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1. Inledning 
Under den senaste tiden har nyhetsprogrammen flera gånger tagit upp något de inte vanligtvis ger 
särskilt stort utrymme. De politiska kommentarerna från studion om trolig valutgång i ett land 
långt borta har kompletterats med inbjudna experter som är biologer och kunniga inom 
världsnaturfonden som suttit och pratat om att fisken tar slut och vad vi som vardagskonsumenter 
kan göra för att stoppa denna kedja av miljöhot som finns runt omkring oss.1 
    
Växthuseffekten har varit högaktuell under en längre period och då och då har det kommit 
rapporter som fått allmänhetens uppmärksamhet att riktas mot ozonhål, koldioxidutsläpp, 
smältande inlandsisar och ökad temperatur. Men i samband med FN:s klimatkonferens i Kenyas 
huvudstad Nairobi verkar intresset ha exploderat. Enligt en artikel som Sveriges television 
publicerat på sin internetsida med samlade fakta kring miljön, är det fler människor som är på 
flykt på grund av naturkatastrofer och miljöproblem än av konflikter,2 så problemet är stort och 
det är vad man kan göra åt det som diskuteras i FN. Samtidigt tar begreppen ”klimathot” och 
”miljön” mer och mer plats i svenskarnas vardagskonversation om väder och vind. På Sveriges 
Televisions hemsida kan man läsa intervjuer med ett flertal forskare som talar om detta miljöhot 
som vi står inför. Det talas bland annat om vår planets sårbarhet3

 och att vi bara har våra val som 
får konsekvenser att förlita oss på.4 
    
Det finns också några forskare som inte ser särskilt allvarligt på situationen. De säger att det inte 
är bevisat att det är på grund av människan som dessa globala förändringar sker och att det därför 
inte ligger i vår makt att hindra det. Sett till den stora skaran av forskare är dessa inte många, men 
de finns. Bland annat finns ett nätverk i USA som kallar sig ”Oregonpetitionen”. Det är en grupp 
forskare som gått samman och hävdar att de klimatförändringar, som så många varnar för, inte 
alls är så farliga, att de skadliga koldioxidutsläppen endast är en bluff; och de ifrågasätter många 
vetenskapliga resultat som pekar på att det är människans inverkan på vårt klimat som måste få 
ett slut.5 
    
Vad man än säger och vilken uppfattning man helst sällar sig till bland forskarna så är de alla 
onekligen överens om att jordens temperatur stiger och att koldioxidhalterna ökat i atmosfären 
och att fler naturkatastrofer inträffat den senaste tiden än vad som brukar vara normalt. Det är den 
slutsats man kan dra när man följer den pågående debatten i medierna. 
    
Mot bakgrund av ämnets aktualitet och personligt intresse både i sakfrågan och hur den 
framställs, känns det naturligt att skriva om just detta: Aftonbladets framställning av ämnet 
klimatförändringarna i deras egen miljökampanj ”Klimathotet”.  
 

                                                 
1 Aktuellt 3 november 2006. http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=693781.  
2 Planetens hemsida: http://www.forskning.se/planeten/index.html.  
3 Planetens hemsida. http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=55881&a=648847.  
4 Planetens hemsida. länk: http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=712647 (tid: 15.10 min. in i programmet). 
5 Oregonpetitionens hemsida: http://www.oism.org/oism/s32p31.htm.   
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2. Syfte och frågor 
 
Uppsatsen vill undersöka hur en tidning som Aftonbladet handskas med frågan om det globala 
miljöhotet; vilka känslor de appellerar till genom sin kampanj i både text och bild. Aftonbladets 
främsta syfte med kampanjen är naturligtvis att sälja lösnummer varför uppsatsen också vill se 
närmre på hur ämnet framställs för att attrahera läsaren och övertyga denne om att fortsätta köpa 
tidningen. Förutom att sälja lösnummer kan det också finnas andra bakomliggande syften för 
tidningen eller den enskilde journalisten att ta upp ett sådant här ämne. Ett genuint 
miljöengagemang skulle kunna vara upprinnelsen till kampanjen och även viljan att väcka 
opinion. Oavsett vilka intressen som ligger bakom överlever tidningen som företag endast då de 
säljer lösnummer och därför är det en intressant aspekt att undersöka närmre i uppsatsens 
analyser.  
    
De centrala frågeställningarna är: 
 

♦ Hur formuleras den hotbild som målas upp? 
o Vilka ord används för att beskriva företeelsen? 
o Hur visualiseras hotbilden? 

♦ Hur ser kampanjen ut? 
o Hur samspelar text och bild och vad blir effekten? 

♦ Vilka känslor appellerar kampanjen till? 
♦ Hur ser argumentationen ut? 

o Vilka argumenttyper återfinns? 
o Var finns argumenten i huvudsak? I Text eller bild? 

 

 

3. Bakgrund – avsändaren och läsaren 
 
Aftonbladet är en tidning som funnits sedan 1830 i Sverige och enligt deras egna uppgifter är det 
Nordens största kvällstidning.6 Numera är tidningen socialdemokratisk i sin politiska färg fastän 
den tidigare varit både liberal och konservativ.7 Den är en kvällstidning som säljer på 
lösnummerupplagor och därför behöver övertyga folk varje dag om att tidningen är värd att 
köpas. Som kvällstidning har Aftonbladet inte det bästa ryktet i Sverige, trots en mycket stor 
läsarkrets refereras det ständigt till denna kategori av tidningar som skvallerpressen och blaska 
(även om just Aftonbladet verkar ha fått ett något högre anseende under senare tid). 
Deras nyhetsrapportering är ofta fylld av uppseendeväckande bilder som skapar reaktioner, både 
positiva och negativa, därmed uppnås deras mål, nämligen att vara: ”/…/ett känslomedium som i 

                                                 
6 Aftonbladets hemsida. länk: http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/.  
7 Aftonbladets hemsida. länk: http://koncernen.aftonbladet.se/koncernen/historik/.  
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sitt ämnesval och sin presentationsteknik talar direkt till läsarens hjärta och grundläggande 
mänskliga känslor”.8 Detta är mycket intressant ur retorisk synvinkel och mycket av 
analysinnehållet i uppsatsen kommer att kretsa kring just känsloappellerna som tidningen jobbar 
så tydligt med. 
    
Aftonbladets läsare är många och olika. Tidningens syfte är att fylla så många av dessa behov 
som möjligt, vilket har bidragit till dess breda karaktär med nyheter, debatt, personliga berättelser 
och nöje i en stor mix. Eftersom de säljer på lösnummer är det viktigt att ha säljande rubriker och 
tidningen innehåller också förhållandevis stor mängd bilder. Detta samspel mellan text och bild 
är av stor vikt för tidningen. De skriver följande på sin hemsida: ”Presentationen – samspelet 
mellan text, rubrik och bild – är en mycket viktig del av Aftonbladets själ.”9 Men hur ser den 
typiske Aftonbladetläsaren ut? Naturligtvis vet vi inte det men man kan göra kvalificerade 
gissningar med tanke på innehåll och situation. Främst säger innehållet något om vilken läsare 
Aftonbladet har i huvudet när de skapar sin tidning och om detta sedan är den faktiska läsaren är 
inte helt säkert. En kvällstidning kommer ut efter klockan nio på förmiddagen och är därför ingen 
frukosttidning. Snarare är den något man köper på väg hem från jobbet, i mataffären eller kiosken 
och den blir kanske inte läst förrän fram på kvällen som ett sätt att koppla av. Aftonbladet finns 
också på flera offentliga platser såsom tandläkare, banker och andra väntrum där den också blir 
mest ett tidsfördriv och inte aktiv läsning i syfte att noga följa med i nyheter och samhällsliv. 
Läsaren bör således vara en person med ett visst avkopplingsbehov som mättas med lättfattliga 
nyheter och senaste nytt på nöjesfronten. Det är en sådan läsare Aftonbladet har i åtanke och som 
de nu ska försöka engagera för en bättre miljö.  

 
 

4. Material och avgränsning 
 
Material som ska analyseras i denna uppsats är Aftonbladets serie om det globala miljöhotet som 
publicerats i pappersupplagan under några veckor under november månad 2006.  De artiklar som 
analyserats i uppsatsen finns med som bilagor längst bak och originaltidningarna finns hos 
uppsatshandledaren.  De innehåller artiklar om såväl obefintliga snögubbar i framtiden och ett 
översvämmat Stockholm som skövlad regnskog och den förre amerikanske vicepresidenten Al 
Gore´s egna miljötips. Också svenska politiker fanns med i en av artiklarna, där deras bilinnehav 
och körvanor synades i sömmarna. Kampanjens ständiga maning var att skriva på ett upprop på 
Aftonbladets hemsida och på så vis avge fem löften för att bli en bättre miljövän. Dessa löften 
löd: 
 

o Byta till lågenergilampor. 
o Sänka rumstemperaturen. 
o Köra mindre bil. 
o Åka mer kollektivt, cykla eller gå. 

