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Sammanfattning 

 
Denna studie har genomförts för att undersöka hur Meat Free Mondays kampanj för att minska 
människors köttkonsumtion representerar och presenterar relevanta frågor om miljö och hälsa i delar 
av deras externa kommunikation.  
 
Syftet har varit att se hur miljö- och hälsofrågorna presenteras och representeras i Meat Free Mondays 
digitala kommunikation via videoklipp och delar av hemsidan. Vi har diskuterat vilka motiveringar 
som finns för att helt eller delvis sluta äta kött och utgått från tidigare forskning och teori i miljö- och 
hälsokommunikation.   
 
Vidare har vi utgått utifrån begrepp som kommunikationskampanjer och social marketing, och utifrån 
ett teoretiskt ramverk över miljö- och hälsoutfall undersökt vilka motiv och retoriska resurser som 
används i kommunikationen. Det har även diskuterats vilken roll och verkan Paul McCartney har som 
ambassadör för kampanjen. 
 
Studiens metodologiska ram har baserats på Karlberg & Mrals neoaristoteliska retorikanalys av både 
text och bild, och huvudsakligen de tre appellerna ethos, logos, och pathos. Materialet innefattar fyra 
videoklipp från Meat Free Mondays YouTube-kanal där Paul McCartney framför tal, samt delar av 
Meat Free Mondays hemsida, med innehåll som berör aspekterna hälsa och miljö.  

 
Studien visar att innehållet av Meat Free Mondays kommunikation kombinerar olika strategier för att 
stärka kampanjens teser. Budskapet förmedlas genom att anspela mycket på människors ekologiska 
drift och gemensamma värderingar, och användandet av den retoriska appellen pathos framträder 
tydligt i materialet. Paul McCartney som är ambassadör för rörelsen använder ofta olika 
känsloargument och syllogismer för att framföra budskapet. Det har också framgått att Paul 
McCartney som ambassadör för initiativet, med sitt engagemang och sin ödmjuka framtoning, har en 
förtroendeingivande effekt i framförandet Meat Free Mondays budskap. 

 
Nyckelord: hälsokommunikation, köttkonsumtion, Meat Free Monday, miljökommunikation, Paul 
McCartney, retorik
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1 Inledning 
Under första världskriget introducerades programmet ”Meatless Mondays” av det 

amerikanska livsmedelsverket (Mullendore & Lutz, 1941). Syftet var att rädda krigsländerna 

från svält och stödja trupperna genom att dra ner på sin egen köttkonsumtion. Man förbättrade 

livskvaliteten för andra, visade respekt och tog gemensamt ansvar. Mer än 85 år senare 

återupplivas kampanjen, av helt andra skäl men med liknande incitament; livskvalitet, 

respekt, och solidaritet.  

Köttätande har under det senaste decenniet blivit ett omdiskuterat och omdebatterat 

ämne i medierna. Produktion och konsumtion av kött och deras respektive påverkan på 

klimatet och folkhälsan har gett nya perspektiv på matkulturen. Initiativet Meat Free Monday 

(MFM) är ett nätverk av olika icke-statliga organisationer som med kampanjen syftar till att 

förändra människors val av livsmedel under en dag i veckan, då de menar att den höga 

köttkonsumtionen inverkar negativt på miljön och vår hälsa. I USA lanserades kampanjen 

Meat Free Monday år 2003 och den har sedan dess spridit sig och etablerats med flera 

initiativ internationellt, och av de länder som anammat kampanjen finns bland annat Sverige 

med. I juni 2009 togs initiativet upp i Storbritannien av bland annat Paul McCartney som 

numera fungerar som ambassadör för kampanjen.  

Meat Free Monday är det första initiativet till att få folk att äta mindre kött av miljö- 

och hälsoskäl. Kampanjen är intressant i det avseende att MFM ligger i tiden och har under en 

relativt kort period spridit sig till 38 länder i världen; det är en global rörelse som vill påverka 

många, de anser att alla människor kan och har möjlighet till att hjälpa planeten och vår miljö, 

och att människan kan förändra villkoren för djur och förbättra vår hälsa genom förändring av 

kosten en dag i veckan (The Monday Campaigns, 2015).  

 

1.1 Problemformulering 
Miljö- och hälsokommunikation är komplexa ämnen, och flera forskare är överens om att det 

kan vara svårt att lyckas framföra budskap på det önskade sättet med risk för att man tappar 

en helhetsförståelse för det, speciellt vad gäller miljöproblematiseringen (Nitsch 1998: 26; 

Hallgren & Ljung; 2005: 67; Van Gorp & Van der Groot, 2011: 381).  

Detta skapar ett kommunikationsproblem då en bristfällig formulering kan orsaka 

missförstånd eller göra så att budskapet inte når fram. Bristen kan exempelvis ligga i det som 

förbinder uttryck med ett innehåll i ett meddelande (Gripsrud 2002: 153; Jarlbro, 2004: 16).  
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Det saknas forskning kring innehållet av liknande kampanjer och vilka retoriska 

resurser som används i kommunikationen, och med tanke på angelägenheten att bland annat 

minska köttkonsumtionen för att undvika klimatförändring finns det märkbart lite forskning 

kring hur det ska göras (Bailey et al, 2014: 23). Bristen på forskning kan mycket väl bero på 

tron att utmaningen kring kostförändring är oöverkomlig, vilket skapar en spiral i vilken 

bristen på forskning tillåter denna tro att kvarstå, och i sin tur leder till fortsatt brist på 

forskning (Bailey et al, 2014: 15).  

Tidigare kommunikationsforskning har fokuserat på hur kommunikation och 

meddelanden mottas av målgruppen. Den har fokuserat på effekt och reception, och inte på 

hur meddelandet är format för att argumentera och framföra ett budskap. 

Forskningslitteraturen över individuella beteenden inom lindring av klimatförändringen 

har främst fokuserat på fyra breda kategorier: användning av hushållsenergi, återvinning, 

transportbeteende, och köpandet av “gröna” produkter (Maibach et al, 2008: 490f). Det har 

vid tidpunkten för vår teorisökning inte publicerats några tidigare studier med samma 

teorigrund och metodansats som i denna studie och därför kan vår studie förhoppningsvis 

bidra med ny kunskap inom den externa kommunikationen och mer specifikt redogöra för 

innehåll och budskap i de befintliga meddelanden på en digital plattform för en hälso- och 

miljökampanj, kunskap som i sin tur blir fruktbar för fortsatt arbete för att kommunicera 

hållbar utveckling inom miljö och folkhälsa.  

 

2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera fyra videoklipp på Meat Free Mondays YouTube-

kanal och två sidor av totalt åtta på Meat Free Mondays hemsida, för att se hur miljö- och 

hälsofrågorna representeras och presenteras i deras kommunikation. Avgränsning av 

materialet återfinns under rubriken Material och avgränsning.  

Vi ämnar undersöka utvalda delar av kampanjens kommunikation genom att utgå från 

bakgrund kring Meat Free Monday som kampanj, konsumenters medvetenhet om sambandet 

mellan kött och klimat och vegetarianers och semi-vegetarianers motivation för att reducera 

sin köttkonsumtion, samt teoretiska begrepp som kommunikationskampanjer och social 

marketing, med stöd från en teoretisk och ekologisk ramverksmodell. Vidare härleder vi 

ramverksmodellen till tidigare forskning och teori om miljö- och hälsokommunikation. 

Begreppen kommer redogöras för under respektive rubrik.  
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 Med vår studie får vi möjlighet att studera ett unikt fall av miljö- och 

hälsokommunikation. Detta ger oss en fördjupad förståelse för delar av kampanjens digitala 

kommunicerande innehåll och vad som är viktiga aspekter för den.  

 

3 Frågeställningar 
Det har utförts otaliga kampanjsatsningar inom hälso- och miljöområdet i syfte att förändra 

beteenden; rökning, blodtryckskontroll, kolesterolkonsumtion, kondomanvändning m.m. 

(Hornik, 2002) samt miljökampanjer som återvinning och avfallshantering, ekologisk kost, 

ekologiskt resande m.m. Meat Free Monday är en nutida och aktuell kampanj som inte bara 

kombinerar båda dessa områden, utan det också är mer relevant och angeläget än någonsin att 

sänka köttkonsumtionen (Bailey et al, 2014: 12) för miljön och hälsan. 

 

För att analysera kampanjen kommer vi ställa oss frågorna:  

 

• Vilka motiveringar finns för att sluta äta kött och hur representerar delar av Meat Free 

Mondays digitala kommunikation dessa motiveringar?  

• Vilka retoriska resurser används i det utvalda materialet? På vilket sätt används de? 

• Vilken roll har Paul McCartney i Meat Free Monday, och hur används han i 

kommunikationen? 

 

4 Material och avgränsning 
Eftersom tidigare forskning visat att de mest signifikanta motiven för individer som väljer att 

undvika köttkonsumtion en eller två dagar i veckan är ekologisk omtanke och hälsomotiv (De 

Backer & Hudders, 2014: 650) har vi därför valt att rikta huvudfokus på kommunikationen 

från kampanjen som rör ämnena miljö och hälsa. Vi har valt att avgränsa oss till att endast 

studera kampanjen Meat Free Monday, närmare bestämt utföra en studie av kampanjen med 

fokus på den brittiska avsändaren. Vi kommer att analysera både text och bild med retorikens 

verktyg, materialet kommer innefatta fyra videoklipp från Meat Free Mondays YouTube-

kanal (SupportMFM) där ambassadören Paul McCartney framför tal rörande hälsa och miljö, 

samt två flikar av totalt åtta på Meat Free Mondays hemsida (www.meatfreemondays.com) 

som rör hälsa och miljö. Vi kommer att analysera kampanjen genom att dels utgå från de 
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delarna av hemsidan som tar upp dessa ämnen. Artiklar och rapporter som publicerats på 

hemsidan genom externa källor kommer därmed inte analyseras. 

I ett större uppsatsarbete som detta är det vanligt att man inom retoriken väljer att 

studera parallella företeelser såsom flera tal av samma talare eller flera texter i samma 

kampanj (Karlberg & Mral, 1998: 58). De fyra klippen är utvalda för att de är enhetliga i och 

med samma avsändare och typ av meddelande, de är alla producerade från 2012 t.o.m. 2015 

och är därmed högst aktuella för kampanjens framförande. Empirin från hemsidan omfattar 

förstasidan “Home” samt fliken “How MFM Helps”. Denna avgränsning har gjorts av den 

anledning att detta material innehåller information som är representativt för hela rörelsen, det 

vill säga rör hälsa och miljö, och är de delar på webbsidan som har MFM som direkt 

avsändare. I första hand avser vi att se på hur det utvalda materialet kommuniceras på 

hemsidan och i videoklippen och hur materialet spelar på motiv för att försöka leda 

mottagaren till en beteendeförändring. Trots att målet med kampanjen är en 

beteendeförändring kan vi som forskare inte uttala oss om den i vår studie, vi kommer endast 

fokusera på en del av kommunikationsprocessen, det vill säga den delen som avser 

meddelandets innehåll och budskap. 

Vi kommer inte att analysera den svenska rörelsen på grund av att de lånar material från 

andra initiativtagare för att kommunicera, och därför inte har egenproducerat material på 

deras hemsida (www.kottfrimandag.se). Detta var en viktig avvägning för oss för att inte 

analysen skulle bli allt för spretig och riktningslös. Som hemsidan och initiativet i Sverige 

påvisar är Paul McCartney en stor förebild och en viktig kärna även i arbetet för Köttfri 

Måndag som är den svenska varianten av det köttfria initiativet, men med hänsyn till 

tidsbegränsningen har vi valt att avgränsa oss och inte gå in närmre på den svenska 

kampanjen. 

 

5 Bakgrund 
I detta kapitel introduceras bakgrund och underlag för kampanjen Meat Free Monday, dels 

dess initiativ och villkor, samt vad människor har för kunskap och uppfattning om sambandet 

mellan kött och klimat.  

 

5. 1 Meat Free Monday 
Meat Free Monday är en del av ett internationellt nätverk av liknande non profit-initiativ och 

kampanjer runt om i världen. Initiativet startades av Sid Lerner 2003 i samarbete med Johns 
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Hopkins Bloomberg School of Public Health, och i maj 2009 blev staden Gent i Belgien den 

första icke-amerikanska staden som anslöt sig till köttfri måndag-initiativet. Kort därpå anslöt 

sig även Paul McCartney med sina två döttrar Mary och Stella McCartney som nu 

representerar kampanjen i Storbritannien (The Monday Campaigns, 2015). Kampanjen ska 

uppmuntra människor att minska växthusgasutsläppen och förbättra sin hälsa genom att avstå 

kött en gång i veckan. Deras viktigaste argument för att skära ner på konsumtionen av kött är 

för att reducera koldioxidutsläppen och skona planeten från gifter, de betonar även att köttfria 

dagar stödjer människans välbefinnande, som god hälsa och att vi samtidigt värnar om djuren 

(Meat Free Monday, 2015). 

Kampanjen är som sagt ett globalt nätverk av deltagare med alltifrån enskilda personer 

till skolor, sjukhus, arbetsplatser och restauranger runt om i världen. Kampanjen stöttas även 

av ett stort antal viktiga personer som celebriteter, politiska ledare, och forskare runt om i 

världen och idag är 38 länder anslutna till rörelsen (The Monday Campaigns, 2015).  

Betydelsen av att kampanjen ligger på en måndag är att det enligt tidigare studier är på 

just den första dagen i veckan som människan har störst benägenhet till att förändra ett 

beteende för att i sin tur förbättra sin hälsa. Kampanjen hänvisar till tidigare forskning som 

visat på fördelar med att lägga små positiva förändringar den första dagen på veckan, att börja 

med något nytt, för att sedan upprepa samma positiva förändring 52 gånger varje år i början 

av varje veckocykel (The Monday Campaigns, 2015). 

Andra kampanjer som nyttjar måndagens koncept för positiva resultat är till exempel 

Move It Monday som uppmuntrar till att börja första dagen i veckan med motion och Quit 

and Stay Quit Monday som uppmuntrar människor till att sluta röka på måndagar, istället för 

att göra förändringar på de få högtidsdagar då det är mer allmänt förekommande såsom nyår, 

födelsedagar, etc. Måndagar är således den ultimata dagen att främja och inspirera till nya 

hälsosamma beteendeförändringar, därav ligger Meat Free Monday på just en måndag (The 

Monday Campaigns, 2015). 

