänns”; 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15665625.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15665625.ab
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klädföretagen: Inför levandslön i uppförandekoden samt arbeta aktivt för att förbättra 

arbetsvillkoren. Media har används som förmedlarmålgrupp för båda dessa budskap som 

också är relativt samstämmigt oberoende vilken målgrupp FTC riktar sig till. Men i intervjun 

med Emanuel Jomaa påvisar han också att kampanjen riktar sig till flera klädföretag, detta har 

endast en av de undersökta artiklarna uppmärksammat vilket kan ses som en brist i 

kommunikationen. Ett stort fokus har i kommunikationen i och kring denna kampanj hamnat 

på just H & M. Detta besvarar således andra delen av studiens huvudsakliga frågeställning. 

Kärnbudskapet har nått ut, men kampanjen har inte tydligt fått fram att det gäller flera märken 

inom textilindustrin.   

 

Att FTC har nått ut till tidningarna som agerat förmedlarmålgrupp är således klart. Men hur är 

det med de andra målgrupperna, klädkonsumenterna och klädföretagen, har man nått dessa 

med sitt budskap? Jag vänder mig återigen till mina retorikanalyser. I dessa framkommer att 

ingen av tidningarnas artiklar riktar sig direkt till konsumenterna, däremot har tidningarna 

breda målgrupper både demografiskt och geografiskt. Klädkonsumenter är också en bred 

målgrupp i båda dessa avseenden, de flesta av oss konsumerar kläder och många av oss från 

de stora modekedjorna som t.ex. H & M. Således har man genom de breda målgrupper de 

analyserade artiklarna har troligen också nått sin klädkonsumentmålgrupp genom sin 

informationsinsats. Även H & M har FTC lyckats nå. Detta går att utläsa bland annat genom 

retorikanalys fyra där H & M får komma till tals i frågan. Således har H & M varit tvungna att 

uppmärksamma ämnet i samband med FTCs kampanj och önskan att göra just detta. Man har 

alltså nått ut till sina målgrupper till viss mån. Alla klädföretag kan inte sägas ha nåtts genom 

vad denna analys kommit fram till, men med hänsyn till att fokus just har legat mycket på H 

& M i både FTCs agerande och medias respons har man nått ut till de man riktat sig mot. 

 

I inledningen ställer jag också frågan om Kalla Faktas reportage har påverkat medias respons. 

För att besvara detta vänder jag mig återigen till analysmaterialet. I de undersökta 

tidningsartiklarna används FTC som källa vilket tyder på att de nått ut med sin 

informationskampanj. Men även Kalla Fakta omnämns i artiklarna. Av de fyra artiklarna 

omnämns kalla Faktas reportage i tre, i den fjärde vart kalla Fakta inte nämns lutar man sig 

mot FTC och beskriver där deras svimningsaktion som en direkt reaktion på FTCs 

pressmeddelande. Både Kalla Fakta och FTC har alltså omnämnts i lika många av de 

undersöka artiklarna. Med hänsyn till detta verkar Kalla Faktas reportage onekligen ha 

påverkat medias respons.  Men i artiklarna går också att avläsa att Kalla Fakta och FTC 

fungerar väl som kompletterande källor. Och efter att ha analyserat Kalla Faktas reportage (se 

bilaga) så framkommer det FTC vill säga även där, i deras reportage. FTC var också 

medvetna om att detta reportage skulle sändas och har anpassat sin fokusvecka samt aktionens 

och pressmeddelandets tidpunkt som reaktion till detta. Så att använda Kalla Fakta som en 

förmedlarmålgrupp (Kalla Fakta är ju en del av media) kan sägas vara en del av kampanjen.  

Det har obestridligen inte satt några käppar i hjulet för informationskampanjen, tvärtom. FTC 

är också en stor del av Kalla Faktas reportage och även där får FTC framkomma tydligt med 

sitt budskap. Reportaget som Kalla Fakta sände den 24:e oktober verkar alltså ha påverkat det 

slutgiltiga resultatet av medias respons. De omnämns i flera artiklar och man kan fråga sig om 
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dessa artiklar hade publicerats utan Kalla Faktas inblandning. Kanske hade tidningarnas 

respons utan Kalla Faktas reportage endast bestått en artikel i DN om FCTs aktion samt ett 

offentligt samtal mellan FTC och Hanne Kjöller i DN. Men även artikeln i Aftonbladet hade 

troligen publicerats utan Kalla Faktas inblandning då FTC i denna står som huvudsaklig källa. 