                                                 
8 Aftonbladets hemsida. länk: http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/.  
9 Aftonbladets hemsida. länk: http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/.  
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o Ta tåg istället för flyg. 
 
Detta blev ett lämpligt material då det var aktuellt vid skrivande tidpunkt och mer lätthanterligt 
än ett TV-material från olika nyhets-, samhälls- och debattprogram som också tog upp 
klimathotet under tiden för val av uppsatsämne. Eftersom Aftonbladet dessutom är en av Sveriges 
största kvällstidningar är materialet välkänt och når en stor publik vilket gör det intressant att se 
vilka känslor de vill appellera till och hur informationen framställs. 
 
Tidningen har naturligtvis också en webbsida där materialet lika gärna skulle kunna hämtas men 
valet att bortse från hemsidan i analyserna är gjort dels på grund av uppsatsens omfång, dels på 
grund av behovet av ett enhetligt material. En liknande layout och en enhetlig retorisk kontext är 
viktig för att kunna genomföra analyserna och få ett bra resultat. 
    
Då analyserna genomförts har ett visst materialurval gjorts eftersom tiden är begränsad. Det 
urvalet är gjort med ett försök att representera de olika typer av bilder som ingår i kampanjen. Av 
de nummer som funnits mig till hands har ungefär hälften valts ut som analysobjekt. De är 
publicerade på olika dagar mellan datumen andra och elfte november 2006 men fler artiklar som 
jag inte använt mig av finns även efter de datumen. De flesta av artiklarna som analyserats är 
publicerade tidigt i kampanjen vilket kan göra att den dramatik som analyserna visar på finns, 
förstärks då dramatiken mattas av i takt med att kampanjen fortsätter. Att få en mångfald av 
artikeltyper har gått före att sprida ut materialet efter publikationsdatum. Att få fram 
representativa artiklar för kampanjen som helhet väger tyngre än att välja efter datum. 

 

 
 

5. Teori 
 
Den teori från vilken jag hämtat mina metoder är retoriken. Retoriken är till sin natur både 
teoretisk och praktisk, dess teorier fungerar många gånger som metoder. Den behandlar ett 
budskap, inte som en isolerad enhet skiljt från sin omgivning utan genom att angripa ett budskap 
genom att se på kontexten, allt runt omkring; var skapades budskapet, av vem, när, hur, varför, i 
vilken situation osv. Retoriken kan kallas för en kodifierad praxis.10 

 

5.1 Retorik 
Som yttersta teoretisk ram för uppsatsen står retoriken. Därifrån hämtas teorierna om hur 
persuasiva budskap och kommunikation i stort fungerar. I följande avsnitt presenteras de 
specifika delarna av den retoriska teorin som är aktuell för denna uppsats. 

                                                 
10 Eriksson (2002) s. 15. 
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5.1.1 Triaden - tre medel för att övertyga 
Den retoriska triaden ethos, pathos, logos, kommer oundvikligen att användas eftersom den 
utgör en sådan grundsten inom den retoriska teorin. Främst berör de argumentationen, alltså 
vilka av de tre medlen för att övertyga som jag hittar i materialet samt hur de jobbar med det. 
    
Aristoteles var den som tänkte ut denna indelning av övertygningsmedel. Ända sedan Aristoteles 
tid har begreppen definierats, diskuterats och studerats. Man kan göra en djupdykning i vart och 
ett av begreppen om man så vill men det lämnas därhän i denna uppsats. Istället ges en förklaring 
på hur termerna kommer att hanteras i denna uppsats och hur min tolkning och tillämpning av 
begreppen ser ut. Triaden kommer att fungera som en hjälp till att särskilja olika argumenttyper 
från varandra. Genom att plocka ut olika argument och se om det argumenteras med stöd från en 
auktoritet (ethos) eller med känsloladdade värdeord (pathos) eller genom att vädja till publikens 
förnuft (logos). Även om man kan tala om dem var för sig och säga att ett budskap till exempel 
främst är ett ethosbudskap så är de tre oskiljaktiga. 
    
Ethos är argument som stöder sig på en auktoritet och trovärdighet. Auktoriteten kan vara hämtad 
från talaren eller avsändaren själv men också hämtas utifrån, från källor som i en viss doxa 
fungerar som auktoriteter; bibeln i kyrkan är ett typiskt exempel. Ett starkt ethos som kommer 
från avsändaren själv har att göra med dennes trovärdighet för publiken. I en talarsituation kan 
det vara avhängigt av klädsel, språknivå, kroppshållning, ställning i samhällshierarkin, 
sakkunnighet, röst m.m. En tidnings ethos däremot, beror på dess ställning i samhället som 
trovärdig källa, om den är något man hänvisar till som en säker källa. Det innebär naturligtvis 
inte att det bara är vetenskapliga tidsskrifter som kan ha ett starkt ethos. Ethos hänger ihop med 
doxa, vilka värderingar som delas av tidningens läsare och vad som godtas vara trovärdigt inom 
deras doxa. Ethos är alltså något som varierar och är kontextberoende. En tidning värderas inte på 
samma sätt i alla kontexter precis som ett tal kan fungera utmärkt inför en publik men samma tal 
vara katastrof för några andra. 
    
Ett argument som hämtar sin auktoritet utifrån är också ethosargument men avsändaren lånar sitt 
ethos från en annan, av publiken godkänd som trovärdig, källa. Det kan vara ett forskaruttalande, 
en folkkär kändis, bibeln, majoriteten, Nationalencyklopedin m.m. I vår kultur skulle jag vilja 
säga att ethos starkt hänger ihop med logos. En avsändare som använder sig av logosargument i 
form av statistik och förnuftiga slutledningar stärker samtidigt sitt ethos eftersom den framstår 
som mer trovärdig. Ibland kan dessa argument vara svårdefinierade som antingen ethos eller 
logos eftersom det också kan ses som förnuftigt att tro att det NE säger i en fråga faktiskt 
stämmer. Det som avgör vilket det blir är ofta hur argumentet formuleras men man ska också veta 
att det inte alltid går att genrebestämma argumenten på detta sätt helt och hållet; man måste 
kunna se att den mänskliga argumentationen kan vara mer komplex än så. 
    
Logos betyder tal, ord eller tanke men inom retoriken står den främst med betydelsen 
argumentation.11 Med logosargument avses i den här uppsatsen argument som appellerar till 
människors förnuft och logiska tänkande; ”Om något är si, så borde det sedan bli så. Det är 
rimligt”. Dessa argument kan också bygga på fakta av olika slag: statistik, forskarrapporter etc. 
                                                 
11 Johannesson (1998) s. 282. 
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Kurt Johannesson gör uppdelningen mellan logos och pathos som en uppdelning mellan plånbok 
och hjärta, vilket är en talande bild av hur dessa argument kan se ut. Plånboksargumenten hämtar 
sitt material från ”nyttan”, vad som är rimligt, medan hjärteargumenten hämtar sitt material från 
moralen, känslan, empatin.12 
    
För att övertyga kan man alltså hämta sina argument från auktoriteter och förnuftsmässiga 
resonemang men för att verkligen röra om i en människas tankar och få den att övertygas på 
djupet och också handla i enlighet med vad man sagt krävs det något mer – pathos, att övertyga 
genom känsloappeller. Att röra sin publik, gör man genom att väcka deras empati för eller agg 
emot någonting. Detta görs t.ex. genom att avsändaren själv visar känslor eller genom 
användandet av s.k. värdeord.  
 
Att ord är meningsbärande vet vi alla och att de har olika styrka och värden handlar vi efter 
omedvetet varje dag då vi pratar med varandra. Vi fattar beslut om vilka ordval vi gör utifrån hur 
väl ordet passar just det vi vill beskriva; är jag kär, förälskad eller tycker jag bara om 
honom/henne? Det är ett exempel på val vi gör gällande ord eftersom de har olika värde beroende 
på vilket ord vi väljer. Detta är naturligtvis individuellt i viss mån, men man kan också se 
mönster i ett samhälles eller kulturs sätt att värdera ord. ”Frihet” är ett klassiskt värdeord i en 
amerikans doxa och ”demokrati” och ”jämlikhet” kan stå som exempel på svenska värdeord.  
    