 

5. 2 Medvetenhet om sambandet mellan kött och klimat  
Efterfrågan av djurprodukter ökar, samtidigt som det finns en omfattande lucka i människors 
medvetenhet om boskapsindustrins bidrag till klimatförändringar (Bailey et al, 2014; Stamm 
et al, 2000). Köttkonsumtionen förväntas ha ökat med 76 % år 2050 vilket innebär ökade 
utsläpp av metangas, dikväveoxid, samt koldioxid (Bailey et al, 2014: 5f). Försöken att 
reducera intensiteten av växthusgaserna genom ökad produktivitet eller teknisk dämpning är 
på egen hand oförmögna att förhindra ökningen av utsläpp (Bailey et al, 2014: 10). Enligt 
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IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) finns den största potentialen för att 
minska utsläppen på sidan med efterfrågan. Till exempel är det uppskattat att en förflyttning 
av kosttrenden mot ett medelvärde av köttkonsumtion på 90g om dagen (enligt WHO:s 
rekommendationer) per capita världen över kan avvärja 2.15Gt koldioxidutsläpp per år vid 
2030 (Bailey et al, 2014: 12). 

En internationell studie kring medvetenhet om kött och klimatförändringar utfördes 

2014 av Chatham House Royal Institute of International Affairs och påvisade bland annat 

sambandet mellan kännedom och villighet att förändra ens kostbeteende. Den föreslår att de 

individer som svarade att de skulle vilja förändra sin köttkonsumtion i enkäten var mer 

engagerade inom klimatförändring (Bailey et al, 2014: 18). När respondenterna tillfrågades 

om sin kunskap kring olika sektorers utsläpp, underskattades boskapssektorn signifikant som 

en källa av utsläpp i jämförelse med hur stor den är i verkligheten (ibid).  

Det är mindre troligt att konsumenter med låg medvetenhet kring en sektors bidrag till 

klimatförändring indikerar villighet att förändra sitt beteende för att minska utsläpp. Omvänt 

så ökar villigheten att agera i och med att kunskapsluckan sluts (Bailey et al, 2014: 19).  

Generellt sett prioriterar konsumenter faktorer med direkt personliga konsekvenser när 

de fattar beslut om livsmedel. Smak, pris, och hänsyn för säkerhet och hälsa är mer 

bidragande än faktorer med indirekta sociala konsekvenser som djurvälfärd eller 

klimatförändring. Njutning, hälsosamt ätande eller tillit till livsmedelsleverantörer åberopades 

av 90 % av respondenterna som ganska eller mycket viktigt inom påverkan av deras 

köttkonsumtion, jämfört med 81 % för djurvälfärd och 67 % för klimatförändring (Bailey et 

al, 2014: 20).  

Stamm et al (2000) har studerat allmänhetens kunskap och uppfattning kring global 

uppvärmning. Denna kunskap förstås som ett masskommunikationsproblem som inte ännu 

lösts, och studien visade att trots att människor generellt sett är medvetna om problemet, så är 

kunskap om specifika orsaker, möjliga konsekvenser, och lösningar mer begränsade. 

Massmedia och interpersonell kommunikation bidrar positivt till kunskap och förståelse, men 

upprätthåller och bidrar samtidigt till vissa populära missuppfattningar (Stamm et al, 2000: 

219).        

  

6 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör digital hälso- och 

miljökommunikation.  
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Det finns sparsamt med forskning inom kommunikation för hälsa och miljö på det 

digitala mediet, samt forskning som rör hur budskap inom miljö- och hälsofrågor presenteras 

och representeras, och tidigare studier med en kombination av dessa två ämnen är näst intill 

obefintlig.  

Nedan följer först en presentation av en tidigare enkätundersökning av motivation för 

reducerad köttkonsumtion, sedan följer medie- och kommunikationsforskning inom 

hälsokommunikation på internet av Gunilla Jarlbro, samt Ulrika Olaussons miljöforskning av 

mediernas roll i framställningen av klimatfrågan. Vår studie kommer delvis ta stöd från denna 

tidigare forskning.  

 

6. 1 Motivation för reducerad köttkonsumtion 
En hälsokampanj liknande Meat Free Monday (“Donderdag Veggiedag”, på engelska 

Meatless Thursdays) lanserades i Belgien 2009 och verkade till en början vara framgångsrik, 

När man efter en enkätundersökning dock upptäckte att antalet vegetarianer och semi-

vegetarianer (som starkt reducerar sitt köttätande) endast låg på 1,5 % respektive 11,6 %, 

utfördes 2014 en studie kring motiven hos dessa människor för att följa en helt eller delvis 

vegetarisk diet, när majoriteten valde att inte göra det (De Backer & Hudders, 2014). Studien 

identifierade de existerande motiven bakom att välja en vegetarisk eller semi-vegetarisk kost; 

de kan vara personliga i förhållande till det egna välbefinnandet, eller moraldrivna av 

omtanke för andras välbefinnande (De Backer & Hudders, 2014: 640ff).  

Bland personliga motiv är hälsa mest framträdande. Smakpreferens är en annan faktor 

som refererar till huruvida individen gillar respektive inte gillar smaken av kött och 

köttsubstitut. Tidigare forskning har visat att – efter en allmän motvilja till att förändra sin 

kost – är tillgivenheten till smaken av kött den mest signifikanta faktorn bland individer som 

är motvilliga att minska sitt intag av kött. Denna aspekt tas inte upp vidare i studien då den 

snarare motiverar individen att fortsätta äta kött, och inte reducera sin konsumtion.   

Bland moraldrivna motiv tas den ekologiska driften upp som en ofta given anledningen 

till att bli vegetarian. Individens ekologiska drift refererar till dennes omsorg för miljön och 

egna ekologiska fotavtryck. Efter detta tas omtanke för djurens välbefinnande upp. Individer 

som drivs av denna tanke har ett etiskt och ideologiskt ställningstagande som bakgrund för 

sitt val av livsmedel. Ytterligare ett incitament för minskning eller undvikande av köttätande 

är religion. Detta motiv blir inte aktuellt för oss gällande MFM och därför kommer det inte 
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tas upp vidare. Denna typ av initiativ för en köttfri dag är inte relaterade till religiösa 

praktiker som till exempel fastedagen inom kristendomen.  

För måttliga semi-vegetarianer (individer som undviker kött en eller två dagar i veckan) 

visade studien att de viktigaste motiven var ekologisk omtanke och hälsa (De Backer & 

Hudders, 2014: 650). Denna studie är intressant för oss då den inte bara undersöker individer 

som har en specifik attityd till sin köttkonsumtion (möjligtvis) i och med Meatless Thursdays, 

utan faktiskt ett överensstämmande beteende och även har tydliga anledningar för detta 

beteende. Detta ger motiven tyngd och trovärdighet för vår studie och vi har vidare använt de 

motiv som är aktuella för vår studie som kategorier för att orientera oss i analysen. 

 

6. 2 Hälsokommunikation på nätet 
Gunilla Jarlbro, medieforskare och professor i medie- och kommunikationsvetenskap, 

publicerade 2009 studien “Internet som arena för hälsoförbyggande arbete”, vilken bland 

annat undersökte om man kan använda samma kanaler som kommersiella användare 

framgångsrikt utnyttjat i icke-kommersiella sammanhang för att få mottagarna – i detta fall 

barn och unga – att välja hälsosamma livsstilar (Jarlbro, 2009: 7). Bland annat undersöktes 

användandet av nya medier som webbsidor, och om detta användande kommer öka i 

hälsoarbetet.  

I studien utvärderades webbsidor för diverse hälsoprojekt, och man fann exempel på 

både framgångsrika och mindre lyckade kampanjer. Jarlbro argumenterar att stora 

massmediekampanjer måste genomföras för att målgruppen till en början ska hitta till den 

aktuella sidan, vad som händer sedan gällande attityd och beteende är beroende på en mängd 

olika faktorer (Jarlbro, 2009: 28).  

Inom forskning kring budskapet och budskapets ton inkluderade upptäckterna bland 

annat att emotionell argumentation är bäst lämpad för att nå ointresserade (Jarlbro, 2009: 33).  

Två strategier hittades bland hälsowebbsidorna; skrämselargument och saklig 

presentation av fakta. Skrämselargument kan leda till förnekelse när budskapet saknar 

anvisningar om hur man som mottagare ska agera för att undvika problemet. Denna typ av 

budskap kan dock vara effektiva när de kombineras med budskap som ger individen en 

upplevd handlingskontroll, eller self-efficacy (Jarlbro, 2009: 33). 

För att utlösa den önskade handlingen på en hemsida bör budskapet kännetecknas av ett 

enkelt innehåll, och levereras så nära handlingen i tid och rum som möjligt, en s.k. point of 

action-display. Detta kan till exempel göras med banners eller knappar som uppmanar läsaren 
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till att göra något (Jarlbro, 2009: 8). Kommersiell marknadsföring har andra strategier för att 

påverka genom att undvika negativa och rationella budskap och fokusera på det positiva 

(Jarlbro, 2009: 33f). Författaren resonerar att man kan likaväl kan ha en positiv ton i 

hälsobudskap och fokusera på fördelar istället för nackdelar. Detta tillvägagångssätt 

rekommenderas bland annat när ämnet är okänt, och indirekta positiva budskap, såsom 

humor, bör användas när mottagarna är bekanta med ämnet och kampanjen för att motverka 

upplevelsen av att vara uttråkad eller överexponerad (Jarlbro, 2009: 34).  

Ett antal punkter över kännetecken för lyckade hälsokampanjer tas upp, bland annat 

användningen av flera typer av medier, målgruppsanalys, användningen av kändisar, 

repetitionen av enkla budskap, användningen av såväl kommersiell som icke-kommersiell 

marknadsföring, och att förespråka det positiva med en beteendeförändring (Jarlbro, 2009: 

43f). 

 

6. 3 Miljökommunikation i medierna 
Ulrika Olausson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap har studerat mediernas 

roll och framställning av klimatfrågan i förhållande till medborgarnas uppfattning av den. I 

Olaussons vetenskapliga artikel “Global warming—Global Responsibility? Media Frames of 

Collective Action and Scientific Certainty” (2009) som bygger på tidigare forskning 
undersöks kognitiva ramar som fungerar som “fönster“ i klimatfrågan i det tryckta mediet. 

Slutsatsen i Olaussons avhandling är att det numera inte handlar om att enbart sätta 

klimatfrågan på agendan utan det finns ett större behov att kommunicera klimatinnovationer 

med en mjukare framtoning. 

Hon diskuterar vidare medier och kommunikationens roll för framförandet av 

klimatinformation och hur det uppfattas av samhällsmedborgare. Hon menar att den ledande 

naturvetenskapliga och tekniska klimatforskningen måste kompletteras med en mjukare 

framtoning och nybildning, en kommunikation som kan orientera och utbilda allmänheten för 

att skapa intresse och engagemang, och bygga broar mellan institutioner, i allt ifrån 

vetenskapliga, politiska ekonomiska och vardagspraktiska frågor. Med en sådan 

resursinriktning skapar man förutsättningar till att i sin tur kunna marknadsföra klimatsmarta 

lösningar och produkter hos allmänheten. Hon menar att miljöfrågan och i synnerlighet 

klimatfrågan bör lyftas till att inte enbart vara en forskning inom naturvetenskapen utan det 

måste ges utrymme för den kommunikativa delen som ska binda samman vetenskaperna 
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(Olausson, 2009: 12f). Denna forskning visar på huruvida innehåll och utformning av den 

komplexa vetenskapliga klimatfrågan är till vikt för att den ska förstås av gemene man. 

 

7 Teori   
I detta avsnitt presenteras studiens teori som rör innehåll för kampanjer, med utgångspunkt i 

miljö- och hälsokommunikation. Inledande presenteras teori kring kommunikationskampanjer 

och social marketing. Vidare redogörs för teori inom hälsokommunikation av Nova Corcoran, 

universitetslektor i folkhälsa och hälsofrämjande, och viktiga aspekter för 

miljökommunikation framtagna av Ulrich Nitsch, lantbruksforskare och professor i 

miljökommunikation. Vidare tas ett ramverk över faktorer för ett populationsbeteende inom 

hälsa och miljö utformat av Maibach et al upp, och återkopplas till tidigare presenterad teori. 

Teorierna kommer att fungera deskriptivt för att redogöra för kommunikationsprocessen för 

att vidare koppla det till kampanjens form och innehåll. I denna studie är de mest intressanta 

komponenterna i denna process sändaren, budskapet, och till viss del mediet, då vi inte ämnar 

undersöka mottagarna eller vilken effekt kommunikationen har på dem.  

 

7. 1 Kommunikationskampanjer 
Kommunikationsprocessens beståndsdelar innefattar sändare, budskap, medium, mottagare, 

och effekt (Jarlbro, 2004: 14). 

En kampanj innebär generellt att sändaren har ett mål med sin kommunikation, att 

mottagarna utgör ett kollektiv, att kommunikationsprocessen pågår under en viss tid, och att 

den har en tydlig start- och slutpunkt och en samordnad samling av aktiviteter (Palm, 1994: 

339). En idealisk kampanj kan yttra sig på olika sätt då kontexten bestämmer dess verkan och 

effekt, med andra ord är det förutsättningarna, mål, och målgrupp som bestämmer formen av 

kampanjen. Det är få svenska kampanjer som kan räknas som lyckade; högertrafiks-

kampanjen är ett exempel på en lyckad sådan. I det fallet var inte handlingsalternativen 

flertaliga eller svårbegripliga, det var bara för målgruppen att byta körfält i trafiken vid en 

viss utsatt tidpunkt (Jarlbro, 2004: 20).  

 

7. 1. 1 Social Marketing  

Teorin om social marketing handlar om att tillämpa kommersiella marknadsföringskoncept 

för att öka acceptansen av en social idé, fråga, eller beteende, till exempel inom 

hälsoområdet. Denna typ av icke-kommersiell marknadsföring går ofta ut på att hindra 
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människor att göra något (Jarlbro 2004: 18), till exempel äta kött. Teorin har setts som 

manipulativ eftersom den är associerad med annonsering och marknadsföring av 

kommersiella produkter, och att den kritiserats för att bara erbjuda “enkla lösningar på 

komplexa hälsoproblem” (ibid). Social marketing har även kritiserats för att vara för 

fokuserad på den individuella förändringen av hälsobeteende, och för att skapa behov (eller 

rättare sagt en oro) där de förut inte fanns, snarare än att möta konsumentens existerande 

behov och uppfylla dem (L’Etang 2008: 150f). 