Så för att besvara denna fråga nummer tre; ja, Kalla Faktas reportage har påverkat medias 

respons. Denna påverkan är i positiv bemärkelse, Kalla Fakta har agerat som stödkälla till det 

som FTC påstår och har fungerat som draghjälp och förmedlarmålgrupp för att 

uppmärksamma FTCs budskap. 

 

Vad gäller fråga tre, huruvida mål och material är samstämmigt ska jag också söka ge svaren. 

I intervjun med Emanuel Jomaa framkommer att FTC inte har haft några tydliga 

målstyrningsdokument men man har trots detta haft uttalade mål. Dessa har, som går att se 

under resultatredovisning, varit att få uppmärksamhet i media samt att få en reaktion från 

konsumenterna. Reaktionen från konsumenterna är dock lite oklar och fokus har snarare legat 

på att informera om sakfrågan om man ser till kampanjens verkliga utförande och utformning. 

Vidare önskar FTC också påverka klädföretagen genom sin kampanj till att införa levandslön 

i sina uppförandekoder istället för minimilön. Det blir relativt svårt att ge ett rakt svar på fråga 

tre. FCT har inte haft tillräckligt tydligt uppsatta mål för att kunna se om de överensstämmer 

med materialet. Vad Emanuel Jomaa uppger i intervjun som mål för kampanjen ser jag snare 

som önskningar då man inte har arbetat med några medvetna verktyg för att uppnå dem vad 

jag kan utläsa ur denna studie. Och till viss del har dessa önskningar också blivit uppfyllda, 

man uttalade som mål att få uppmärksamhet i media. Detta har man fått, också med en god 

repetition på det vältaliga fem gånger under en vecka. Palm (1994) påvisar ju som nämnt att 

optimal repetition är det bästa och enligt honom ligger detta kring just fem gånger. Fair Trade 

Center har således nått ut med sitt budskap till de undersökta medierna. Budskapet har varit 

samstämmigt med organisationens mål men tydliga mål för kampanjen saknas. Det finns 

uttalade mål för kampanjen men inga målstyrningsdokument. Detta för oss in i nästa och sista 

kapitlet för denna uppsats. 

 

 

7.2 Åtgärdsförslag 
 

Vad jag kan sakna och egentligen saknade redan innan mina analyser är i FTCs 

informationskampanj tydligt uppsatta mål. Detta hade onekligen hjälpt organisationen på flera 

sätt. Att sätta upp tydliga mål är av stor vikt både inom organisationen för att veta vad man 

jobbar mot men också för att kunna se över och förbättra sina kommunikationsverktyg och 

strategier. I studien Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj tar de 

också upp vikten av att just arbeta mot uppsatta mål, både vad gäller långsiktiga åtgärder och 

kortare mål. Även Palm (2006) talar om slutmål, beteende mål och kommunikations mål. 

Hade FTC arbetat efter en liknande modell eller kanske till och med använt sig av en SWOT-

analys tror jag att både deras arbete med kampanjen och utfallet av den hade kunnat förbättras 

betydligt.  



30 
 

 

Även en tydlig målanalys samt målgrupps analys hade stärkt kampanjen. 

Förmedlarmålgrupper och förebilder är viktiga i alla kommunikationsprojekt, speciellt sådana 

som bygger på spridning av information. Detta påvisar bland andra Larsson (2008).  

Kommunikationsmålet verkar finnas där i form av informationsöverföring till konsumenter 

samt handling hos klädföretag. Om än inte omnämnt formellt kan man ana detta i det tryckta 

materialet.  Även slutmålet kan anas genom att vad analysen talar för vad gäller visionsmål 

och system mål, att levnadslön skall införas i uppförandekoderna istället för minimilön. Men 

en tydligare bild av dessa inom organisationen hade jag velat se. Problemet med kampanjens 

beteende mål ligger i att man inte har någon riktigt önskad effekt hos sin målgrupp 

konsumenterna. Mot målgruppen klädföretagen, som jag betraktar som slutmålgrupp, har man 

tydliga önskade beteende mål. Dock verkar man inte medveten om att dessa är ett mål som 

man tydligt borde jobba emot genom analyser av målgruppens tidigare beteende. Här kunde 

man jobba bättre med målgruppsanalys för att uppnå önskad effekt. Utöver att informera så 

ger man inte mottagaren av budskapet något egentligt handlingsutrymme, man ger inga 

förslag vilket gör det svårt för mottagaren att reagera på budskapet. Dock har man använts sig 

av förmedlarmålgrupper på ett smidigt sätt genom att aktivt delta i Kalla Faktas reportage. 