Det som kännetecknar värdeord är att de många gånger är svårdefinierade och abstrakta men 
framkallar bilder och metaforer hos den som hör det, och det är dessa bilder som har så stark 
inverkan på våra känslor.13

 Som jag skrev tidigare kan ett pathosargument vara gjort för att 
framkalla både positiva och negativa känslor därför delar man ibland upp värdeorden i God- och 
Devilterms.14 Det är helt enkelt en uppdelning mellan värdeord som väcker positiva, goda 
associationer och negativa, onda associationer. 
    
En tidning som Aftonbladet arbetar mycket med pathos och därför kommer det att spela en 
särskilt framträdande roll i mina analyser. Användandet av pathos i rubriker och bilder för oss in 
på ytterligare en diskussion, nämligen den om mediers sätt att framställa en hotbild. Det leder oss 
tillbaka till utgångspunkten för den här uppsatsen, nämligen att försöka se hur man som tidning 
framställer ett sådant här ämne, hot. Det är en fråga som står som bakgrund för uppsatsens 
samtliga analyser. 

 
 
 

5.1.2 Retorisk situation – Vad gör Aftonbladets kampanj retorisk? 
Aftonbladets kampanj är journalistik, nyhetsförmedling, information, opinionsbildning, kalla det 
vad man vill, men på vilket sätt är kampanjen retorisk och vad innebär det att det är en kampanj? 
 

                                                 
12 Johannesson (1998) s. 69ff.  
13 Mral (2004) s. 10. 
14 Hart (1997) s. 159. 
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Vid analysen av retoriska objekt är det viktigt att genrebestämma materialet för att på så vis ha en 
utgångspunkt i det fortsatta arbetet. Aftonbladet kallar denna artikelserie själva för en kampanj 
och därför är det bra att definiera vad en kampanj är. Larsåke Larsson skriver: ”/…/ en kampanj 
som en samlad påverkansaktivitet från en organisation riktad till en mottagargrupp med 
huvudsakligen homogena och massinriktade metoder”.15 Den definitionen rymmer både en tydlig 
referensram för att se om materialet uppfyller dessa kampanjkriterier men också ett svar på 
frågan om objektet är retoriskt. När Larsson benämner kampanjer som en påverkansaktivitet 
träffar han retorikens kärna – persuasiva budskap, budskap med syfte att övertyga om något och 
påverka i en viss riktning. Kriterierna som definitionen innehåller stämmer väl överens med 
materialet. Kampanjer kan delas in i olika typer, främst två huvudgrupper; expressiva och 
instrumentella kampanjer, där det förra står för ett uttryck av redan befintliga uppfattningar 
medan den senare syftar till att förändra åsikter/attityder/aktioner etc.16 Aftonbladets kampanj är 
alltså en instrumentell kampanj då dess syfte är en förändring i attityden och handlandet hos sina 
läsare. Denna uppsats vill dock inte främst befinna sig inom forskningsområdet för kampanjer 
utan ser till det retoriska aspekterna i materialet.  
    
Ett retoriskt budskap är endast retoriskt om det är ett svar på en retorisk situation skriver Bitzer.17 
Jag har valt att inte översätta Bitzers termer då de lätt kan misstolkas vid en översättning. En 
retorisk situation består av flera olika element som också de, var för sig är retoriska. Dessa 
element är: Audience (i vårt fall läsaren eller mottagaren), Exigence och constraints.  Exigence 
går att översätta med nödläge eller utmaning och står för den situation som skapat ett problem 
som retoriken kan bidra till att lösa. Det tredje elementet, constraints kan översättas med bl.a 
restriktioner eller tvång och står för de kulturella ramar som finns för avsändaren att förhålla sig 
till och hålla sig inom. Constraints är de retoriska hinder som avsändaren måste överbrygga på 
något sätt för att nå sin publik på deras villkor.  
    
En situation med dessa element kan vi se på många ställen utan att de är retoriska situationer. Det 
som gör en situation retorisk är att det finns ett nödläge eller problem som, genom att en retorisk 
akt (tal, kampanj, TV-program. Etc.) genomförs, kan betvingas genom ändrade tankar och 
handling hos publiken.18

 Är fallet så i Aftonbladets kampanj? 
    
Nödläget som föreligger är klimatförändringarna som påverkar vår natur och miljö på grund av 
vårt sätt att leva. Det är i just den sista frasen av föregående mening ”vårt sätt att leva” som det 
retoriska kommer in. Här finns alltså utrymme för en förändring i tanke och handling och denna 
förändring kan åstadkommas genom t.ex. en kampanj som är upplagd med syfte att övertyga 
människor och föra dem i en annan riktning än vad som är det aktuella läget. 
    
Bitzer radar upp fem kännetecken på en retorisk situation i sin artikel och här presenteras de 
kortfattat tillsammans med en genomgång på uppsatsens specifika material där jag visar hur och 
varför det är retoriskt. Han säger bland annat att: ”Rhetorical discourse is called into existence by 

                                                 
15 Larsson (2001) s. 110.  
16 Larsson (2001) s. 110. 
17 Bitzer. (1968) ”The rhetorical situation” i: Opubl. Kompendium. “Retorik B, retorikens idéhistoria VT 2006, 
Kompendium 2”. Humanistiska institutionen, Örebro universitet (2006) s. 6.  
18 Bitzer. (1968) ”The rhetorical situation” i: Opubl. Kompendium. “Retorik B, retorikens idéhistoria VT 2006, 
Kompendium 2”. Humanistiska institutionen, Örebro universitet (2006) s. 6. 
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situation/…/”19
 alltså att det krävs en särskild situation för att retoriken ska brukas – retoriken 

kommer till användning först när en situation kräver det. Är Aftonbladets kampanj ett svar på en 
situation? Den frågan behöver inte besvaras entydigt. När det gäller media är det på sätt och vis 
svårt att säga vad som är svar på en situation och vad som är nytt men skapar andra svar. Hela det 
mediala samhället är så komplext att det är nästintill omöjligt att säga vad som föregicks eller 
förekoms av vad. Vad som är nyheter ett tag bestäms på ett sätt av media eftersom de väljer vad 
de tar upp men det bildas också på så vis trender om vad t.ex. en tidning måste ta upp för att vara 
med på banan och sälja sina nummer. Oavsett om Aftonbladets kampanj skapade en trend eller 
hakade på en trend, bildad av andra faktorer såväl mediala som samhälleliga, så kan vi säga att 
det är ett svar på en situation. Antingen har situationen inbjudit till svar av konkurrensmässiga 
skäl för tidningen eller kommer inbjudan från ett intresse hos allmänheten att läsa mer om det de 
ser händer runt omkring i naturen. Vilket av dem det är spelar ingen roll för den här uppsatsen 
men vi kan tydligt se att kampanjen svarar på en situation, en retorisk situation. 
    
En retorisk situation inbjuder till ett retoriskt svar men inte vilket svar som helst utan ett svar som 
är passande, det som kallas aptum inom retoriken.20 Det hänger naturligtvis ihop med att olika 
situationer har olika krav på vad som är passande och inte. Varje sammanhang är fyllt med 
kulturbundna konventioner, oskrivna regler om vad och hur något får sägas och dessa måste 
avsändare ta hänsyn till. Aftonbladets kampanj tillhör genren kvällstidningar och förutom de 
svenska lagar som finns för vad som får publiceras i tidningar så är de upp till dem själva att 
skapa en policy som utgör de produktionsvillkor under vilka alla anställda jobbar. Mediers 
påverkan på samhället (och förvisso också tvärtom, men det är inte relevant i sammanhanget) vet 
vi är stor. Aftonbladet har alltså möjligheten att förändra åsikter, tankar och handlingar genom sin 
kampanj om klimathotet. På grund av denna förändringsmöjlighet är situationen retorisk. 
    
Ett fjärde kännetecken eller karaktärsdrag man kan urskilja i en retorisk situation är att den med 
alla sina olika element existerar i verkligheten.21

 Det kan låta som en självklarhet på ett sätt men 
vad som menas är att i en äkta retorisk situation är alla element verkliga och inte påhittade som 
t.ex i en film eller berättelse. En retorisk situation har anknytning till det vi känner till som 
verkligheten. Aftonbladets kampanj är en del av den verkligheten eftersom vi kan se att både 
avsändaren, ämnet som tas upp och publiken existerar i realiteten och ingen av dessa faktorer är 
endast tänkta eller imaginära. 
    