Social marketing används för att marknadsföra icke-kommersiella fördelar som inte 

finns än, eller för att sälja in möjligheten att undvika framtida nackdelar, och används därför 

ofta inom området för hälsokampanjer som till exempel för viktminskning, fitnessträning, och 

att undvika degenerativa sjukdomar senare i livet (L’Etang 2008: 150). Människor tenderar 

att värdera omedelbara nyttor högre än framtida när det gäller att förändra ett beteende kring 

miljö och hälsa (Maibach et al, 2008; Jarlbro, 2009: 42, Nitsch, 1989: 23f ). Trots att 

ansträngningen som associeras med förebyggande och anpassande beteende uppträder i nuet 

tillfaller inte de förenade nyttorna på flera månader, år, eller decennier (Maibach et al, 2008: 

489), vilket gör att man måste kommunicera att dessa nyttor trots allt är större än hindren, 

samt att de är angelägna och brådskande i nuet.  

 

7. 2 Hälsokommunikation  
Underbyggande teorier för hälsokommunikation spelar en viktig roll i förståelsen kring hur 

och varför människor förändrar sitt beteende, och att identifiera vilka handlingar som krävs 

för att förändra beteenden. Teori kan bistå med att förutsäga och förklara beteenden och 

vilken effekt informationen kommer att ha, och låta utövaren förutsäga varför publiken 

kanske inte anammar ett beteende oavsett hur mycket hjälp eller uppmuntran som ges 

(Corcoran, 2013: 9f).  

Hälsoinformatören och mottagaren befinner sig ofta i olika sociokulturella rum, vilket 

försvårar kommunikationsprocessen. Det sociala avståndet leder ibland till att budskap 

misstolkas (Jarlbro, 2004: 15f). Om kommunikationen baseras på en teoretisk modell kan 

fallgropar som associeras med dålig kommunikation undvikas (Corcoran, 2013: 10).  

Corcoran tar upp den teoretiska modellen Health Belief Model, applicerad på en 

hälsokommunikationskontext vilken kan användas för att påverka individuell 

beteendeförändring (Corcoran, 2013: 12). Bland annat inkluderar modellen ett antal faktorer 

som måste uppfyllas för att en beteendeförändring ska ske; dels behöver individen motivation 
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för att förändra sitt beteende, och individen måste ha förtroende för sin egen självförmåga att 

den kan förändra beteendet (self-efficacy). Teorin föreslår också att det ska finnas en “cue to 

action” som framkallar beteendeförändringsprocessen. Denna “cue” måste vara lämplig för 

individen, samtidigt som den är framträdande och relevant, och kan bestå av till exempel 

massmediala kampanjer (Corcoran, 2013: 16f). 

 

7. 3 Miljökommunikation 
Som tidigare nämnt är flera forskare överens om att miljökommunikation är ett komplext 

ämne (Nitsch, 1998: 26; Hallgren & Ljung, 2005: 67; Van Gorp & Van der Groot, 2011), den 

är inte konkret och tydlig i sin karaktär eftersom miljöproblemen och dess konsekvenser inte 

är omedelbara utan blir synliga med tiden (Nitsch 1998: 26).  

Nitsch framhåller olika tre olika begrepp för miljöinformation; problemuppfattning, 

engagemanget för miljöfrågor samt människans ofullkomlighet.  

För att bedriva effektiv miljökommunikation skall man fokusera på meddelandet och 

dess form och mening och inte de tekniska aspekterna av informationen, fokus ligger på hur 

meddelandet får mening och tolkas hos människor (Nitsch, 1998: 5f). 

Med tidigare föreställningar och förförståelse tar människan sig an en text med idéer 

om hur saker och ting är. Denna referensram bestämmer vad individen tycker är lätt 

respektive problematiskt att uppfatta (Nitsch, 1998: 182-184).  

För att bedriva effektiv miljökommunikation poängteras att människan måste förstå 

sammanhanget meddelandet och informationen formas i (Nitsch, 1998: 5), ett resonemang 

som går i enlighet med hermeneutiken (Alvesson & Sköldberg, 2010: 193; Karlberg & Mral, 

1998: 12) Nitsch understryker att det är omständigheterna som avgör hur man lyckas med att 

förmedla miljökommunikation. Det är förkunskapen och de tidigare erfarenheterna hos 

mottagarna som skapar förutsättningar för att nå ut med miljöinformation (Nitsch, 1998: 17). 

Nitsch utgår utifrån tre aspekter i arbetet med miljöinformation: 

Problemuppfattning avser om mottagaren kan tolka och förstå miljöinformationen rätt. 

Olika problemformuleringar förutsätter olika åtgärder och den uppfattade 

problemformuleringen tolkas utifrån olika referensramar och påverkar därmed individens 

problemlösning på olika sätt. Med att tolka “rätt” menar Nitsch att individen har tillräckligt 

med djupa och breda kunskaper om problemets orsak för att finna relevanta problemlösningar 

(Nitsch, 1998: 17f).  
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Engagemanget för miljöfrågor speglar huruvida informationen står i relation till det 

upplevda behovet av miljöinformationen hos den tänkta målgruppen. Om inte informationen 

är av relevans för målgruppen finns det en stor chans att den går förbisedd och inte mottas på 

det avsedda sättet. Därför är det som miljöinformatör viktigt att tillgodose målgruppen med 

kunskap och fördjupning i ämnet. Det krävs olika resurser, tid och åtgärder för att fånga ett 

intresse hos olika tänkbara målgrupper. Genom att möta målgruppen på deras premisser kan 

effekten av miljöfrågor få större slagkraft, med en tilltro hos målgruppen och genom att 

kunna se deras potential till att utvecklas oavsett tidigare ståndpunkter (Nitsch, 1998: 20ff).  

Med människans ofullkomlighet menar Nitsch (1998) bland annat att människan är 

selektiv och väljer vilken information de vill ta del av, tolkningen blir således olika utifrån de 

olika referensramar mottagarna har. Han menar att klimatfrågan kan vara främmande och 

distanserad hos människor, det är en alltför abstrakt problematisering som inte tycks kunna 

påverkas eller vara föränderlig. Våra vanor och beteenden är inarbetade och utgår från en 

effektivitetsmaximering (Nitsch, 1998: 23f) vi har en inneboende tendens att värdera det som 

ger oss omedelbar tillfredställelse (Maibach et al., 2008: 489). Ju mindre arbete desto mindre 

uppoffring, vilket hänger ihop med att människan inte ser konsekvenserna av sin konsumtion, 

transportval eller energiförbrukning (Nitsch, 1998: 23f). Han menar att man som 

kommunikatör måste minska risken att misslyckas genom en för hög tilltro hos mottagarna, 

det skulle vara naivt att tro att de är rationella till sin natur (Nitsch, 1998: 23-25).  

 Den långsiktiga rationalitet som miljökommunikationen förespråkar är inte medfödd 

hos människan utan den förutsätter planering, och långsiktiga mål kräver reflektion och 

engagemang. Nitsch menar att sociala normer är nyckeln till denna miljökommunikativa 

framgång, för att stärka den solidariska globala välfärden behöver vi förändra gemensamma 

normer som talar för den. Lagstiftning samt undervisning och insikt i problemområdet 

stimulerar detta, det är i gemensamma sociala aktiviteter vi stimulerar dessa normer. Viktigt 

är därmed att utveckla miljökommunikation på arbete i skola och i de gemensamma 

institutioner vi ingår i. Begränsningarna i handlingsutrymme existerar i och med att vi 

tillhandahåller för lite information om miljön och dess problemformuleringar, vi har en 

benägenhet att endast förhålla oss till det som är mätbart och greppbart i sin karaktär. Nitsch 

menar därför att det är viktigt att understryka individens roll i kollektivet, för att lyfta frågor 

som miljö (Nitsch, 1998: 26).  

En kartläggning av individuella, kollektiva, och strukturella faktorer finns i Maibach et 

als teoretiska ramverk över beteende kring hälsa och miljö på en populationsnivå.  
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7. 4 Teoretiskt ramverk för hälso- och miljöutfall 
Edward W. Maibach, professor i kommunikation och styrelsemedlem i Center for Climate 

Change Communication på George Mason University, et al (2008) presenterar ett ekologiskt 

ramverk för hälso- och miljöutfall från en populations beteende, baserat på tidigare forskning 

av Maibach et al och teorier av Cohen et al (2000) (fig. 1). Detta ramverk beskriver hur olika 

människo- och platsbaserade faktorer på flera nivåer kan ha en inverkan på människor, vilka 

kan resultera i ett visst populationsbeteende, och följaktligen hälso- och miljöutfall på en 

populationsnivå. För att besvara studiens syfte kommer vi inte lägga vikt på dessa resultat och 

utfall, utan endast säga något om de relevanta faktorerna utifrån ett 

kommunikationsperspektiv och den tidigare teorin som tagits upp. Möjligheterna hos 

användningen av kommunikation och social marketing som ett medel för att influera en 

populations hälso- och miljöutfall blir tydlig i ramverkets kontext; författarna föreslår att de 

flesta faktorerna i ramverket kan potentiellt påverkas genom kommunikation och/eller social 

marketing (Maibach et al, 2008: 490), och vi kommer fokusera och redogöra för de faktorer 

som är mest relevanta för vårt syfte samt har stöd i andra teoretikers utsagor.   

 

Fig. 1 Ekologiskt ramverk över faktorer inom hälso- och miljöbeteende på en 

populationsnivå. De faktorer som förekommer i MFM:s kommunikation är markerade i rött. 
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7. 4. 1 Individuella faktorer  

De människo-relaterade faktorerna som påverkar populationsbeteende organiseras i tre 

analysnivåer i ramverket: faktorer på en individnivå, social nätverksnivå, och grupp-, 

community- eller populationsnivå.   

 På en individnivå tas faktorerna kunskap (knowledge), uppfattningar (beliefs), upplevd 

självförmåga (self-efficacy), affekt (affect), och motiv/motivation (motivation) upp.  

Maibach et al argumenterar för att full förståelse för de fysiska orsakerna och 

mekanismerna av klimatförändring inte är nödvändig, så länge människor har kunskap om att 

den är farlig samt att det finns medel för att motverka fortsatt klimatförändring (Maibach et 

al, 2008: 495). Stamm et als (2000) forskning visade på att människor generellt sett är 

medvetna om problemet, men kunskap om specifika orsaker, möjliga konsekvenser, och 

lösningar är mer begränsade. Dock kan massmedial kommunikation och interventioner bidra 

positivt till kunskap och förståelse (Stamm et al, 2000). En viss uppsättning uppfattningar 

eller övertygelser kan förutsäga ett hälsofrämjande beteende (Corcoran, 2013) och forskning 

från Bailey et al (2014) och Stamm et al (2000) visar på att människors uppfattning kring 

köttkonsumtionen respektive global uppvärmning har en inverkan på beteendet; villigheten 

att agera ökar i och med att kunskapsluckan sluts. 

Self-efficacy beskriver individens upplevda handlingskontroll, eller tro på att den 

faktiskt har förmågan att förändra beteendet (Jarlbro, 2004: 38). Det finns ett samband mellan 

individens upplevda självförmåga och dennes beteende (Corcoran, 2014: 16). Kampanjer som 

vill få människor att förändra ett beteende måste därför försöka höja målgruppens upplevda 

självförmåga, vilket bland annat kan göras genom modellinlärning (Jarlbro, 2004: 38).  

Jarlbro diskuterar även hur man kan skapa bättre förutsättningar för ett meddelande 

genom att formulera budskap med positiv ton och förmedla fördelar framför nackdelar 

(Jarlbro, 2009: 33f).  

 

7. 4. 2 Sociala nätverk och population/community 

Maibach et al (2008) menar att det finns tre faktorer som påverkar beteende på en social nivå; 

dels storleken på det sociala nätverket och även styrkan på de sociala band inom dem (Size 

and connectedness of personal network), som rör bland annat socialt stöd och uppmuntran 

från familj, jämlikar, och mentorer (Social support and modelling) och opinionsledare 

(Opinion leaders) (Maibach et al, 2008: 491). Att använda sig av gemenskaper och förebilder 

för att främja ett ekologiskt beteende har visat sig vara effektivt för hälso- och 

miljökommunikation (Maibach et al, 2008: 491f), till exempel genom modellinlärning. Teorin 
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om modellinlärning, eller Theory of Social Learning, har som huvudtanke att människor lär 

sig genom att observera hur andra människor gör. Dessa människor ses som modeller eller 

förebilder för ett beteende, och kan vara en person i vardagslivet eller i medierna (Jarlbro, 

2004: 37f). Modellen som används ska helst vara en person som mottagaren ser upp till och 

beundrar, till exempel en kändis. Inom modellinlärningen börjar människan som studerar 

andras beteende utvärdera och reflektera över sin egen förmåga att förändra ett beteende, och 

här kommer begreppet upplevd självförmåga in. För att förändra ett beteende måste man 

därför försöka höja målgruppens upplevda självförmåga genom att använda modellen för 

kampanjen som representant och ge målgruppen information kring hur man faktiskt kan göra 

för att till exempel ändra sina kostvanor (Jarlbro, 2004: 38).  

Bland generaliseringar som präglat effektiva kampanjer står bland annat att finnas 

användningen av kändisar för att höja uppmärksamheten för kampanjens ämne (Backer et al, 

1992: 30 se Jarlbro, 2004: 21f). Ett viktigt kriterium för valet av förebilder är att den lever 

som den lär; om till exempel drogfrihet förespråkas är det kritiskt att kändisförespråkaren för 

kampanjen själv är helt drogfri (Jarlbro, 2009: 44).  

I ramverket Maibach et al (2008) utformat tas faktorerna sociala normer (Social norms), 

kultur (Culture), kollektiv självförmåga (Collective efficacy), socialt kapital (Social capital) 

upp, faktorer som går i enlighet med Nitsch resonemang om individens roll och gemenskap i 

kollektivet för att främjandet av gemensamma normer. 