Och detta är en viktig del i kommunikationsprojekt. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Anteckningar Kalla Fakta 

Detta är en sammanfattning av några av de anteckningar jag gjorde när jag såg sändningen 

från Kalla Fakta. Sändningen bestod av ett reportage del och en studio del, båda delarna 

sändes onsdagen den 24 oktober 2012. 

 

Del 1: Kalla Fakta – Drömmen om levnadslön 

I Kalla Fakta avsnittet Drömmen om levandslön disskuteras samma frågor som FTC’s 

kampanj tar upp. Repotaget tar upp behovet av facklig aktivitet, de låga lönerna och 

http://www.uppsatser.se/om/Lina+Nyholm/
http://www.uppsatser.se/om/Pernilla+Sandell/
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:5880
http://www.dn.se/sthlm/de-svimmade-till-stod-for-fabriksarbetare
http://www.dn.se/sthlm/de-svimmade-till-stod-for-fabriksarbetare
http://www.aftonbladet.se/debatt/article15664746.ab
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/hms-vd-om-misstankta-slavloner_7612298.svd
http://www.dn.se/ledare/signerat/ja-lonen-ar-lag-i-lagloneland
http://www.dn.se/ledare/signerat/ja-lonen-ar-lag-i-lagloneland
http://www.dn.se/ledare/minimilon-inte-tillrackligt-for-vardigt-liv
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15665625.ab
http://www.fairtradecenter.se/massvimningsaktion-vid-hm-f-r-att-uppm-rksamma-kambodjanska-textilarbetares-usla-villkor-0
http://www.fairtradecenter.se/massvimningsaktion-vid-hm-f-r-att-uppm-rksamma-kambodjanska-textilarbetares-usla-villkor-0


32 
 

svimmande arbetare i fabrikerna. I repotaget talas mest om minimilön men när sedan 

Christopher Riddselius, projektledare hos FTC, får komma till tals kommer levandslöns 

begreppet fram och används därefter. Vidare tar repotaget upp hur andra företag har infört 

levnadslöner i sina uppförandekoder och ger exempel som Zara och Lindex. För läsarens 

kännedom har Greenpeace under hösten 2012 uppmärksammat Zara’s dåliga hantering av 

kemikalier i samband med tillverkningen av kläderna, men det är en annan historia. I 

repotaget refereras också till ett annat reportage där Kalla Fakta uppmärksammade samma 

fråga i slutet av 90-talet. Det påvisas genom detta att förändring ej skett. 

 

Del 2: Kalla Fakta Studio - Drömmen om levnadslön 

Studiedelen av programmet består av två delar med olika gäster. I första delen medverkar 

Christopher Riddselius från FTC, ansvarig för socialhållbarhet hos H & M samt Cecilia 

Zadig, journalist. FTC får en bra och tydlig presentation av programledaren och jag känner 

också att med programmets gång tar han mer och mer Christopher Riddselius och Cecilia 

Zadigs perspektiv som sitt eget. H & M’s ansvarige för social hållbarhet är väldigt vältalig 

och trovärdig och har ett starkt ethos. Han brister dock då och då i resonomanget när det dras 

till sin spets. Då skyller han upprepade gånger på att detta med dåliga löner och dåliga 

arbetsvillkor, att det är ett problem som hela branschen brottas med och därför inte kan tas om 

hand av HM specifikt. Han skyller ifrån sig i den eviga leken om att många fel gör ett rätt. 

Cecilia Zadig var delaktig i att producera repotaget från 90-talet som nämndes i del 1 och är 

liksom FTC starkt kritisk mot HM. Cecilia har många starka argument mot HM och påvisar 

också med detta 15 år gamla reportage på samma ämne att ingen förändring skett.  Därför 

anser FTC och Cecilia är H & M’s metoder inte rätt, de visar inga resultat.  

 

I del två av Kalla Fakta Studio är det nya gäster. Här är det istället en ung moderedaktör från 

nöjesguiden och en riksdagsledamot från Folkpartiet som är med och disskuterar. H & M’s 

ansvariga för social hållbarhet sitter kvar. Hans argument som att för att H & M samarbetar 

med IF metall och andra ”goda” organisationer och för att de planterar bomull bör H & M 

också uppfattas som goda. Folkpartiets representant svävar iväg på att det är helt andra 

lösningar som ska in för att lösa dessa problem och föreslår demokrati och marknadsekonomi, 

folkpartistens a och ö.  

http://www.tv4play.se/program/kalla-fakta?video_id=2232403