Vi kan således konstatera att Aftonbladets kampanj om klimathotet är retorisk och att hela dess 
kontext, situation, är en retorisk situation utifrån de villkor Bitzer ställt upp som kännetecken på 
en sådan; kampanjen är ett svar på en situation som har vissa ramar för vad som är ett passande 
svar och kontextens alla element är reella och förankrade i verkligheten. 
    
Det retoriska hinder som föreligger handlar om miljöförstöring och att makten att stoppa det 
ligger i människans händer; vi är alltså en publik med potentialen att förändra tankesätt och 
handlingar för att betvinga detta retoriska hinder. Både publiken och hindret är retoriskt. 
                                                 
19Bitzer. (1968) ”The rhetorical situation” i: Opubl. Kompendium. “Retorik B, retorikens idéhistoria VT 2006, 
Kompendium 2”. Humanistiska institutionen, Örebro universitet (2006) s. 9. 
20 Bitzer. (1968) ”The rhetorical situation” i: Opubl. Kompendium. “Retorik B, retorikens idéhistoria VT 2006, 
Kompendium 2”. Humanistiska institutionen, Örebro universitet (2006) s. 10. 
21 Bitzer. (1968) ”The rhetorical situation” i: Opubl. Kompendium. “Retorik B, retorikens idéhistoria VT 2006, 
Kompendium 2”. Humanistiska institutionen, Örebro universitet (2006) s. 11.  
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Det kan tyckas märkligt att miljöhot kan klassas som retoriska hinder, men tänker man på att det 
är en situation som inbjuder till aktion är det lätt att se att retoriken, som ett övertygande sätt att 
föremedla ett budskap, har en avgörande roll också i detta fall eftersom svaret på situationen är 
retoriskt i sin karaktär om att vilja övertyga och mana till handling; en annan handling än vad 
som tidigare gjorts.  
 
Dock kan man ifrågasätta hur stor inverkan det har på miljön om ett antal svenskar slutar köra bil. 
Många säger att det som krävs för en verklig förändring är att världens stora länder tar krafttag 
mot koldioxidutsläppen när det gäller den industriella marknaden. Kan Aftonbladets kampanj 
leda till att Bush skriver på Kyotoavtalet eller att Kina utvecklar en, ur miljösynpunkt, hållbar 
industri? Har denna tidning så stor påverkan att en verklig förändring kan åstadkommas tack vare 
deras kampanj? Det är frågeställningen man ställs inför när man säger att Aftonbladets kampanj 
är retorisk. Svaret är inte helt enkelt eftersom åsikterna går isär kring vilka åtgärder som behövs 
för att stoppa klimatförändringarna. Det spelar roll vad den lilla svensson gör är det budskap som 
står emot dem som hävdar att individers engagemang kvittar så länge man inte får med sig 
giganterna i världssamfundet. 
    
Slutligen tittar vi på de ramar, constraints, som finns i denna retoriska situation. Att vara 
heltäckande när det gäller det här skulle kräva en hel analys (eller flera) eftersom det handlar om 
kulturella värderingar och konventioner; kort sagt det retoriken kallar doxa. Det kan finnas 
nästintill oändliga mängder av sådant i ett material men man kan ändå nämna några generella för 
att exemplifiera vad som menas. Man kan se olika constraints i sammanhang som till exempel 
begravningstal, religiösa predikningar, Tv-intervjuer eller som här en tidningskampanj. De ramar 
som en tidningskampanj bör hålla sig inom är inte nödvändigtvis relevant att plocka fram här; 
sådant kommer fram i analyserna.  Leker vi med tanken kan vi fråga oss: Skulle det till exempel 
tas emot väl om Aftonbladet publicerade långa forskarrapporter med långa texter och ett infällt 
diagram eller grafer här och där som visar hur koldioxidutsläppen har ökat? Eller ännu mer 
intressant, skulle det fungera? Skulle läsaren låta sig övertygas om att inte längre köra bil och 
byta till lågenergilampor om denne såg staplar, grafer, kemiska formler och främmande 
naturvetenskapliga begrepp? Det är rätt så osannolikt. Vi lever i ett samhälle med en doxa om att 
allting ska gå snabbt och kunna förstås på en gång. Vi är också människor vars känslor spelar en 
viktig roll i vårt beslutsfattande,22

 och därför är vi också känsliga inför hur 
persuasiva budskap framställs. Det är till exempel inte alltid ok att fråga någon hur mycket den 
tjänar eller vad grannen fick ge för sin nya sommarstuga i skärgården. Allt sådant bestäms 
av flera faktorer, till exempel vilken relation man har, men som yttersta ram finns den kulturella 
doxan med. Detta är vad constraints handlar om; att anpassa sin kommunikation till de 
värderingar och konventioner som finns för att bli trovärdig och lyckas hålla sig inom ramarna 
för vad som anses godtagbart. 

 

5.1.3 Varför är visuella budskap retoriska, handlar inte retorik om ord? 
Retorik definieras av många människor i min omgivning som vältalighet eller övertygningskonst 
och tycks således ägna sig åt ord och muntlig, möjligen skriftlig kommunikation. På senare tid 
har dock begreppet breddats och flera forskare anser att retorikens teorier och metoder också går 
                                                 
22 Lunsford (2004) s. 66. 
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att applicera på bilder, visuella budskap.  
    
Andrea Lunsford är en av dem som tar upp visuell argumentation i sin bok ”Everything´s an 
argument”. Även om vi numera dagligen omges av såväl texter som bilder med syfte att övertyga 
om något; att köpa en produkt, att rösta på deras parti eller att skriva på ett upprop i en kampanj, 
så har bilder alltid haft en makt att övertyga; från faraonernas Egypten till romerska kejsare.23 
    
Bilder tar ställning och är argument i sig själva, även utan att ord i form av en rubrik tillkommer. 
En bild förmedlar en syn på verkligheten och argumenterar för eller emot denna beroende på hur 
bilden är komponerad och vilka känslor den väcker. Att se bilder som retoriska budskap med 
syfte att övertyga ger oss ytterligare verktyg i att förstå kommunikationen som ständigt pågår runt 
omkring oss. Bilder spelar roll, skriver Andrea Lunsford. 

 
When advertisments for sneakers are powerful enough to lead some kids to kill 

for the coveted footwear,/…/ or when a cultural icon like Oprah Winfrey can sell 
more books in one TV show than a hundred writers might do – it´s high time to 
start paying careful attention to visual elements of argument. 24 

 
Och jag kan inte annat än hålla med. Visuella budskap är viktiga att förstå om man vill förstå 
dagens kommunikation och därför är det givet att retorikens övergripande teorier om övertygning 
kan komma till användning på detta område för det är främst det retoriken står för; att förstå hur 
persuasiva budskap fungerar.  
 
 
 

5.3 Tidigare forskning  
 
Den kampanj jag valt att analysera rör sig inom flera forskningsområden. Utöver retoriken, som 
är det jag fokuserar på i uppsatsen, kan man även dra paralleller till forskning för hotbilder i 
media. Det har skrivits en stor mängd av böcker och andra skrifter inom temat för hotbilder i 
media. Ämnet är stort då dess teoretiska utgångspunkter rör sig över flera olika ämnesområden; 
sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik och psykologi m. fl. Således definieras 
begreppen på olika sätt vilket kan skapa problem i en uppsats som den här. Dessa begrepp är 
inget centralt i min studie men eftersom mitt material så tydligt berör området känns det relevant 
att ta upp problematiken.  
 
Sannolikheten för en risk går att beräkna med matematisk hjälp men begreppet har också en 
annan innebörd. Människor får sin information om saker och ting till stor del via media25 och de 
händelser eller företeelser som media väljer att rapportera om blir också de saker som människor 
uppfattar som risker. Det människor inte känner till (även om det är hög sannolikhet att det 
inträffar) uppfattas heller inte som någon risk.26 Medan risker ofta handlar om yttre faktorer 
såsom ishalka, dåliga flygplan eller mörka parker att passera hem på kvällen, handlar kriser om 

                                                 
23 Lunsford (2004) s. 304. 
24 Lunsford (2004) s. 309. 
25 Nord & Strömbäck (2005) s. 9. 
26 Nord & Strömbäck (2005) s. 13. 
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mer individuella eller kollektiva problem som hotar ett samhälles värderingar eller dess 
maktapparat.27 Kriser har att göra med mänskliga relationer i meningen förhållanden mellan 
makten och folket. Denna forskning kommer dock inte utgöra någon grundstomme i min uppsats; 
retorikens teorier är de jag främst utgått ifrån. Anledningen att ändå göra en sådan här 
presentation finns i och med ämnets komplexitet och att visa på var i all forskning min uppsats 
befinner sig.   
 