 

7. 4. 3 Lokal och distal nivå 

De fyra faktorerna som finns både på en lokal och distal nivå består av tillgång och 

tillgänglighet av konsumentprodukter (Availability of products and services), fysiska 

strukturer (Physical structures), sociala strukturer (Social structures), samt kulturella och 

mediala meddelanden (Culture and media message) (Cohen et al, 2000: 148f; Maibach et al, 

2008: 490). Vi kommer bara titta på mediala meddelanden då det främst är denna faktor Meat 

Free Monday hanterar med sin kommunikation; de andra faktorerna i modellen av Maibach 

har man som mål att förändra med hjälp av denna kommunikation.  

 

8 Metod 
Metoden är en kvalitativ analys med induktiv ansats, och vi kommer genomföra den med 

hjälp av retorisk analys av text och bild utifrån Karlberg & Mrals (1998) neoaristoteliska 

retorikanalys. Metodansatsen kan liknas vid en tratt där vi med en öppen och vid tolkning 
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utgått från en dialektik mellan teori och empiri (Fejes & Thornberg, 2012: 76). Med en 

tematisk analys har vi formulerat begrepp och teman som vi fört in i en tabell (se bilaga 2). 

Temana har fungerat som verktyg för att vidare orientera och fördjupa oss i empirin för att se 

förekomsten av temana i retorikens ethos, logos, och pathos. På så sätt har vi fått möjlighet att 

borra oss ner i empirin och fördjupa oss i materialet.  

 

8. 1 Retorik 
Retoriken ger oss verktyg att analysera och tolka olika typer av texter och bilder. Metoden 

skapar förutsättningar till att studera människors sätt att kommunicera. Retoriken handlar om 

konsten att övertyga, att övertala någon om ett visst budskap, och med retorikens 

analysenheter ges möjlighet till att studera produktion, innehåll, och mottagande av budskap 

(Karlberg & Mral, 1998: 11). Retoriken är kritisk till sin natur och fungerar som verktyg för 

att analysera hur en text fungerar i ett bestämt sammanhang, eller för en given bestämd 

publik. Den kritiska analysen frågar inte bara efter de olika byggstenarna i kommunikationen 

utan hjälper till att finna språkliga finesser, strategier och manipulationer i texten (Karlberg & 

Mral, 1998: 13). Detta angreppssätt passar i vårt avseende bra eftersom vi vill diskutera 

presentation och representation i innehållet av de utvalda videoklipp där Paul McCartney 

framför tal och för analys av utvalda delar av MFM:s hemsida.  

Med retorikens verktyg kan även bilder analyseras retoriskt. Karlberg och Mral (1998) 

menar att en bild kan vara mycket talande, den ger mottagaren sken av en högre sanningshalt, 

vilket stärker den retoriska argumentationen. Den ger möjlighet att göra ett längre intryck hos 

mottagaren, då man menar att den stannar längre i minnet hos mottagaren än vad text gör 

(Karlberg & Mral, 1998: 40). Genom att analysera bilderna som förekommer i materialet kan 

vi se huruvida bildspråket stärker argumenten i texten. Bildreferenser ger avsändaren även 

större handlingsutrymme och utsagor kan förstås utan att de behöver vara explicit utlagda 

(Karlberg & Mral, 1998: 41). 

Med en retorisk analys hjälper oss att se till det som inte är uppenbart och självklart i 

texten och kommunikationen, och med den har vi möjlighet att se mer djupgående i materialet 

och finna implicita aspekter (Karlberg & Mral, 1998: 12f). Retoriken är ett analytiskt verktyg 

som är tolkande, och med hjälp av den kan vi se hur innehåll förhåller sig till kontexten. Likt 

hermeneutiken intresserar sig retoriken för hela kommunikationsprocessen. Grundprinciperna 

för retorikens tolkningstradition är alltså desamma som för hermeneutiken och den 
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hermeneutiska cirkel som den refererar till (Karlberg & Mral, 1998: 12), vilken vi redogör för 

under rubriken Hermeneutiken som vetenskapligt angreppssätt. 

 

8. 1. 1 Argumentation och tes 

Argumentationstexter innehåller alltid en eller några teser, propositio. Det är detsamma som 

det påstående som författaren eller talaren vill framföra. Teserna skall stödjas med argument, 

argumentatio, vilka är skäl och anledningar till att teserna är rimliga och går att stödja. Om 

det inte finns några argument så finns det heller kanske inte några rimliga skäl till 

tillförlitlighet i texten (Karlberg & Mral, 1998: 36).  

Urval görs av talaren då denne bestämmer sig för vilka skäl denne skall ge för sin tes. 

Man kan lägga tyngdpunkten på olika delar i argumentationen, det gäller att bemöta 

publikens förutsättningar på lämpligast sätt. Argumentationen ser således olika ut om man vill 

göra en kampanj mottaglig för olika publiksegment (Karlberg & Mral, 1998: 38). Det blir i 

sin tur meningsfullt för oss att kategorisera argumenten, och strukturera dessa i olika typer.  

 

8. 1. 2 De retoriska appellerna 

Konsten att övertyga sin publik förutsätter tre byggstenar: ethos, logos och pathos.  

Med ethos övertygar talaren publiken med sin personlighet och trovärdighet, genom att 

framföra sin karaktär och sin identitet på ett sätt som beskriver dennes förhållande till ämnet 

och kontexten. Hur det tolkas och om det blir trovärdigt hänger således på ihop med om 

källan, mediet, och framförandet är tillförlitligt och fungerar tillsammans. Ett tidigare 

etablerat ethos kan vara fördelaktigt för bedömningen av tillförlitligheten av det som framförs 

(Karlberg & Mral, 1998: 31). Retorikens personae förklarar talarens roll och relation till 

kontexten, på vilket sätt talaren hanterar situationen och huruvida den ger trovärdighet i 

utförandet. Ett vanligt sätt att övertyga är genom att inta rollen som auktoritet eller genom att 

skapa en vi-känsla med publiken för att bygga ett förtroende. Talarens övertygelse hänger 

även ihop med hur den valda karaktären matchar talets syfte (Karlberg & Mral, 1998: 32f). 

Framförandet innefattar även pronuntiatio och actio; uttal och agerande, vilka är två viktiga 

delar då vi analyserar framställning av text i form av tal, dessa har en betydelse för hur ethos 

analyseras och tolkas. Genom att studeras rösten, kroppsspråket, kläder m.m. kan man få en 

större förståelse för argumentationen, stilen och handlande i den aktuella kontexten. Tydlighet 

och uttal är som exempel betydelsefullt i framförandet och olika känslor kan väckas beroende 

på vad och hur talet uttrycks (Karlberg & Mral, 1998: 52).  
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Logos syftar på hur talaren med texten undervisar och upplyser samt informerar sin 

publik, och hur hen använder språkhandling och argumentation för att lyfta och övertyga 

publikens förnuft och omdöme genom användandet av fakta och information (Karlberg & 

Mral, 1998: 34). För att underbygga argumentationen kan man använda sig av premisser. 

Övertygandet i texten går ut på att utifrån överordnade principer härleda resonemang för att 

sedan ge en logisk slutledning. En sådan utformning av ett argument kallas syllogism, där 

överpremissen ofta är formad som en allmän sanning. Men det är sällan en sådan renodlad 

form förekommer i argumentation eftersom det inte är särskilt effektivt, mycket ligger dolt 

och implicit i materialet och formas utifrån förutsättningarna i kontexten (Karlberg & Mral, 

1998: 41). 

Med begreppet pathos kan vi förklara känslor hos avsändare och mottagare. Den 

språkhandling som berör känslor i retoriken kallas movere, vilket är knutet till talarens sätt att 

påverka publikens känslor (Karlberg & Mral, 1998: 35). I reklam och politik använder man 

sig ofta utav motsatspar i känsloyttringar, till exempel att man frambringar känslor som 

framtidsoro men samtidigt erbjuder en lösning på problemet vilket leder till motsatta känslor 

såsom hopp och förväntan (Karlberg & Mral, 1998: 35). 

  

8. 1. 3 Stilfigurer 

Stilfigurer kallas de estetiska avvikelser som används i texten för att ge variation och väcka 

känslor. Stilfigurer kan delas upp som troper och ornament. Troper används för att uttrycka 

något annat eller något utöver vad den faktiska texten för fram, och ornament bygger på olika 

typer av mönster och strukturer för att ge texten variation och rytm (Karlberg & Mral, 1998: 

46f). Troper som vi identifierat i texten är bland annat interrogatio; retorisk fråga, hyperbol; 

överdrifter, och exemplum; en sann eller påhittad händelse som används för att konkretisera 

något abstrakt. När man analyserar troperna i en text tar man hänsyn till vilka associationer 

bilderna ger, och vilka gemensamma värderingar de bygger på (Karlberg & Mral, 1998: 46f) 

Ornamentet hopning är upprepning av en rad uttryck för att ge dem större tonvikt, anafor är 

en upprepning av samma ord i början av flera satser, och epifor när ett ord upprepas i slutet av 

flera satser (Karlberg & Mral, 1998: 49ff).  

 

8. 2 Tematisk analys 
Tematisk analys är en kvalitativ metod där man utifrån till exempel teori på förhand kan välja 

fokus och teman.  
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Den kvalitativa analysprocessen startar i och med att vi som forskare börjar märka av, 

och leta efter, betydelsefulla mönster i datan, till exempel under datainsamlingen (Braun & 

Clarke, 2006: 15). Tematisk analys involverar sökningen efter upprepade meningsmönster 

över en datamängd, som ett urval av texter. Teman identifieras genom en teoristyrd, eller 

deduktiv, analys och är då drivna av forskarens teoretiska intresse av området som då kodar 

för en specifik forskningsfråga (Braun & Clarke, 2006: 12ff). Eftersom ett teoretiskt 

förhållningssätt kräver engagemang med litteraturen innan analys (Braun & Clarke, 2006: 16) 

ledde det tidiga stadiet i vår tolkning av empirin in oss på relevant litteratur och tidigare 

forskning utifrån de ämnen och begrepp vi fann i materialet i enlighet med Fejes & 

Thornbergs (2012) syn på den hermeneutiska tolkningsläran. Den hermeneutiska cirkeln 

refererar till den pendling som äger rum mellan det empiriska materialet och teorin i och med 

varje pendling som sker gräver forskaren sig djupare ner i materialet. 

 

8. 2. 1 Teman  

Utifrån Braun & Clarkes (2006) tematiska analysmetod har vi format fyra olika teman. Dessa 

teman har utvunnits från insamling och genomgång av empiri, tidigare forskning, och teori, 

och dessa teman har använts som analysenheter för att vidare kunna utföra en retorisk analys 

på delarna.  

När vi hade lärt känna materialet och läst igenom det flera gånger kodade vi de teman 

som var återkommande i materialet, och dessa reducerades till fyra teman utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter. Vi har därmed kodat i två led, först de teman som förekom både i 

teori och i empiri för att sedan sålla ut de som svarar på vårt syfte. På så sätt har vi kunnat 

reducera materialet och göra det mer hanterbart för den retoriska analysen.  

Fyra olika teman har utvunnits utifrån bland annat Maibach et als (2008) ramverk, där 

faktorerna motivation, och upplevd individuell och kollektiv självförmåga tas upp. I De 

Backer och Hudders (2014) studie identifierade de viktigaste motiven för en vegetarisk eller 

semi-vegetarisk livsstil, och utifrån dessa fann vi att de mest relevanta för vår studie var 

ekologisk drift, hälsa, och omtanke för djur. I bilaga 2 återfinns ett schema över förekomsten 

av temana i materialet. Vi har i processen tagit hänsyn till förekomsten av andra faktorer och 

motiv för hälso- och miljökommunikation men har vidare inte diskuterat dessa enheter 

eftersom vi ansåg att de inte varit centrala eller relevanta för vår studie. 
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8. 3 Tillvägagångssätt 
I studiens analytiska process började vi med att transkribera de videomaterial som samlats in. 

Efter transkriberingen av det insamlade materialet (både video och hemsidan) lästes det 

igenom ett flertal gånger, vilket bidrog till en mer övergripande helhetsförståelse för 

kontexten och dispositionen. Efter en sådan överblick blev det givande för oss kategorisera 

texten och strukturera den i olika typer, för att finna primära avsikter med meddelandet 

(Braun & Clarke, 2006: 15). 

I en förstudie inför huvudstudien påbörjade vi en retorisk analys av en videofilm med 

Paul McCartney (A Meat Free Monday Message to Schools from Paul McCartney 2012) för 

att se om den retoriska metoden skulle kunna vara fruktbar för vårt syfte. Den retoriska 

analysen tjänade vår förstudie väl och svarade på våra primära frågeställningar, med denna 

studie kunde vi gå in mer på djupet i kampanjmaterialet och därmed finna kategorier i 

innehållet för att sedan få en djupare förståelse för det som skulle undersökas. På så sätt fick 

vi mycket tidigt i processen ett grepp om förekomsten av vissa teman som under studiens 

gång även motiverats utifrån teori och tidigare forskning. 

Efter att vi kategoriserat empirin i olika teman ställde vi olika retoriska frågor till texten 

för att se hur temana presenterades och representerades med retorikens klassiska appeller 

ethos, logos, och pathos samt stilfigurer (se bilaga 3) för de retoriska frågorna. På så sätt har 

vi kunnat se förekomsten av temana i olika retoriska situationer.  

 

8. 4 Hermeneutik som vetenskapligt angreppssätt 
I hermeneutikens gemensamma grunder utgår man ifrån att meningen med en del endast kan 

förstås utifrån dess samband med helheten. Det här innebär således att exempelvis en 

bildreferens som förekommer i Meat Free Mondays kommunikation endast kan förstås i 

relation till helheten och kontexten som i vårt fall omfattar en insamlad empiri. Teorin 

refererar till den hermeneutiska cirkeln, där delen bara kan förstås utifrån helheten och 

helheten ur delarna, man betonar därmed kontextens och de sociala omständigheter 

fenomenet figurerar i och att det således endast kan förklaras om man beaktar miljön och vad 

som omsluter det (Alvesson & Sköldberg, 2010: 193; Karlberg & Mral, 1998: 12). I enlighet 

med den hermeneutiska cirkeln har vi fördjupat oss i tolkningsarbetet genom att ha pendlat 

mellan det empiriska materialet och teorin för att finna stöd i tolkningsprocessen (Fejes & 

Thornberg, 2012: 76), och vidare format det tematiska schemat (Bilaga 2). 
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8. 5 Etik och forskningskvalitet 
Som forskare bör vi ha en etisk medvetenhet under uppsatsens framskridande. Det betyder att 

det finns en uppsättning riktlinjer att följa som forskare. Dessa riktlinjer avser 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

201: 131f).  