Uppsatsen kommer främst att handla om det visuella i mitt material; ett forskningsområde som är 
relativt nytt framförallt i Norden. Jens E. Kjeldsen är det mest kända namnet för denna gren i 
Norden. Hans avhandling ”Visuel retorik”28 är den första på ämnet i Norden och är en mycket 
heltäckande genomgång av vad visuell retorik är. Den tar upp allt från rötterna i den klassiska 
retoriken och det visuella som fanns i ämnet redan då till nutida valaffischer. Avhandlingen ägnar 
uppmärksamhet åt flera aspekter såsom historiskt, teoretiskt och hur man kan utveckla en mer 
fullständig retorisk analys.29 Den metod för visuell retorikanalys som jag använder hämtar några 
av sina begrepp härifrån; latent och manifest retorik.30 Det handlar om att göra skillnad på 
budskap som är uppenbart persuasiva eller dolda budskap. Mral och Olinder skriver mer om det i 
den kommande boken om visuell retorikanalys.31 Andrea Lunsford, ett namn utanför Norden som 
också har skrivit en del om visuell retorik i sin bok ”Everything´s an argument”.32Hennes texter 
har också haft betydelse i min uppsats, främst i analyserna av argumentet i materialet.   
 

6. Metod 
 
I och med att jag började titta närmre på mitt material märkte jag att svaren på mina frågor om 
hur Aftonbladet framställer ämnet finns i det visuella. Därför har jag valt att göra en retorikanalys 
med tyngdpunkt på de visuella elementen i materialet. Bilderna är ofta stora och tar upp större 
utrymme än texten och det är också bilderna läsaren konfronteras med allra först och därför är det 
av största vikt att ägna analytiskt tänkande åt dem. Den visuella analysen undersöker också 
argumentationen i de visuella texterna vilket jag anser vara av yttersta vikt då argumentationen i 
en sådan här kampanj är den med vars hjälp avsändaren vill övertyga läsaren.  
 
Tanken från början var att också göra en topikanalys som syftar till att se de stora dragen i 
kampanjen och få med en del som fokuserade på texten istället för bilderna. Topikanalysen 
genomfördes också men med ett missvisande och irrelevant resultat för uppsatsens syfte varför 
jag valt att inte redovisa den i uppsatsen.   
 
Metoderna är hämtade från retorikens domäner, vilket kan verka som ett snävt angreppssätt. 
Syftet med uppsatsen är dock så inriktat på det persuasiva i framställningen att retorikens 
metoder är de som jag finner lämpligast att använda mig av. En deskriptiv analys av en kampanj 
som denna kunde ha gjorts bland annat med hjälp av semiotisk metod men då förbigår man den 

                                                 
27 Lidskog & Nohrstedt & Warg (2000) s. 185. 
28 Kjeldsen (2002).  
29 Kjeldsen (2002). 
30 Kjeldsen (2002) kap. 2.  
31 Mral & Olinder (2007) s. 7-8. opubl. manus.  
32 Lunsford (2004). 



 15

persuasiva delen i materialet som jag anser vara mycket viktig här eftersom det handlar om en 
kampanj med ett solklart syfte att övertyga om någonting. Övertygningen är kärnan i materialet 
och därför känns det ytterst lämpligt att välja en metod som också den har övertygningen i 
centrum – retoriken.  

 

6.1 Visuell analys 
 
Eftersom bilderna är ett ytterst aktivt element i en sådan här retorisk kampanj är det svårt att 
undvika att tyngdpunkten hamnar på det. Det vore faktiskt något märkligt att inte låta de visuella 
analyserna få störst utrymme då det faktiskt utgör största delen av kampanjen. Således är det 
visuella det sätt med vilket de främst framställer kampanjen och det är vad uppsatsen vill 
undersöka. 
    
Brigitte Mral har utvecklat en metod för visuell retorikanalys där det också lånas vissa begrepp 
från semiotiken.33 Semiotiken ser ett budskap som bestående av många olika tecken med vilka vi 
kommunicerar. Tecken är något som pekar mot någonting annat och står som representant för 
något utanför sig själv.34   Retoriken sysslar främst med symboliska tecken, de tecken som står 
som symbol för någonting annat som till exempel metaforer eller analogier, båda stilfigurer inom 
retoriken. Då tecken är de med vilkas hjälp vi kommunicerar finns också en mängd oskrivna 
regler för hur kommunikation får gå till, vad som är acceptabelt. Dessa tysta överenskommelser, 
konventioner kallas för koder inom semiotiken. I denna uppsats visuella analyser kan man bland 
annat läsa om Al Gore och hur hans breda axlar blir något manligt som symboliserar en hjälte. 
Detta är ett exempel på hur koder fungerar – de kommunicerar inom en doxa där de sänder ut 
signaler som skapar vissa givna tolkningar och på så vis ett specifikt budskap. Semiotik och 
retorik har mycket med varandra att göra just på det visuella området och semiotiken utgör på ett 
sätt den teoretiska ramen för visuell retorik. Semiotiken har en väl utvecklad begreppsapparat för 
att beskriva även retoriska bilder men retoriken är också del i semiotiken som lånat begreppen 
metafor och metonymi från denna kommunikationsteoretiska gren.35 
  
Trots att de ligger så nära varandra finns det ändå en stor och i detta fall avgörande skillnad till 
varför jag väljer att inte använda semiotiska begrepp i mina analyser. Semiotiken ägnar sig inte åt 
det persuasiva i en visuell text, vilket är kärnan i den retoriska analysen.36

 Anledningen till att 
välja att inte använda semiotiska termer är att jag finner retorikens begreppsapparat helt 
funktionsduglig i sammanhanget och att den på ett relevant sätt kan beskriva de upptäckter som 
görs efter mitt syfte.  
   
Jag tänker använda Mrals metod för att studera några av de många, ur retoriskt perspektiv, 
intressanta tidningsuppslag med både text och bild som finns i mitt material. Det är en metod i 
fyra steg som till viss del utgår ifrån tre tolkningsnivåer; gynnad, förhandlande och oppositionell 

                                                 
33 Mral & Olinder (2007) opubl. manus.  
34 Mral & Olinder (2007) s. 2. opubl. manus.  
35 Mral & Olinder (2007) s. 2. opubl. manus. 
36 Mral & Olinder (2007) s. 2. opubl.manus. 
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tolkning.37
 I varje steg ställer man frågor till sitt material som hjälper en att plocka fram, sätta ord 

på och avtäcka det intressanta som upptäcks i en visuell text. 
   
Steg 1 (”bildens natur”) går i princip ut på att se det man ser. Frågor som ”vad dras ögonen till på 
bilden?” leder vidare till att fråga sig varför och det i sin tur väcker funderingar som i flera fall 
kan leda till intressanta upptäckter i bilden. För att inte missa något i bilden och få en god grund 
inför resten av analysen är den tudelad i en manifest nivå och en latent nivå vilket innebär att man 
först ser det explicita i bilden och sedan försöker se de mer implicita delarna som finns där. Detta 
steg är därför mycket viktigt och en förutsättning för att kunna få ut bra saker av de följande 
stegen. 
    
I steg 2 (”bildens funktion”) tittar man närmare på vilken kontext bilden befinner sig i och man 
ställer frågor om skaparen, mediet och mottagaren. I detta steg funderar man över vilken funktion 
materialet har i förhållande till ”den retoriska situation som bilden är ett svar på”.38 
Att känna till läget runt omkring en publicerad artikel är avgörande för en retorisk analys 
eftersom man inom retoriken utgår ifrån ett tänkande där kontexten (var, när, hur, av vem, till 
vem något förs fram) har en avgörande roll för utgången av ett retoriskt budskap.39 
    
Steg 3 (”värdering av bilden”) är det steg där retorikens etiska sida kommer till tals. Här handlar 
det om att förhandla sig fram till huruvida bilden uppfyller sin funktion och hur den 
kommunicerar med de värderingar samhället runt omkring har; stämmer den med dem eller 
motsäger den dem? I mitt fall kommer detta steg att finnas med i en avslutande diskussion kring 
huruvida bilderna håller sig inom en godtagbar etisk ram för vad och hur sådant material bör 
publiceras i en tidning. Det jag vill poängtera här är att detta steg inte kommer att vara en stor del 
av min uppsats eftersom syftet inte är att inta någon sorts åsiktsposition om Aftonbladet gör rätt 
eller fel. Det jag i huvudsak koncentrerar mig på är att se hur de behandlar ett ämne av den här 
typen. Eftersom retoriken ändå till viss del är värderande berörs naturligtvis även detta. 
    
Slutligen det fjärde steget (”förmedling av tolkningen”) som är det steg där själva skrivandet sker 
och metoden ger riktlinjer för hur detta kan ske. Bland annat att man som analytiker ska vara väl 
medveten om sin subjektivitet som finns inbyggd i en tolkningsprocess. Vikten av att vara tydlig 
och delge sin tolkning av bilden för att läsaren ska se det kritikern sett står också med som en del 
i förmedlandet liksom att argumentera för det man fått fram och hur man gjort det. 
 

6.2 Argumentationsanalys med utgångspunkt i det visuella 
 
För att genomföra en argumentationsanalys har jag valt att komplettera Mrals metod med delar ur 
Andrea Lunsfords bok ”everything´s an argument”40  
    
Den argumentation som avses är den som bilden sänder ut med som också texten bekräftar. I 
vissa fall kan analysen lägga fokus på ett visst textavsnitt för att det på ett kompletterande sätt är 

                                                 
37 Mral & Olinder (2007) s. 10 ff. opubl. manus. 
38 Mral & Olinder (2007) s. 16. opubl. manus. 
39 Mral & Karlberg (1998) s. 21 ff.  
40 Lunsford (2004).  
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en viktig del av argumentationen om än relativt fristående från bilden. Exempel och citat 
förekommer också från kampanjens texter där de särskilt belyser de visuella argumenten eller för 
att det är en intressant iakttagelse i största allmänhet. (Sådana intressanta saker som man som 
analytiker springer på och inte kan hålla tyst om helt enkelt). 
    
Argumentationsanalysen ingår i de visuella analyserna och har således utgått från den visuella 
analysen men har en tydligare tyngdpunkt på argumenten i bilden och har därför inhämtat mer 
”kött på benen” från Lunsford.  
 
  

6.5 Metodproblem 

6.5.2 Visuell analys med krav på omdisponering 
Den visuella analysen kommer att ta upp en stor del av mitt analysarbete, vilket fallit sig naturligt 
eftersom materialet innehållit bilder till stor del. Brigitte Mrals metod som jag använt har varit 
mycket heltäckande i sin utformning vilket underlättat analysarbetet och gett en stor mängd 
resultat. 
    
Det finns dock ett problem som jag stött på kring denna metod. Det var ett problem som rätt så 
enkelt löstes genom att göra vissa omdisponeringar i min framställning med det kan ändå nämnas 
här för att belysa metoden från fler perspektiv. 
    
I metodens andra steg (bildens funktion) ägnar man analysen åt att titta närmre på kontexten dvs. 
skaparen, mediet och tittaren/läsaren.41

 Eftersom både mediet och läsaren och på ett sätt också 
skaparen (Aftonbladets redaktion) är samma för alla bilder blev jag tvungen att göra detta 
analyssteg till gemensamt för alla bilder. Det skapade naturligtvis problem eftersom svaren på de 
frågor som ställs ändå inte alltid är de samma för varje bild. Antingen fanns risk för en enorm 
upprepning i min text eller för en alltför generell och därigenom luddig och oklar analys. Jag 
hoppas att jag kunnat avhjälpa detta genom min disposition och mina förklaringar till min 
disposition som finns i dessa stycken. Låt oss också gå tillbaka till den första delen i 
kontextanalysen, skaparen, och ta en titt på den. 
    
Vem som skapat bilden kan både sägas vara själva fotografen eller Aftonbladet som tidning. 
Beroende på vilken man väljer får man väldigt olika svar. Dessutom, som i mitt fall, är det inte 
alltid relevant att ta reda på vem själva fotografen är om det är en frilansande tecknare och 
fotograf eftersom den personen endast står för ett foto, som i sig självt inte har en given mening. 
Aftonbladet är den ”kraft” som ligger bakom det persuasiva i/runt omkring bilden och det är det 
som är det intressanta för en retorisk analys. Självklart kan det i andra fall där fotografen också är 
en del i skapandet av hela artikeln och framställningen vara viktigt att se närmre på vem personen 
är, men detta gällde inte mitt material. Det ledde då till att kategorierna skaparen och mediet i 
princip är samma sak. Ändå gick det relativt bra att på grund av sådana omständigheter anpassa 
dispositionen på analysresultaten till mina förutsättningar med tidningsmaterialet.  
    

                                                 
41 Mral & Olinder (2007) s. 16. 
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Naturligtvis är jag väl medveten om att ingen metod kan passa varje objekt perfekt från början 
och anpassning krävs i princip alltid i någon grad men att nämna det känns ändå viktigt för att 
belysa metoden från fler håll.  

 

 

 

8. Visuell analys 
 
I varje analys presenteras min perception av bilden, alltså vad jag sett i bilden. Detta integreras 
med analytiska tankar och upptäckter som jag sett då jag applicerat metoden på mitt material. 
Dispositionen är inte linjär utan jag har försökt att låta skrivandet fungera som trådar mellan 
tankegångarna och på så vis ändå få ett visst flyt i texten. Nedan följer enskilda analyser på varje 
objekt i tur och ordning och efter det presenteras det som kallas steg 2 och steg 3 i Mrals metod i 
varsitt stycke. Dessa analyser har gjorts övergripande på samtliga bilder därför finns inte alltid 
dessa rubriker med i varje enskild analys förutom då jag sett intressanta saker att ta upp specifikt 
för den bilden.  

 

8.2 ”Vattnet kommer” – Stockholm om 200 år 
 
Uppslaget som publiceras den 2 november består av en bild på Stockholms stadshus i framtiden 
med omnejd. Bilden är gigantisk i förhållande till textmängden och också i förhållande till den 
lilla bilden på hur det ser ut nu. Rubriken, som är skriven med tjocka, svarta blockbokstäver går 
in i bilden. Nere till höger finns också en faktaruta som innesluter den mindre bilden på hur vyn 
ser ut nu. Tänker man sig att man läser en 
bild på liknande sätt som en text, från uppe till vänster till 
nere till höger är det lätt att förstå placeringarna av de olika 
elementen. Men det finns en skillnad i läsandet mellan text 
och bild som måste nämnas. En vanlig text börjar vi nästan 
alltid att läsa just längst upp till vänster men när vi ser en bild 
är det alltid något som ögonen i första hand faller på och från 
den punkten börjar vi sedan”läsa” bilden till höger och ner.42 
(Stadshustornet leder oss till vattnet som leder oss till 
faktarutan i den här bilden. Vi ser inte bakgrunden, eller den mer ”torra” ytan till vänster om 
tornet utan vattnet, översvämningen blir fokuserad. 
   
Det som är centralt i bilden är själva stadshustornet som finns mitt i skarven på uppslaget 
och i förgrunden av bilden. Utöver den är de element som bilden består av en väg tvärsigenom 

                                                 
42 Ander (2003) s. 36ff  
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bilden i höjd med stadshustornets övre del, en hamn till vänster i bild som ramas in av tornet, 
en halvdisig stadssilhuett utgör bakgrunden och försvinner bort i horisonten och slutligen 
finns det mycket vatten på bilden. Utrymmet till höger är endast en stor mörkblå, något krusig 
vattenyta. Det är en kall blå nyans, inte turkosvarm och där det krusar sig blir skuggan ännu 
mörkare.  
    
Ljuset faller främst till höger på bilden, hela förgrunden ligger i skugga och solljuset faller längre 
bort på stadssilhuetten. Ögonen dras till tornet men sedan direkt till den blå vattenytan till höger 
om det, Vänster-höger är den naturliga läsriktningen och det finns med även när man tittar på en 
bild så även om stadshustornet är en central och viktig punkt i bilden är det vattnet som har en 
framskjuten roll. 
    
Den information som är i centrum är att vattnet kommer. Om än kryptisk, kanske till och 
med vilseledande så ska det kanske vara information. Mitt emellan ingress och brödtext är 
ansiktena på journalisterna insatta men någon framhävd plats har de inte. Samtliga ser dock 
allvarliga ut. Kanhända det bildvalet är mycket medvetet i förhållande till ämnet. Just i bilden är 
den, med hjälp av alla elements placeringar, framhävda informationen: ”mycket vatten i 
Stockholm”. Men främst är det rubriken som talar om vad som händer. Dock skulle en 
känslomässig reaktion med stor sannolikhet utebli om rubriken stod ensam, utan bild. 
    