Vår studie har en webbaserad insamlad empiri vilken inbegripit offentligt material. 

Videofilmerna som analyserats är offentliga handlingar vilka inte berör enskilda personer 

eller interaktioner och därmed har inga enskilda personer kunnat komma till skada eller 

påverkats, materialet är således inte är av känslig natur (Bryman 2011: 142). Det har för oss 

som forskare därmed inte varit behövligt att informera personer eller deltagare eftersom inga 

respondenter förekommit under arbetets gång, och därför har det inte funnits behov att beakta 

dessa riktlinjer på samma sätt som vid andra kvalitativa undersökningar då det rör 

intervjurespondenter och liknande.  

Forskningskvalitet är även en fråga om huruvida vi som forskare i studien resonerat 

kring och beskrivit de urval gjorts, eller varför ett schema ser ut på ett visst sätt (Bryman 

2011: 139f). För att säkerställa kvaliteten på undersökningen har vi tagit hänsyn till aspekten 

validitet. Validitet, eller giltighet, avser huruvida den formulerade begreppen i studien mäter 

det som vi avsett att mäta, och hur vi har tillämpat dessa begrepp och verktyg. Våra begrepp 

och teman har motiverats från både tidigare forskning, teori, och empiri och ska därmed vara 

giltiga och på så sätt kan validiteten för studien styrkas. I och med att de utvalda delarna noga 

valts ut och avvägts för att de ska vara representativa för hela rörelsen kan vi styrka den 

externa validiteten, det vill säga att resultaten av studien kan generaliseras till kontexten och 

således hela den kommunikation som förekommer på hemsidan och i Paul McCartneys tal 

(Bryman, 2011: 49).  

Vi har noggrant beskrivit studiens process samt motiverat våra val och överväganden 

som urval, metod samt det analytiska utförandet (Bryman, 2011: 274). Med en transparens i 

processen, skapas förutsättningar och möjligheter till replikera studien och på så sätt kan 

andra få samma, eller likvärdigt utfall om de skulle genomföra studien utifrån våra moment 

och tillvägagångsätt, och genom denna transparens kan tillförlitligheten i studien styrkas 

(Bryman, 2011: 49). 

Värderingar är en viktig aspekt att diskutera i samband med forskningen. Även om det 

förespråkas en objektiv och värdeneutral forskning menar Bryman att subjektiva värderingar 

förekommer hos forskaren under alla delar av forskningsprocessen, en ren objektiv syn i 
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forskningssammanhang är omöjlig eftersom vi arbetar med mjuka värden så som människor. 

Intresset och värderingarna hos oss som forskare och ligger bland annat i valet av 

frågeställningar, av metoder, genomförandet av datainsamlingen etc. (Bryman, 2011: 43f; 

Fejes & Thornberg, 2009: 16). Vi som författare och forskare är väl medvetna av att det kan 

ha en inverkan och därmed vill vi vara öppna med att det kan ha påverkat resultatdelen. 

Således kommer analysen dels bli ett resultat av de perspektiv, uppfattningar och bakgrund vi 

har som forskare, våra tidigare kunskaper blir också redskap i den retoriska 

tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009: 17).  

 

9 Analys 
I det här avsnittet analyseras det empiriska materialet retoriskt utifrån tematiska val grundade 

i teori om tematisk analys. 

 

9. 1 Retorisk analys av talen 
Nedan följer den retoriska analysen av den insamlade empirin innehållande både bild och 

text. Inledningsvis presenteras analysen av de fyra tal Paul McCartney framfört i Meat Free 

Mondays digitala kommunikation på deras YouTube-kanal, och sedan följer analysen av de 

två utvalda sidorna på MFM:s hemsida. Analysen presenteras utefter de fyra teman som 

utvunnits under insamlingen av empiri och teori, ett tillvägagångsätt som är grundad i 

tematisk analys. Dessa teman har formats för att se hur MFM anspelar på motiv som den 

ekologiska driften, individens hälsa, omtanke för djurens välbefinnande, samt faktorn 

kollektiv och individuell självförmåga. Genom att redogöra för vilka retoriska resurser som 

används för de framtagna temana kan vi bilda oss en uppfattning av hur tesen “sluta äta kött 

en dag i veckan” stödjs i innehållet.  

 

9. 1. 1 Ekologisk drift 

Teman som återkommer i talen gällande den ekologiska driften handlar om framtiden, 

nästkommande generation, våra barn, och vårt gemensamma ansvar.  

Ethos-argumenten hämtas främst från Förenta Nationerna som källa, med bland annat 

toppmötet The United Nation’s Climate Change Summit och rapporten “Livestock’s Long 

Shadow – Environmental Issues and Options” som övertygande, auktoritära referenser. I 

sammanhanget inger dessa källor trovärdighet och legitimitet, expertutlåtanden och 

naturvetenskapliga rapporter är källor vilka för faktaresonemang som för läsaren bör 
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uppfattas som sanningsenliga. Härledningen till ethos, olika expertis inom ämnet, stärker 

därmed logos-argumenten, fakta och sakargument som framläggs för att stödja tesen för den 

ekologiska driften. 

Paul McCartney påminner läsaren om det som väntar oss i framtiden, vilket är ett 

återkommande argument som både uttrycks explicit i materialet men även är en del av 

helheten i texten: 

 

The United Nation’s Climate Change Summit is coming up, and the global leaders must act to do 

something. But I believe we can all play our part. By giving up meat for one day a week I believe you 

can make a huge difference. 
 

Problemformuleringen för den ekologiska driften tyder på att avsändaren av budskapet utgått 

utifrån att målgruppen redan har en förförståelse för ämnet, med en sådan utgångspunkt 

behöver således inte allt vara explicit utsagt i materialet, utan argumentationen kan bygga på 

en underförstådd praxis, det vill säga en tidigare erfarenhet av ämnet som mottagarna redan 

har.  

Användningen av pathos-argument spelar på känslor som hopp och ett positivt 

framtidsperspektiv, och med hjälp av dessa visar McCartney på positiva konsekvenser av ett 

beslut till exempel när det gäller ett miljöhot. Genom att undvika att nämna negativa utfall 

som miljöhot och fokusera på positiva budskap är enligt Jarlbro till fördel för att motta ett 

icke-kommersiellt budskap. Han målar upp en möjlighet, i och med uttalandet “the idea is 

that one day can make a huge difference”. För att påvisa den nytta för samhället som beslutet 

innebär tilltalar han ansvarskänslan, och människors skyldighet att engagera sig. 

Användandet av argument kring nästkommande generationer och barn anspelar på känslor 

eftersom barn generellt ses som oskyldiga och det är vårt ansvar att lämna en så bra värld och 

miljö som möjligt för dem. McCartney tar till och med upp att barnen är medvetna om det 

ekologiska problemet de själva står inför, och att de inte gillar idén av att de vuxna kommer 

förstöra planeten de ska ärva. Genom att framföra en anekdot som exemplum, om ett barn 

som påpekar för en lärare att han äter en baconsmörgås på skolans köttfria måndag, påvisas 

hur till och med barnen tar ansvar och hur de vuxna också måste göra det.  

Ett exempel på anafor och epifor från Paul McCartneys tal är när han säger: “whether 

you wanna save animals or not that’s up to you, whether you wanna eat animals or not that’s 

up to you, whether you wanna save the planet and your own future – maybe that’s not just up 

to you”. En hopning skapas när han upprepar adressen “pledge, dot, meatfreemonday, dot 
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com” tre gånger, i ett rappande tempo. Detta ornament skapar en rytm som gör att 

meddelandet tas in och läggs på minnet genom upprepning. Ornamenten hjälper till att 

understryka hans budskap; människor har ett val att rädda djur eller inte, äta djur eller inte, 

men i slutändan har man inte ett val att rädda planeten och sin egen framtid, utan vi har ett 

ansvar för våra medmänniskor och barn att faktiskt göra något och agera.  

I ett av talen figurerar bilder som hjälpmedel för att stärka tesen att avstå kött för miljön 

och för att minska koldioxidutsläppen, pathos-argumenten stärks med bilder på miljöer som 

framställer ett torrt och kargt landskap (bild 16) och ett fotografi på en stor lastbil i en väldigt 

dammig och hårt trafikerad miljö (bild 17). Dessa bilder förmedlar en känsla av framtidsoro 

och fruktan för vad som komma skall med den fortsatta konsumtion som råder. Som tidigare 

nämnt kan vi i texten utläsa hur Paul McCartney gång på gång spelar på gemensamma 

intressen och värden som framtid och miljö, värden som inbegriper och väcker känslor som 

ansvar och hopp hos mottagarna. Bildreferenserna framkallar och stärker ytterligare affekten 

och det ansvar vi har gentemot vår kommande generation genom att porträttera 

konsekvenserna och de ekologisk avtryck vi som människor gör på vår jord idag. Bilderna är 

därmed talande och väldigt starka i sin retoriska mening, de negativa associationerna talar till 

publiken till att förändra sina nuvarande konsumtionsval, implicit talar bilderna för att det 

finns hopp och framtidstro om vi vågar se konsekvenserna av vårt handlande.  

Logos-argumenten i talen består av information och faktabeskrivningar som är 

framtagna ur vetenskapliga rapporter. Miljöinformationen måste enligt Nitsch vara relevant 

för målgruppen för att det skall kunna mottas på det avsedda sättet, och miljöinformatören 

måste tillhandahålla kunskap i ämnet för att nå ut till den tänkta målgruppen. Statistik och 

procentsatser hjälper till att övertyga och bevisa problemets allvar, till exempel “If someone 

was to give up meat for one day for a whole year, their carbon footprint is reduced to the 

equivalent of not driving your car for a month” och “The livestock industry is responsible for 

18 % of the greenhouse gases”. För att övertyga innehåller texten outtalade premisser som 

resonemanget utgår från, i detta fall ser den s.k. syllogismen ut på detta sätt: 

 

Det som är skadligt för miljön bör vi undvika (premiss) 

Hög köttkonsumtion är skadlig för miljön (underpremiss) 

Därför bör vi dra ner på att äta kött (slutsats) 

 

Det kan vara ett strategiskt tillvägagångsätt att undvika för komplexa faktabeskrivningar och 

därför fungerar bilden på försättsbladet av FNs rapport “Livestock’s Long Shadow – 
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Environmental Issues and Options” (bild 3) som en hänvisning och förlängning av 

logosargumentet, med den konkretiserar man att en rapport verkligen existerar samtidigt som 

Paul McCartney nämner kort den statistik som framkommit i den, som Karlberg & Mral 

menar ger denna hänvisning ett syfte för argumentet, en bild kan föra bevisförklaring och 

bilden ljuger sällan i retorikens mening. Trovärdigheten för ethos stärks genom att hänvisa 

direkt till rapporten, det inger en övertygelse och att upphoven för argumenten av statistiken i 

texten är trovärdig trots att det inte nämns fler djupgående vetenskapliga argument. Paul 

McCartney härleder mindre ofta sina yttranden till fakta, statistiska mått och vetenskapliga 

antaganden. Avsaknaden av denna information gör dock inte texten ofullständig utan i denna 

kontext gör den det komplexa mer lättsmält och tillgänglig.  

Vidare kan vi se det som att Paul McCartneys avsaknad till härledning till statistik, 

tabeller och scheman inte försämrar syftet, utan snarare leder avsaknad av statistik publiken 

till att dra egna slutsatser. 

 

9. 1. 2 Hälsa 

De retoriska strategierna som används för att stödja tesen “att avstå från kött främjar 

välbefinnande, sundhet och ett hållbart hälsotillstånd” återfinns i helheten av texten och inte 

explicit i delarna. Paul McCartney talar om den medicinska opinionen, allmänna sanningar 

och lägger mindre vikt på statistik i argumentationen för välbefinnande och hälsa.  

Således läggs ingen tyngd på att framlägga explicita logos-argument för motivet hälsa, 

den ligger mer inbäddat i den förförståelse texten tycks förvänta av publiken och allmänheten. 

Texterna hänvisar till den allmänna sanning som understödjs i kampanjen, det är underförstått 

att köttkonsumtionens negativa påverkan på hälsan är vedertagen och allmänt känd. Det kan 

tolkas som att det inte lagts någon större vikt vid att formulera en djupgående 

problemformulering kring folkhälsa och konsekvenserna av köttkonsumtionen eftersom det 

förväntas av den tänkta målgruppen att de har tillräckligt med kunskaper inom ämnet och kan 

därmed använda sig av sin egen kombinationsförmåga för att tolka problemformuleringen 

“rätt”. 

De gånger logos-argumenten förekommer explicit framläggs medicinska rapporteringar, 

bland annat The World Cancer Research Fund och Oxford University’s Department of Public 

Health Found som stödjer utsagan att köttätandet orsakar en försämrad folkhälsa, auktoritära 

personer och institutioner inger trovärdighet och därmed stärker logos-argumenten tesen “ät 

mindre kött för att främja hälsan”. 
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För att skapa pathos använder Paul McCartney bland annat utlägg som “some countries 

eat meat for every single meal and it’s not doing them any good”. Genom att skapa 

associationer till andra länder med stor köttkonsumtion med påtagligt sämre folkhälsa spelar 

han på känslan av en oro för publikens eget välbefinnande, för att sedan lägga fram en lösning 

på problemet, han menar att genom att variera sin diet kan vi undvika detta negativa utfall, 

vilket ger en känsla av hopp och tro på individens självförmåga att hämma denna negativa 

utveckling.  

 

9. 1. 3 Omtanke för djur 

För att skapa pathos när det gäller djuren anspelas mycket på medkänsla. McCartney säger att 

det som engagerade honom från början var idén av medkänsla, “...in a world like ours where 

there is so much trouble and so much strife and so many wars and so much violence”. För att 

berätta om hur han själv bestämde sig för att bli vegetarian använder sig Paul McCartney av 

tropen exemplum: 

 

If you ask me why I went vegetarian in the first place, it was a compassion thing. I was on a sheep 
farm, watching the lambs playing around, and there’s nothing much cuter than that. They’re just born, 
they’re gamboling, they run from one end of the field and somebody says “let’s run back!” and they 
all go. So you’re watching them entertain, cause what happened was we realized we were having leg 
of lamb. As we’re sitting down watching this the penny dropped and we went “oh… leg of… those”. 

 
När man analyserar troperna i en text tar man hänsyn till vilka associationer bilderna ger, och 

vilka gemensamma värderingar de bygger på. I berättelsen om hur han själv blev vegetarian 

berättar McCartney om en farm han var på, där han såg lammen skutta omkring i hagen. 

Lammet står i vår kultur för oskuld och harmlöshet, och värderingen att vi inte ska döda och 

äta oskyldiga och gulliga djur. Hans exemplum konkretiserar medkänslan som han själv 

kände i ögonblicket och som han vill att vi ska känna. Han använder sig också av 

prosopopoeia genom att talet läggs i djurets mun och det uppmanar sina lammkompisar: 

“let’s run back!”.  

McCartney använder sig av ornamentet anafor när han berättar att miljarder av djur 

slaktas för vår konsumtion “each day, each week, each year”. Anaforen förtydligar hur ofta 

och hur många djur som varje dag slaktas för köttätares skull. När han talar om medkänsla för 

djuren används tropen interrogatio: “I look at this and I say, come on seriously, what’s wrong 

with a bit of compassion?”. 
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9. 1. 4 Kollektiv och individuell självförmåga  

För att höja den upplevda självförmågan både hos individer och kollektiv, understryks hur lätt 

det är att delta i Meat Free Monday. McCartney berättar om människor som kommit fram till 

honom och sagt “it’s really easy!” eller att de redan hoppar över att äta kött en dag i veckan, 

utan att ens ha varit medvetna om det.  

 Pathos-argumenten som finns i texten anspelar på vårt gemensamma ansvar, och att 

alla kan göra något, genom att understryka individens roll i kollektivet för att lyfta 

miljöfrågan: “we can all play our part”, och genom att upprepa “I need your help” bygger 

talaren upp pathos genom att vädja till publikens känslor och be dem om hjälp; “You can do 

it, right now please”. 

Med tropen hyperbol, överdrift, berättas det om Meat Free Mondays “millions of 

recipes, millions of ideas”, för att bemöta ursäkter om att människor inte vet vad de ska laga, 

och visa att de tillhandahåller hjälpmedel som till exempel recept för att underlätta den 

uppmuntrade kostförändringen.  

Enligt Nitsch kan miljöfrågor få större slagkraft om informatören har en tilltro till 

målgruppen och dess potential att utvecklas (Nitsch, 1998: 22), och denna tilltro anspelar 

McCartney en hel del på för att inspirera och uppmuntra, den yttrar sig i helheten och 

överspännande i talen men även explicit i delarna. Som när han ger exempel på hur han blivit 

bemött tidigare: 

 
So we in the campaign have said to them: Okay so what you need to do is, if it’s a puzzle; “how can I 
exist without meat on a monday?” or for that matter, any other day of the week, you know, we don’t 
mind which day it is we just happen to say monday seem to be a good day. “how can I exist without 
[meat] I have no idea what too cook!” Well then we direct them to our website and to the cookbook 
that we’ve prepared which is really simple.  
It gives them millions of recipes, millions of ideas, and people have got back to me and said, “It’s 
really easy”. In fact some people have got back to me and said “you know what? I realized, I do that 
anyway! For one day of the week, it’s quite often that I don’t eat meat”. 

 

Om han i sin roll av ambassadör och engagerad person tror på möjligheten till förändring hos 

mottagarna oavsett deras tidigare livsstil och val, kommer dessa personer lättare själva också 

kunna tro på den.  
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9. 2 Retorisk analys av Meat Free Mondays hemsida 
Under denna rubrik går vi in närmre på hur Meat Free Mondays digitala kommunikation på 

hemsidan anspelar på motiv som den ekologiska driften, individens hälsa, och omtanke för 

djurens välbefinnande, och hur de retoriska verktygen fungerar för att förmedla budskapet. 

 Analysen av hemsidan kommer följa den inbördes ordning som texterna och bilderna 

presenteras i på den, således ser därför presentationen av hemsidans analys annorlunda ut till 

sitt utförande gentemot analysen av talen. Observationsinstrumenten, de retoriska appellerna 

och temana har tillämpats på samma sätt. 

På startsidan av hemsidan (fliken “Home”) möts läsaren först av MFM:s logotyp som är 

minimalistisk till sin utformning; mot en vit bakgrund i en röd cirkel står texten “Meat Free 

Monday” med ett enkelt svart typsnitt, integrerat med ett handritat rött hjärta med ögon, näsa, 

och mun. Längs med cirkelns inre kant med ett något mindre typsnitt står hemsidans adress 

skriven. Logotypen är, liksom hemsidan, enkel till sin utformning och kräver inte mycket från 

betraktaren, det kan således tolkas som att avsändarens intentioner är att minimera risken för 

att tappa läsarens intresse genom att inte vara alltför överdriven och komplex i sitt visuella 

framförande.  

I det vänstra hörnet på förstasidan står det med feta och mjuka bokstäver ”Join in”. 

Under den fliken finns det möjlighet att klicka sig vidare till “How MFM helps”, “News”, 

“Recipes”,”Get involved”, “Supporters”, “Schools” och “Store”. Vidare i denna studie 

kommer vi endast gå in på fliken “How MFM helps” eftersom vi valt att begränsa oss till att 

endast att analysera innehåll som MFM står som avsändare för.  

Nedanför dessa flikar porträtteras Paul McCartney med familj i ett fotografi, med Stella 

McCartney, Paul McCartney, och Mary McCartney i inbördes ordning. På bilden står 

familjen bakom ett uppdukat bord i ett naturskönt landskap. 

Bilden ser ut att vara ett amatörfoto och familjen är klädda i vardagliga anspråkslösa 

kläder och ler varmt mot kameran. Bilden stärker hemsidans ethos, och avsändaren och 

karaktären Paul McCartney som ambassadör för kampanjen eftersom bilden påvisar ett 

familjärt och avslappnat uttryck som inte ser arrangerat ut. Integrerat med bilden finns en 

transparent ruta med citatet och MFM:s slogan “Join us and and see how one day a week can 

make a world of difference” signerat Paul, Mary, och Stella McCartney. Under finns knappen 

“Sign up” som hänvisar läsaren att klicka vidare för att ansluta sig, en s.k. point of action-

display.  
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Den anspråkslösa bilden och det slagkraftiga citatet anspelar på en vi-känsla, bilden 

porträtterar en ledig och informell familj och inte en celebritetsfamilj, de blir med sin lediga 

framtoning jämställda med läsaren. Ethos stärks då Paul McCartney som celebritet avvärjer 

sig med att porträttera sig själv med familjen på ett avslappnat och opretentiöst sätt, den 

mjuka framtoningen kan ses som en kontrast till den auktoritära roll som han annars har som 

ambassadör för MFM.  

Tillsammans med bilden presenteras och upplyses läsaren om att en enkel insats av oss 

alla kan göra en stor förändring, här spelar han återigen på det gemensamma och globala 

ansvaret vi har för vår jord och miljö. Den sociala sammanhållningen motiveras, och 

underförstått påvisas att ansvaret ligger hos individen och det är tillsammans med kollektivet 

som vi kan vi göra skillnad. Denna strategi kan tolkas som om avsändaren vill likställa sig 

med läsaren, genom att hänvisa och spela på gemensamma intressen och värderingar skapas 

relation till intressegruppen.  

Ännu en gång används pathos på ett effektfullt sätt, då de använder sig av motsatsparet 

fruktan och hopp för att väcka känslor. MFM:s slogan antyder att det finns ett hot men de 

erbjuder även en lösning som inger hopp när de lägger upp ett förslag på hur denna 

förändring är möjlig.  

Argumentationen fortsätter i rutan som följer, där de senaste uppdaterade nyheterna för 

MFM rullar, här underrättas läsaren med den senaste informationen, dels för de skolor och 

viktiga personer som anslutit sig till rörelsen men även erkännanden från högre maktskikt 

som politiska ledare. Dessa nyhetsinlägg legitimerar och ger stöd för kampanjens trovärdighet 

och med Paul McCartney som initiativtagare. I en av nyhetsflödets bilder står han sida vid 

sida med kostymklädda personer på ett klimatevenemang i New York. Ansiktsuttrycken och 

hållningen hos medlemmarna på bilden är allvarligt, vänligt men bestämt. Detta ger Paul 

McCartneys ethos ytterligare en dimension som visar på hans profession och auktoritet, vilket 

går i linje med den förväntade rollen en initiativtagare och ambassadör bör ha för att skapa 

tillförlitlighet.  

I rutan som följer finner vi bilder på vegetarisk kost som är länkad till hemsidans 

receptdatabas. Underförstått spelar man på argument för pathos, här talar bilderna sitt tydliga 

språk, klara och framträdande färger erbjuder läsaren en bild av vad en livsstil med vegetarisk 

kost kan erbjuda. Bilderna på den vackert upplagda växtbaserade kosten ger associationer till 

en hälsosam livsstil med sunda vanor, och vidare ett friskt liv. Direktlänken till den 

webbaserade kokboken erbjuder läsaren även en enkel väg till att fullfölja denna sunda 

livsstil, som Jarlbro menar är det fördelaktigt att erbjuda läsaren enkla budskap och leverera 
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så nära handlingen i tid och rum som möjligt, den point of action-display vi nämnt tidigare. I 

rutan som följer finner vi en video som även fungerar som en direktlänk till MFM:s 

YouTube-kanal.  

Sidan avslutas med rubriken “Get on board”, och därefter följer argumentet om hur lite 

som krävs från var och en för att bli en del av MFM, att det enda som behöver göras är att 

förändra sin kost en dag i veckan. Som Maibach et al, Jarlbro, och Nitsch menar värderar 

människan omedelbar nytta framför framtida för att förändra ett beteende, och genom att 

erbjuda ett lätt tillvägagångsätt för ett relativt stort problem, gör den mindre omställningen 

rimlig och överkomlig.  

Summerat ger den enkla och välkomnande utformningen av förstasidan ett tydligt och 

trovärdigt intryck. Den övertygar betraktaren utan framföra några informativa eller komplexa 

logos-argument, det vill säga framlägger de inga vetenskapliga utsagor för att påvisa tesen att 

kött är skadligt för miljö, hälsa och djur.  

Vidare går vi in på fliken “How MFM helps”. Denna sida är mer avskalad, 

minimalistisk, än den förra fliken “Home”, här med en högerkolumn som hänvisar till länkar 

med flera kanaler som YouTube och Facebook samt genvägar till kokboken och andra 

vetenskapliga och artiklar och skrifter som är relaterade till MFM:s kampanj och tes. Under 

MFM:s slogan “One day a week can make a world of difference” framträder ett fotografi av 

en åker. I förgrunden växer axar och i bakgrunden går solen ner bakom en kulle. Solen är 

ifylld med svarta tunna penseldrag och integrerat med solens penseldrag och horisonten står 

det “Help the planet” med ett handskrivet typsnitt. Längst med axarna står det “Fresh air” och 

“Less pollution” även den med ett handskrivet vitt typsnitt. Bilden visualiserar mentala 

associationer till natursköna landskap, bilden tillsammans med de handskrivna orden syftar på 

att denna naturliga resurs ska bevaras och för det behövs din hjälp. Därefter följer fyra 

rubriker; “Help our beautiful planet”, “Be healthy and happy”, “Save the pennies”, och 

“Think of the animals”.  

Den brödtext som följer under respektive rubrik är mer informativ och saklig än den 

information vi tagit del av på föregående sida. Utförligt lägger man upp argument för varför 

individen skall överväga att förändra sin köttkonsumtion och återigen målar man upp hotande 

framtidsperspektiv för att sedan erbjuda en lösning. Under rubriken “Help our beautiful 

planet“ följer en brödtext kring miljö, som till stor del bygger på på logos-argument som 

grundar sig i vetenskapliga utsagor och är en saklig bevisförklaring som framlägger statistisk 

fakta av boskapssektorns koldioxidutsläpp och att dessa utsläpp skapar stora konsekvenser i 

vår miljö; om inget åtgärdas kommer människan stå inför katastrofala följder vid år 2050. 
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Språkhandlingen och användandet av starka och slagkraftiga ord som “katastrof” i 

sammanhanget upplyser läsaren med en form av skrämseltaktik. Tillsammans med den 

upplevda självförmåga som textens helhet framkallar utläses en strategi för att publiken skall 

uppleva en handlingskontroll vilket Jarlbro menar är ett effektivt tillvägagångsätt och 

komplement vid användandet av skrämselargument. 

Under rubriken “Be Healthy and Happy” förespråkas en växtbaserad kost och texten 

menar att en hög köttkonsumtion bidrar till sjukdomar och försämrad hälsa. Här återfinns 

samma strategi som i föregående rubrik, men vetenskapliga utsagor från bland annat Chief 

Scientific Officer Sir Liam Donaldson stärks textens ethos och därmed förefaller logos-

argumenten med dess statistiska mått och fakta tillförlitliga och legitima. 

I brödtexten till “Save the pennies” lägger man fram argument för att en växtbaserad 

kost ger mer pengar i plånboken.  

Brödtexten till rubriken “Think of the animals” skiljer sig till sitt strategiska 

framförande, texten argumenterar med hjälp av pathos och spelar på de moraliska aspekter 

som människan står inför i och med boskapsuppfödningen. Ett sätt att väcka upprördhet och 

andra känslor på är att måla upp mentala bilder på hur djuren behandlas orättvist. Den logiska 

slutledningen innefattar här premissen om att alla djur ska få leva under goda omständigheter, 

underpremissen att djur behandlas illa till gagn för människans höga köttkonsumtion, och 

slutsatsen att vi inte borde överkonsumera kött. Jarlbro menar att emotionell argumentation 

lämpar sig bäst för att nå personer som inte har så stort intresse i ämnet.  