Den framskjutna rollen vattnet får beror också på rubrikens utrop som visar läsaren hur vi 
ska se bilden. Det lilla röda ”När” som ligger lite ditkastat över den stora rubriken är inte 
iögonfallande, vilket får effekten av att dramatiken i bilden minskar kraftigt så fort det ordet 
blir uttalat i tanken hos läsaren. Utan ”när” är rubriken en varning, ett utrop, om något som 
händer nu men med ”när” förminskas värdeladdningen i rubriken till att vara ett berättande 
om något som händer i framtiden och därför inte är lika aktuellt för oss som läser. Vi har en 
tendens att endast ta till oss sådant som är aktuellt i meningen att det händer nu och det är nu 
det gäller. 
    
Den övergripande rubriken tillsammans med raden längst ner skapar en slags ram runt hela 
artikeln och håller ihop allting. Över den stora rubriken finns den svarta raden om vad det är vi 
läser som är Aftonbladets sätt att tala om var i tidningen man är. Där står en rubrik, ”klimathotet” 
med versaler och en liten bild på en pojke framför jordklotet finns med tillsammans med en 
inringad uppmaning att skriva på och Aftonbladets logotyp. Den är liten och tillsynes obetydlig 
men den är också en form av rubrik som dessutom innehåller både en bild på planeten med ett 
barn och en mer logoliknade sak som uppmanar till underskrift på Aftonbladets hemsida. 
    
Typografin är använd på ett traditionellt tidningsvis; varierade storlekar, något varierat 
typsnitt på rubrik, ingress och brödtext, allt för att skapa en snyggare layout. Ingenting särskilt 
överraskande med det, vilket heller inte behövs (eller kanske ens vore lyckat) eftersom bilden 
i sig fungerar som en överraskning. Det som bör nämnas är dock att vissa ord är rödfärgade 
eller understrukna med rött. Den röda färgen signalerar varning eller en kraftig uppmaning; 
till exempel stoppskyltar eller varningstrianglar i trafiken, och här är den ett sätt att betona 
vissa ord för att framhäva deras betydelse och skapa ännu mer dramatik. De varierade 
typsnitten bidrar faktiskt också till detta. Rubriken ”vattnet kommer” är skriven med stora, 
raka blockbokstäver (utan s.k. seriffer) som därför signalerar en kallare ton än vad ett typsnitt 
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skrivet med seriffer (de små strecken i ändarna på bokstäverna) skulle göra.43
 

    
Vi kan titta närmare på bildens olika element och se hur de är utformade – vad som är 
fokuserat och inte och vad som rör sig och står still. 
    
Den stadssilhuett som ligger i bakgrund är ofokuserad liksom stadshusets nedre delar vilket 
gör att ögonen inte dras dit och man får därför själva översvämmningsvyn framför sig vilket 
ska vara bildens huvudsakliga tes och innehåll. Det enda som är rörliga ting på bilden är 
bilarna på bron som knappt syns. Det finns däremot inte, som man annars skulle kunna tänka 
sig, en enda båt ute på vattnet utan bilden är rätt så ”död”. Efter en sådan genomgång av bildens 
olika element ska vi nu försöka utröna effekten av och tanken bakom en sådan här bild. 
    
En fråga i analysen som jag ser som särskilt intressant är den om det finns några narrativa 
drag i bilden.44

 I den här bilden är det enkelt att se sådana drag, hela uppslaget berättar en 
historia som skulle kunna vara i stil med följande: ”När vattnet kommer, kommer stadshuset 
snart att stå mitt i havet till skillnad från nu då det är vackert beläget vid vattenbrynet.” Men 
bilden berättar inte särskilt mycket om personer som skulle var inblandade i det här utan det 
framställs som något som bara kommer att ske. Av texten ges sedan ett sådant personifierat 
element till berättelsen genom forskare och att du och jag kan förändra detta hemska och bli 
sagans hjältar. 

 

8.2.1 Argumentationen i bilden 
Den retoriska funktionen bilden har är att i första hand övertyga om att det faktiskt föreligger 
ett hot och sedan övertyga läsaren om att göra något åt det genom att skriva på Aftonbladets 
eget upprop som innebär att man avger fem löften för att minska miljöbelastningen. Att skriva 
på innebär naturligtvis också att man stödjer Aftonbladet som tidning och bidrar till att de får 
en större välvilja från allmänheten och att de kan höja sitt ethos som tidning om de lyckas 
med att få många människor att hjälpa till att förbättra miljön. 
  
Man reagerar på att något i en så pass välkänd vy är fel och inbjuds på så vis till att läsa 
vidare. Faktarutan som ögonen så småningom leds till inbjuder till läsning eftersom den är 
lättläst och verkar beröra läsaren individuellt, på just den platsen hon/han bor. Sedan vill man 
kanske förstå ännu mer och läser då hela brödtexten, som heller inte är så lång och däri finner 
man uppmaningen att skriva under på Aftonbladets kampanj. 
    
Vi ser alltså vad de vill övertyga om, men vad är tesen och de argument som stödjer den? 
Tesen skulle kunna utformas ”Stockholm kommer att översvämmas” och bilden fungerar som 
ett effektiv visuellt argument till att en sådan tes verkar rimlig. Trots att vi efter en stund 
förstår att bilden är ett montage så reagerar vi på det vi faktiskt ser – ett översvämmat 
Stockholm. Vi har också en enorm tilltro till fotografier i vår kultur. En doxa om att ett foto 
aldrig ljuger. (Jag kommer osökt att tänka på poplåten ”Bad day” med Daniel Powter där en 
fras är just att en kamera aldrig ljuger – ”the camera don´t lie”.45) Med den doxan i 
                                                 
43 Lunsford (2004) s. 316. 
44 Mral & Olinder (2007) s. 14. opubl. manus.  
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bakgrunden fungerar bilden som ett utmärkt stöd för tesen. 
    
De tre grundläggande medlen för att övertyga förekommer alla tre på tydliga sätt. Bildens 
ethos, trovärdighet, höjs i och med att den faktiskt ser ut som ett verkligt fotografi som i 
mångas ögon är en opartisk avbildning av verkligheten som den faktiskt är. Texten om att det 
är ett montage läses inte i första stund. 
    
Eftersom Stockholm ligger nära vattnet så är det förnuftigt att tro att det är fullt möjligt att 
det kommer att se ut som bilden visar om havsnivåerna stiger. En möjlighetstopik används här 
och visar att detta scenario är fullt realistiskt och möjligt och bildar på så vis ett 
logosargument.  
    
De känslor som bilden strävar efter att väcka, bildens pathos, är rädsla och en slags insikt om 
allvaret i situationen - en slags obehagets förvåning. Associationer av rubriken tillsammans med 
bilden kan vara vatten som utan att låta sig tämjas av människan forsar in över städer och över en 
själv och liknande associationer väcker alla känslan av rädsla och en hjälplöshet. I texten vänds 
detta till en känsla av makt och således också stolthet över att faktiskt kunna förändra situationen.              
Rubriken betyder oerhört mycket för bilden här (som i de flesta fall). Utan rubriken hade bilden 
lika gärna kunnat vara rolig eller på ett lugnt sätt intressant men texten som är ett utrop (!) 
fungerar som en varningssignal. 
    
Det finns alltså en argumentation för, ett probatio, att skriva på Aftonbladets kampanj men 
går det även att hitta något refutatio, ett bemötande av tänkta invändningar? Det refutatio jag 
tycker mig se finns inte i själva bilden men i orden runt omkring. Det lilla ordet ”när” som 
står över rubriken kan ses som ett refutatio i meningen att det faktiskt gör att rubriken inte 
säger att det är helt säkert att ”vattnet kommer” och bemöter alltså tänkbara invändningar mot 
vad tidningen håller som sanna fakta. På samma sätt är det lilla röda ”snart”, nere till vänster i 
bild, ett sådant och att de nämner att bilden är ett montage. 
    
Vatten är helt klart en återkommande topik på detta uppslag; vatten i meningen översvämning 
och en hotande naturkraft. Det är också det som framhävs, hotet om översvämning. Det framställs 
som en faktiskt naturlig följd av klimatförändringar, miljöförstöring att Stockholm m.fl. svenska 
städer kommer att hamna under vatten. Läser man mer vetenskapliga utsagor är de mer försiktiga 
med att tala om vad vi vet kommer att hända och de framtidsbilder man tar fram bygger på olika 
antaganden, som förvisso kan vara ytterst noggrant uträknade men fortfarande är just antaganden 
som inte helt säkert kan säga hur framtiden blir.46

 Här visas Stockholm under vatten som en 
verklighet och dessutom som en nära verklighet med tanke på bildvalet. I bildtexten står att detta 
är Stockholm om 200 år. Man kan fråga sig hur realistiskt det är att stadshusvyn kommer att se 
likadan ut om 200 år. Men bilden visar en plats vi alla är familjära med på ett eller annat sätt och 
därför väcker det känslor. Hur hade det sett ut, både för tidningens trovärdighet och för artikelns 
pathos, om bilden varit en fantasikonstruktion över arkitektur i Stockholm om 200 år? 
    