 

9. 3 Analys av Paul McCartney som ambassadör 
Vår analys behandlar dels empiri i form av verbala utsagor genom tal gjorda av musikern 

Paul McCartney, ambassadör och frontperson för kampanjen. Genom att använda sig av en 

celebritet som redan har ett etablerat ethos kan budskapet få större slagkraft och intresset för 

ett visst ämne öka menar Backer et al och Jarlbro. Paul McCartney står som representation för 

MFM, och med sin person ska han ge trovärdighet till ämnet för en kampanj som innefattar 

aspekter som hållbarhet, ekologi, miljö, hälsa, och välbefinnande.  

 Paul McCartney beskriver sitt förhållande till kampanjen och kontexten, genom att 

förklara att han har 30 års erfarenhet som vegetarian, men tyngden ligger i hur personligt 

engagerad han är i egenskap av människa i ämnet vegetarianism, miljö och hållbarhet.  

Hans roll, retorikens persona, är i det här fallet förtroendeingivande genom att han som 

person även är en kulturell ikon, det vill säga att han redan står som representation för något, 
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en auktoritet som skapar övertygelse med sitt kändisskap. Dock lägger han ingen vikt vid sin 

roll som artist i texterna, utan snarare som medmänniska och vegetarian. I ett av talen tas 

historiken och bakgrunden till ursprunget av hans eget intresse upp: “So, I started to think, 

‘Well, what can be done about this?’”. Vidare berättar han om inledningen av sitt personliga 

engagemang: “I started off writing letters to people [...] who I thought would have an 

influence on younger people and on the population as a whole”. Vi ser att Paul McCartney är 

en aktiv och engagerad förespråkare som tar saker i egna händer, och inte bara en inhyrd 

talesman som läser upp repliker. I och med detta ökar den välvilliga inställningen till honom 

som talare och hans ethos stärks. Han blir därmed mer jämställd med publiken när han 

refererar till sig själv som person, det blir en ödmjuk framtoning som fyller en funktion för 

texten. Han spelar därmed på en vi-känsla genom att knyta an till gemensamma konventioner, 

intressen, och gemenskaper som framtid, barn, och miljö. Genom att hänvisa sina 

ståndpunkter till den allmänna opinionen, statistik, och fakta stärker han sin persona och 

status. Dock är förekomsten av logos som naturvetenskapliga argument inte särskilt påtaglig i 

de verbala utsagorna, utan de är mindre förekommande i det talade materialet. Hans ethos och 

representation som artist och vegetarian blir mer som en underförstådd drivkraft i texten, 

något som skapar trovärdighet och ger tyngd i hans övertygelse som ambassadör. Detta går 

även i linje med det Jarlbro menar och som nämnts tidigare, att som kändisförespråkare är det 

viktigt att ha en god relation till ämnet och det som förespråkas, det vill säga att man lever 

som man lär. 

Paul McCartney har en relativt släpig Liverpool-dialekt, och ett lugnt sätt att tala som 

ibland blir mumligt och otydligt. Talet låter naturligt, som att han talar från sig själv och inte 

följer ett manus. Han är angenäm att lyssna på i och med att han inte har några talovanor som 

öh-ljud eller smackanden, utan artikulerar utan att skapa negativ uppmärksamhet. För någon 

som inte har engelska som första språk kan de informella talen som sagt bli något otydligt då 

orden ibland flyter in i varandra. Gester som handrörelser och pekningar används då och då 

för att förtydliga delar av språket.  

Pathos stärks då han väcker känslor med sitt naturliga framträdande, och tillsammans 

med det empatiska och sympatiska sätt som Paul McCartney framlägger argument för djurens 

välbefinnande, barnens framtid och jordens ekologi på, tillskrivs han en roll som skapar 

förtroende och tillgivenhet. Han talar till den ansvarskänslan som allmänheten har och påvisar 

vilken nytta en förändring skulle innebära för alla. 
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10 Slutsats och diskussion  
Syftet med denna undersökning har varit att analysera hur budskapen och innehållet från 

Meat Free Monday ser ut med hjälp av en retorisk analys, och diskutera hur miljö- och 

hälsofrågor kommuniceras utifrån utvalda delar av deras hemsida och videoklipp som 

presenteras på deras YouTube-sida.  

För att besvara syftet har vi tillämpat en retorisk analysmetod på två olika medier, dels 

på det talade mediet i form av filmklipp, och dels på det skrivna mediet som är MFM:s 

hemsida. I talen står Paul McCartney för framförandet och i dessa talar han utifrån sig själv 

som person, dock kan vi som forskare inte uttala oss om talen utgår utifrån manus eller om 

talen har samma upphovsman som hemsidan. Denna aspekt har beaktats och vi anser att de 

retoriska verktygen har fungerat likvärdigt på hemsidan och för talen, eftersom utsagorna i 

talen och hemsidan båda har MFM som avsändare. Kommunikationen skiljer sig från 

varandra i utförandet men inte avsevärt mycket, det är hur Paul McCartney i det verbala 

mediet använder kroppsspråk och rytm som gör det talade mediet är mer dynamiskt till sitt 

utförande. Vi kan därmed förvänta oss att resultaten för vår studie skulle gälla för hela 

kommunikationskontexten, det vill säga all den externa kommunikation som MFM står som 

avsändare av.  

I den verbala kommunikationen som förekommer – videoklippen för YouTube-kanalen 

– ser vi ett återkommande mönster för användandet av de tre appellerna ethos, logos och 

pathos. Förekomsten av ethos som auktoritära referenser till naturvetenskapliga källor 

återkommer främst inom argumentationen för att understödja den ekologiska driften. 

Problematiken med att kommunicera miljö effektivt är som flera författare menar på grund av 

att de naturvetenskapliga grunder som miljöfrågor utgår ifrån, att de är alltför komplexa och 

svåra att förmedla till gemene man utan att tappa helhetsförståelsen för den. Maibach et al 

hävdar dock att det inte behövs en allt för beskrivande fakta av problematiken förutsatt att 

människor har en förståelse för att klimatförändringen är farlig, och att det finns medel att 

tillgå för en möjlighet till att motverka den. I analysen av empirin kan vi se en lösning till 

detta problem, här använder man sig utav en kombination, med härledning till fakta genom att 

nämna källor till forskning men sedan väljer de att inte fördjupa läsaren vidare. 

 Vidare kan vi se en publikorientering och här känns även Nitsch teorier om 

engagemanget för miljöfrågor igen, innehållet i kommunikationen tillhandahåller information 

till vidare läsning och fördjupning inom ämnet om så önskas av målgruppen men Paul 

McCartney går inte närmre in på exakta fakta. Det tolkar vi som att innehållet för 
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meddelandet är till för att tillgodose en bred publik, olika människor som besitter olika 

begreppsramar och förförståelse för ämnet, och genom att använda strategier som att nämna 

att det finns mer information att tillgå fångas de som inte har tidigare fördjupning inom ämnet 

och samtidigt förlorar man inte intresset hos dem som redan besitter denna kunskap. 

Innehållet uppfyller en möjlighet att träffa en så bred publik som möjligt. På så sätt finns 

möjlighet för mottagarna till att relatera till innehållet och engagera sig i ämnet trots olika 

förutsättningar. Det kan tolkas som ett försök till att förmedla miljöfrågan eller klimatfrågan 

på ett mjukare sätt, något som går i linje med det Olausson förespråkar, som menar att det är 

genom kommunikation som de kan hjälpa till att förmedla och nybilda människor för att 

skapa intresse i frågor som klimat och miljö.  

Trots att hälsa och hälsofrämjande har en stor och viktig plats i Meat Free Monday 

överskuggas detta tema av sakfrågorna kring miljö. Ämnet hälsa lyfts inte fram lika mycket, 

och presenteras främst med logos-argument när det händer. Trots att det visat sig att 

miljökommunikation ses som komplex och ibland svårförmedlad, och hälsokommunikation 

kanske inte fullt likaså, hamnar den i skymundan. Jarlbro argumenterar dock att vad som 

händer gällande attityd och beteende efter att hälsoinformationen presenterats är beroende på 

en mängd olika individuella faktorer, vilket kanske gör att de mer kollektivt beroende och 

gemensamma miljöfrågorna ses som mer effektiva att förmedla i beteendeförändringssyftet.  

Ett återkommande tema, som förvisso De Backer & Hudders identifierat som 

motiverande för att inte äta kött, men som vi inte valde att lägga större vikt vid i början av 

undersökningen är omtanke för djur och deras välbefinnande. Argument i kommunikationen 

som anspelar på detta vädjar ofta till medkänsla och försöker påverka med bland annat 

skuldkänslor och ansvarskänslor.  

Paul McCartney har en god förmåga att väcka känslor, något som Jarlbro menar kan 

vara en effektiv strategi för att fånga det publiksegment som inte har så stort intresse för 

ämnet. Exempelvis så använder han pathos strategiskt för att tilltala omtanke för djur och den 

ekologiska driften, upprepade gånger använder sig han utav motsatsparen fruktan och hopp 

genom att måla upp obekväma sanningar med både bild och text för att sedan erbjuda 

lösningar på problemet. På så sätt skapas en dynamik i texterna och en affekt i innehållet som 

binder och skapar en relation mellan avsändare och mottagare. Vidare kan den emotionella 

argumentationen härledas till kollektivet. Genom att spela på delade intressen, något som vi 

alla människor har gemensamt som till exempel våra barn och vår framtid formas en 

målgrupp som innefattar alla, och på så sätt finns det större möjligheter att nå fler med sin 

avsedda kommunikation. Paul McCartney driver argument för kollektivet, han talar om vår 
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gemensamma framtid och vår värld. Skola och barn är aspekter som är återkommande 

element i MFM:s kommunikation, och denna strategi kan vi känna igen från Nitsch teorier 

om människans ofullkomlighet, att gemensamma sociala aktiviteter är viktiga aspekter i 

framförandet av miljökommunikation. Genom att skapa insikter och bidra med kunskap för 

problemområdet till kollektivet skapas möjligheter till att förändra de gemensamma normer 

som ingår. Den kommunikation MFM förmedlar ger förutsättningar till att stimulera dessa 

normer, och genom att lägga fram argument som spelar på gemensamma intressen stödja 

tesen att inte äta kött en gång i veckan, och att alla kan bidra, understryks därmed individens 

roll i kollektivet. En kartläggning av individuella, kollektiva, och strukturella faktorer finns i 

Maibach et als teoretiska ramverk över beteende kring hälsa och miljö på en populationsnivå. 

Vid vidare forskning skulle det vara intressant att utföra en undersökning med 

mottagarperspektiv, då budskapet trots allt ju får sin mening och tyngd i mötet med den som 

mottar det. Hur många skulle känna sig övertygade av Meat Free Mondays budskap? Vilka 

argument och vilka strategier fungerar på målgruppen? Hur väl skulle respondenternas attityd 

förhålla sig till det faktiska beteendet? Varför fungerar eller fungerar inte de retoriska 

övertalningsknepen? Hur uppfattas Paul McCartney som ambassadör? Det skulle också vara 

intressant att vid en mycket mer omfattande undersökning försöka utnyttja hela Maibach et 

als ramverk för att se på exempelvis en mindre population och deras beteende över en längre 

tid, utifrån alla de faktorer som Meat Free Monday ämnar hantera och manövrera.  

Som vi såg i det teoretiska ramverket så är det inte bara de människobaserade 

faktorerna som kan bidra till en önskad beteendeförändring hos en population, utan även de 

faktorer som existerar på en platsmässig lokal och distal nivå. Utöver kulturella och mediala 

meddelanden så handlar det även om tillgänglighet av produkter, fysiska strukturer och 

sociala strukturer. Strukturella ingripanden kan förändra beteenden utan att nödvändigtvis 

förändra individuella attityder och uppfattningar. Om det till exempel inte finns en ekonomisk 

eller fysisk möjlighet att få tag på växtbaserade livsmedel med de näringsämnen som behövs, 

kanske individen beslutar sig för att köpa kött istället. Om det inte finns riktlinjer eller policys 

över köttkonsumtion kanske människor inte lär sig eller inser riskerna med en överdriven 

sådan. Dessa är faktorer som kommunikation kanske inte har en potential att hantera direkt, 

men eftersom de ofta kan manipuleras genom den politiska processen, och mediala 

meddelanden möjligtvis kan påverka denna, bör dessa meddelandens påverkanskraft inte 

underskattas. Även människobaserade faktorer som inkomstskillnader, sociala normer, kultur, 

m.m. kan i slutändan komma att förändras genom kommunikation och social marketing, och 

inte minst synen på köttkonsumtion och måttlighet.  
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Sammantaget visar studien att innehållet av Meat Free Mondays kommunikation 

kombinerar olika strategier för att stärka kampanjens teser. Budskapet förmedlas genom att 

anspela mycket på människors ekologiska drift och gemensamma värderingar. Det är vanligt 

förkommande i texterna att MFM använder den retoriska appellen pathos, olika 

känsloargument samt syllogismer med hjälp av Paul McCartney som ambassadör. Det har 

också framgått att Paul McCartney som ambassadör för initiativet, med sitt engagemang och 

sin ödmjuka framtoning, har en förtroendeingivande verkan i framförandet av budskapet 

vilket gynnar meddelandet.  

Valet av ämne för denna studie var bland annat inspirerat av den ekologiska trenden och 

medvetenheten som finns i vår omgivning och vardag idag samt ett eget intresse för hälsa och 

miljö. 

Kandidatuppsatsens tillåtna omfattning begränsade studiens fokus och den täcker 

således inte hela MFM:s externa kommunikation, utan den del vi studerat är just bara en del 

av kommunikationens omfång. Vidare hade det varit intressant att studera området närmre 

och i bredare utsträckning eftersom detta studieområde är i behov av mer forskning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Transkriptioner 

 
Paul McCartney supports Meat Free Monday's Climate Pledge 
The United Nation’s Climate Change Summit is coming up, and the global leaders must act to 
do something. But I believe [S2]we can all play our part. By giving up meat for one day a 
week I believe [S3]you can make a huge difference. So please, join us. Meat Free Monday, 
think about it.  

An Urgent Call to Action from Paul McCartney 
Hey! Hi there, Paul speaking. Listen, [S4] I need your help. All I want you to do is just log in 
on pledge.meatfreemondays.com, and pledge your support to the idea of Meat Free Mondays. 
[S5]All you need to do. [S6]I need your help, please do it. [S11]We’ll send all these pledges 
to politicians, and then they’ll do something about it. [S12]So I need your help, please just log 
in: pledge.meatfreemondays, all one word, dot com. pledge.meatfreemondays.com x3. 
[S7]You can do it, right now please.  

 

Paul McCartney on Meat Free Monday 
We have a campaign, in England it’s called Meat Free Monday, here it’s called Meatless 
Monday, same thing, and we just encourage people to not eat meat on the monday. [E1]And 
the idea is that that one day can make a huge difference. If someone was to give up meat for 
one day for a whole year, their [E2]carbon footprint is reduced to the equivalent of not 
[E3]driving your car for a month. I find so many [S7]people want to do their bit. But they 
don’t know how to do it. [S8]This is a very doable idea. That people when they get into it 
love it. They start thinking of “wow what are we going to eat on monday”, you know you 
have to actually think about what they’re eating. And it’s, it’s really very good, it’s very 
[D1]compassionate to animals obviously, it’s [H1]very good for your health, and moreover in 
this context, it’s [E4]damn good for the planet. 

A Meat Free Monday Message to Schools From Paul McCartney 
(Beskrivning av bildsekvenser är markerade med fet stil) 

 
Bild 1. Meat Free Monday-loggan mot en vit bakgrund 
 
Bild 2. En text med vitt typsnitt på svart bakgrund som presenterar filmklippet A Meat 
Free Monday Message to Schools from Paul McCartney. 
 
Hello.  
My name is Paul McCartney and I’m here to talk about Meat Free Monday. 
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The idea originally came to me when I read a report that was prepared by the United Nations 
which came out in 2006 called ’Livestock’s long shadow’, 
 
Bild 3. Försättsbladet på FN-rapporten “Livestock’s long shadow” 
 
and in the UN report it stated that the [E5]livestock industry is responsible for 18 % of the 
greenhouse gases that we experience, or it may even be more. Now that’s a big percentage.  
 
Bild 4. Utdrag ur “Livestock’s long shadow”-rapporten: “Livestock industry is 
responsible for 18 per cent of global greenhouse gas emissions which are responsible for 
accelerating climate change” Vit text mot svart bakgrund.” 
 
So, I started to think ”well, what can be done about this?” So I started off writing letters to 
people like heads of state, and people who I thought would have an [S9]influence on younger 
people and on the population as a whole, and I told them about this report, and said: ”What 
interested me about this report was it wasn’t written by a vegetarian society so people could 
say ”Well you would say that” you know, ”you’re vegetarian, you want us all to stop eating 
meat”. This was written by the United Nations. and when I heard about Meat Free Monday, 
 
Bild 5. Meat Free Monday-loggan mot en vit bakgrund 
 
which we didn’t start, it was already a campaign growing in various parts of the world, I 
thought ”that’s a perfect way”, because it doesn’t say to people ”look, you’ve all gotta go 
vegetarian”, that may be too hard for people to do, and it maybe makes people dig their heels 
in.  
What this campaign suggests, is just for one day a week, you think about not eating meat. Its 
not like we just have a little bit of meat here [and there], 
 
Bild 6. Textat One day a week can make a world of difference. Röd text mot en vit 
bakgrund 
 
 some countries eat meat for every single meal, and [H2]it’s not doing them any good! So I 
thought that was a great campaign to get involved with. I found that what people said was: 
”we’re looking for a way to help”.  
I think we’re all aware that [E6]climate change, and that something has to be done about it. 
Certainly, teachers know about it, certainly politicians know about it, and kids know about it, 
because its [E7]their world that they’re gonna inherit. And I don’t think they like the idea that 
we the grown-ups are gonna mess it up. So it became something that people said: [S10]”I 
could do that, it’s an accessible idea, and it’s something that really isn’t that difficult to do. 
Once people do it, I find that a lot of people enjoy it. They think: [S11]”well, it’s really easy. 
I'm just eating veg, or I’ll have a pizza or I’ll have pasta”.  
 
Bild 7. [Hb1] Ett foto på en vegetarisk måltid 
Bild 8. [Hb2] Ett fotografi på två vegetariska pizzor  
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Bild 9. [Hb3] Ett fotografi på en vegetarisk pastarätt 
 
So we in the campaign have said to them: ”Okay so what you need to do its, if it’s a puzzle; 
’how can I exist without meat on a monday?” or for that matter, any other day of the week, 
you know, we don’t mind which day it is we just happen to say monday seem to be a good 
day. ”how can I exist without [meat] I have no idea what too cook!” Well then we direct them 
to our website and to the cookbook that we’ve prepared which is really simple.  
 
Bild 10. [Hb8] [Sb1] Framsidan av Paul McCartneys Meat Free Monday kokbok.  
 
It gives them millions of recipes, millions of ideas, and people have got back to me and said, 
[S12]”It’s really easy”. In fact some people have got back to me and said ”you know what? I 
realized, [S13]I do that anyway! For one day of the week, it’s quite often that I don’t eat 
meat”.  
 
Bild 11. [Hb4] Fotografi på en vegetarisk paj 
Bild 12. [Hb5] Fotografi på vegetariskt pannbröd 
Bild 13. [Hb6] Fotografi på fyllda tomater 
Bild 14. [Hb7] Fotografi på grillade smörgåsar med vegetariska pålägg 
 
Younger people particularly say ”we really love this idea cause it gives us some way to help 
us [E8]save our future. helping to save this planet and helping to avoid the catastrophes that 
climate change could cause”. So that’s what we’re on about. And we are particularly keen to 
get this message over in schools so our campaign goes into schools and we hold workshops.  
 
Bildflöde 1. Filmklipp från workshop i en skola. 
 
So the idea seems to be something that’s grabbing people’s attention. There are certain 
schools that have adopted the idea and so the first thing that I wanted to know was - is it 
working? Are you having loads of complaints from the parents?  
 
Bild 13. [Sb2] Fotografi på skolbespisningen 
 
Are the kids themselves enjoying it?  
 
Bild 14. [Sb3] Fotografi på elever i en matsal som ler 
 
And pretty much in all the cases that we’ve looked at people are enjoying it.  
 
Bildreferens 15. [Sb4] Fotografi på en elev som lagar mat 
 
It creates a day in the week when something else happens on the menu, something interesting 
arrives, but most importantly the kids themselves know that they [E9]are doing something to 
help their own future. In fact I heard of a case on Meat Free Monday where one of the 
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teachers was having a bacon butty and one of the kids said ”excuse me sir” he said ”why 
what’s wrong?” ”you’re eating bacon”, ”… oh yeah”. So it’s the kids themselves you know 
that give us the hope for the future. So that’s our message:  
 
Bildflöde 2. [Sb5] Filmklipp på elever som blir uppmuntrade av kvinna i förkläde 
(personal i matbespisningen eller medarbetare i workshopen) 
 
Try just taking one day out of the week and try not eating meat, because it will cut down on 
the [D2] billions and billions of animals that are slaughtered for our consumption, each day, 
each week, each year, 
 
Bild 16. [Eb1] Fotografi på stor lastbil i väldigt dammigt och hårt trafikerat landskap. 
 
once you add it all together it’s phenomenal.  
 
Bild 18. [Eb2] Fotografi på åker och landskap som är gult, torrt, och dött 
 
This is the other thing, you know, [H3]medical opinion is starting to say that’s what’s causing 
some of the [H4]great epidemics in our health these days, that to maybe not be so crazily in 
love with meat and to just look at varying your diet a little bit here and there is gonna 
[H5]help people as well as [E10]the planet.  
So obviously I who have been vegetarian for over 30 years now, I see the value of it on a 
number of levels. If you ask me why I went vegetarian in the first place, it was a 
[D3]compassion thing. 
 
Bild 19. Fotografi på Paul McCartney (något yngre) där han står vid grillen och steker 
vegetariska biffar och grönsaker. 
 
 I was on [D4]a sheep farm, watching the lambs playing around, and there’s nothing much 
cuter than that. They’re just born, they’re gamboling, they run from one end of the field and 
somebody says “let’s run back!” and they all go. So you’re watching them entertain, cause 
what happened was we realized we were having leg of lamb. As we’re sitting down watching 
this the penny dropped and we went ”oh… leg of… those”. [D5]So it was a compassionate 
thing. 
 
Bild 20. [Hb9] [Eb3] Fotografi på Paul McCartney med sina två döttrar i ett grönskande 
landskap. Framför dem står ett bord med en buffé av vegetarisk färgrik kost.  
 
 I look at this and I say, come on seriously, what’s wrong with a bit of [D6]compassion? I 
think in a world like ours where there is so much trouble and so much strife and so many wars 
and so much violence I think that the thing that originally turned me on is this whole idea of 
let’s have a bit of [D7]compassion, it’s a big feature in most religions, but you know it goes a 
little bit by the way these days, and people say ”eh, [D8]compassion, so what? they’re just 
animals”  
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So anyway for me, i think that’s quite important but the thing about the UN report was that it 
gave another angle that i didn't know about and it 
 
Bild 21. Försättsbladet på FN-rapporten Livestock’s long shadow 
 
said; look, whether you [D9]wanna save animals or not that’s up to you, whether you wanna 
eat animals or not that’s up to you, whether you wanna [E11]save the planet and your own 
future maybe [S14] that’s not just up to you, maybe we have a responsibility to actually 
[E12]do something for our children and for our fellow beings on [E13]this planet and for the 
future, for the generations that are now being born that will inherit what we leave them.  
So I think it’s a great idea and I urge people, I urge you to, if you believe what I’m saying, if 
you're remotely interested, try it and if you like it, if you think it’s a good idea which I 
definitely do and the people that I talk to about this definitely do, then spread the word, help 
us spread the word and if [S15]enough people do it it really will make a considerable 
difference to the [E14] future of this planet. Thank you. 
 
Bild 22. Meat Free Monday-loggan mot en vit bakgrund 
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Bilaga 2 - Schema över förekomsten av temana i materialet 

Analytiskt tema  Beskrivning Text Bild 

Ekologisk drift Individens omsorg för 
miljön och sitt egna 
ekologiska fotavtryck 

[E1][E2][E3][E4] 
[E5][E6][E7][E8] 
[E9][E10][E11][E12]
[E13][E14]  

[Eb1] [Eb2] 
[Eb3]  

Hälsa Välbefinnande, sundhet, 
hållbart hälsotillstånd 

[H1] [H2] [H3] [H4] 
[H5]  

[Hb1][Hb2]
[Hb3][Hb4]
[Hb5][Hb6]
[Hb7][Hb8] 

Omtanke för djur Medkänsla för djurens 
välmående och rättigheter 

[D1] [D2] [D3] [D4] 
[D5][D6][D7][D8] 
[D9] 
 

 

Kollektiv och 
individuell självförmåga 

Förtroende för att man har 
möjlighet att förändra sitt 
beteende 

[S1][S2][S3][S4] 
[S5][S6][S7][S8][S9] 
[S10][S11][S12] 
[S13][S14][S15] 

[Sb1][Sb2][
Sb3][Sb4][
Sb5] 
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Bilaga 3 - Retoriska frågeställningar 
ETHOS: 
Avslöjar talaren något om sin personlighet, sin bakgrund, eller förhållandet till ämnet? 
Använder sig av olika karaktärer och i så fall hur? Hur ser det ut? Varför har talaren valt 
dessa karaktärer? 
 
PERSONA: 
Vilka argument använder talaren för att skapa förtroende för sin egen person? 
Till vilken grad visar talaren auktoritet? 
Betonar talaren sina yrkeskunskaper inom ämnet, och andras utnämningar som refererar till 
talarens auktoritet? 
Besserwisser eller ödmjuk framtoning? 
Hur försöker talaren skapa en vi-känsla? 
Hänvisar talaren till gemensamma intressen, ideal och erfarenheter?  
Uttrycker talaren samhörighet med icke-verbala medel och i så fall hur? 
Roar talaren publiken?  
Underhåller talaren eller gör talaren framförandet njutbart på något sätt? På vilket sätt? 
Framstår talaren som kunnig och trovärdig i sammanhanget?  
 
LOGOS: 
Är talet rikt eller fattigt på fakta? 
Är den fakta som finns relevant eller ovidkommande? 
Hur framför talaren sin bevisförklaring? 
Svårighetsgraden i logos är också viktig, hur mycket tar talaren hänsyn till publikens 
förkunskaper? 
Är sakupplysningarna i texten tillräckliga? 
Saknas någon viktig källa? Anledning till det? 
Informationsbristen kan vara medveten och då vill vi veta varför? 
Är det för att vinkla och övertyga? 
 
PATHOS: 
Är talaren oberörd, omänsklig varför visar denne inga känslor? 
Vilka känslor vill talaren väcka? 
I vilket syfte? 
Lyckas talaren med det? Hur i så fall? 
 
Tes: 
Finns det en tydlig tes och huvudtanke, ett påstående, eller en uppmaning? Är den tydligt 
formulerad och vart kan vi finna tesen i texten som utformats?  
Vad är den egentliga tesen annars och hur kan den formuleras?  
Finns det flera teser och hur står de i relation till varandra?  
Ändras tesen under argumentationen? Kan den tolkas på olika sätt? Är den dubbeltydig?  
Finns det en tydlig antites? Talar talaren för båda sidor isåfall?  
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Argumenten:  
Vilka är argumenten och vart finner vi dem i texten?  
Finns det egna invändningar hos talaren, talar talaren om kritik emot tesen någongång?  
 
Argumentationsval:  
Vilka samhällsinstitutioner hämtar talaren sina argument från? Historia, kultur, socialpolitik 
etc? 
Verkar det som om talaren vill uttrycka förnuftmässiga resonemang eller spela på känslor? 
Övertygelse med auktoritet eller logiskt resonemang? 
 
Argumentativ struktur:  
Finns det mönster i argumentationen och så fall vilka?  
 
Stilfrågor:  
Är språket abstrakt, konkret, enkelt, svårt, fylligt, tunt osv. 
Är stilen homogen eller begår författaren stilbrott?  
Vilka stilgrepp är karaktäristiska för denna text?  
Vad gör figurerna med texten? 
 
Framförande:  
Har talaren en tydlig röst?  
Vilka känslor utstrålar den?  
Betoning på vissa ord eller partier för att visa känslor? 
Hur använder talaren kroppsspråket? 
Bidrar gester, ansiktsuttryck, hållning m.m. till att skapa kontakt och uppmärksamhet?  
Vilka hjälpmedel använder talaren? 
 
 
 