Säkert är åtminstone att detta bruk av en välkänd bild förstärker budskapet på ett kraftfullt sätt 
just på grund av dess höga igenkänningsgrad. 

                                                                                                                                                              
45 Webbsidan ”Let´s sing it”: www.letssingit.com. Länk: http://artists.letssingit.com/daniel-powter-bad-day-jcs62pq. 
46 Tv-programmet ”Planetens” hemsida. länk: http://www.forskning.se/planeten/index.html. 
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8.2.2 Skaparen 
Skaparen till denna visuella text skulle man kunna se på två sätt. Antingen är det Aftonbladet som 
tidning och medium som skapat denna bild och gett den en kontext eller så kan man titta på vem 
fotografen är.  
    
Paul Wallander som har retuscherat bilden är fotograf, illustratör, tecknare och konstnär och hans 
namn syns i flera sådana sammanhang. Han har fotat och ritat mycket för Aftonbladet men syns 
också som illustratör till bl.a Lars Anrells bok ”Sportgrodor”.47

 Han är frilansande 
och det innebär till exempel att han inte nödvändigtvis måste dela Aftonbladets policy eller 
värderingar. Han är mycket mångsidig i sin bildkonst och jag uppfattar honom mer som en 
konstnär som försörjer sig på de sätt han kan, än en journalistiskt tänkande fotograf. Detta tycker 
jag avspeglas i hans mångsidighet och hur han skriver om sig själv som en illustratör som den 
senaste tiden ”jobbat intensivt med att tillgodogöra mig de olika tekniker och 
möjligheter som finns om man illustrerar på en dator”.48 Det talar för en kreativitet endast för 
skapandets skull på ett sätt som en journalistisk fotograf inte har. Det gör också att de avsikter 
som skulle finnas med en retorisk bild inte egentligen ligger på denne Paul Wallander utan istället 
finns hos Aftonbladet själva. 
    
Den andre skaparen i sammanhanget är Aftonbladet som tidning, de som satt bilden i en kontext 
och gett den en given mening med rubriker och annat material runt om. Aftonbladet som skapare 
av dessa bilder skrivs det mer om längre fram i en sammanfattande analys av samtliga bilder från 
den visuella analysen. 

 

8.2.3 Läsaren 
I alla retoriska budskap är det viktigt att se vilka antagande som görs om mottagaren, det kan visa 
både på vilka publiken förmodligen är men det hjälper också till att avtäcka underliggande värden 
som finns i och med vad avsändaren antar att mottagaren håller med om eller inte godtar. 
    
Det som avslöjas med valet av en Stockholmsvy är att man räknar med att alla läsare väl känner 
till denna vy eftersom igenkänningsfaktorn är viktig för effekten. Förutsätter man därigenom att 
en stor del av läsaren är från Stockholm? Inte nödvändigtvis (även om det där bor väldigt många 
människor). Det är legitimt att förutsätta att folk känner igen sig i en sådan bild i en svensk 
kvällstidning men det finns ändå faktorer som inte kan förstås av alla.  
    
Om något innesluter något säger man samtidigt att något finns utanför, exkluderas, och här 
exkluderas den som inte har en känslomässig relation till Stockholm, eller Sverige för den 
delen eftersom stadshuset här kan ses som en metonymi för just Stockholm och i förlängningen 
Sverige. En sådan person skulle till exempel kunna vara en icke-svensk född person med en 
annan kulturell ram. Genom denna bild, och den effekt den troligen är tänkt att ha, visas alltså ett 
antagande om att läsaren, inte bara vet vad Stockholms stadshus är och vilken viktig symbol det 
                                                 
47 Adlibris bokhandels hemsida. länk: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197365505.   
48 Paul Wallanders hemsida: http://hemsidor.torget.se/users/t/tecknare/.  
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är för Stockholm, Sveriges huvudstad, utan också att den kunskapen sitter djupt rotad i läsaren så 
att den blir känslomässigt berörd av bilden. Man kan veta att klippmoskén i Jerusalem är en helig 
och speciell byggnad för många muslimer men att ha en emotionell aspekt i den kunskapen är en 
helt annan sak. 
    
För att förstå bildens innehåll och den konsekvens som bilden försöker visa på krävs nästan att 
läsaren själv varit där någon gång. Det är svårt att få en tydlig bild av meningen och innebörden i 
ett fotografi om man inte varit på plats själv. Det är som när man är på semester och fotar de 
jättestora vågorna en blåsig dag men när man kommer hem så ser vågorna inte märkvärdigare ut 
än vanliga vita gäss på havet. (Eller som en vän till mig som hade en gigantisk traktor stående på 
trädgården liknande ett stort monster men när hon ville återge det på bild för sina vänner såg det 
ut som vilken traktor som helst.) Har man inget att jämföra med, ett sammanhang till objektet 
eller vyn man ser så är det också svårare att förstå till exempel hur det blir om Stockholm 
svämmar över. Det som är viktigt här är att förståelsen är länken till en känslomässig reaktion på 
bilden, det som gör att man engagerar sig och faktisk lyckas bli övertygad. 
    
Valet av bild till en sådan rubrik, alltså valet av plats att stå som exempel avslöjar ett antagande 
om vad som skulle väcka denna känslomässiga reaktion, alltså vad som väcker ett medlidande, 
indignatio, hos läsaren. Man antar att läsaren gillar Stockholm, att läsaren kan instämma i att det 
är hemskt om stadshuset med omnejd i Stockholm blir översvämmat. 
    
Det övergripande intryck som bilden ger är en förvåning som också med hjälp av texten kan 
övergå i en viss rädsla och hjälplöshet. Den ger intryck av att vara ett äkta fotografi tills man tittar 
närmre och ser att det är ett montage. 
 
 

 

 
 

8.3 ”Tio sätt att rädda världen på – så kan du bidra” Al Gore som 
ethoshöjare 
 
Vi går från bilden av ett översvämmat Stockholm med en tydlig naturtopik till en bild med 
Al Gore där man istället jobbat kring kändistopiken allt inom ramarna för klimathot och miljön. 
Denna artikel publicerades den 11 november, alltså något senare än de andra artiklarna i 
analysen. Uppslaget består av två helsidesartiklar, en på var sida, som båda ser rätt så olika ut i 
placeringen av de olika elementen vilket förtydligar att det rör sig om två helt olika artiklar. 
Artikeln till vänster handlar om Kofi Annans uppmuntran till Sverige och Aftonbladet som tagit 
initiativet till en sådan här kampanj. (Denna artikel analyseras inte i uppsatsen men den finns med 
bland bilagorna eftersom fältet längst ner på sidan analyseras längre fram). Den andra artikeln är 
den som analyseras här med Al Gore som poserar i bilden överst på sidan och en lista på 10 saker 
läsaren kan göra för att ”förändra världen”.  
   



 24

Det naturliga för våra mänskliga ögon är att vid en första anblick låta dem falla någonstans i 
mitten av en bild, så också här, men här finns en linje mellan Al Gores utsträckta hand och hans 
ansikte som gör att ögonen snabbt dras från mitten och hans hand till hans ansikte, till höger i 
bild. Al Gore står i förgrunden med en bakgrund av vårt jordklot, en satellitbild där övre 
jordhalvan syns rundad mot den svarta rymden. Det är svårt att säga vad som är fokuserat och 
inte med tanke på att det är två sammansatta fotografier men det som är i centrum och drar till sig 
blicken är Al Gore själv. Överst i bild skymtar vi Nordpolens istäcke, det finns också en liten 
bildtext i vänstra hörnet. Längst ner i bild syns Al Gores hand som han håller framför sin mage. 
    
Det är värt att notera att Al Gores namn inte används i rubriken, artikeln verkar inte alls handla 
om honom, mer än som ett exempel på någon som gör mycket för miljön. Sedan kan man läsa sig 
till att det är hans lista på energisparråd som är artikeln. Men det är inte Al Gore som person som 
framhävs utan budskapet, ”rädda världen” står i fokus. Det som betonas är att du kan göra något. 
Detta sker genom rubriken och texterna som är inriktade på en svenssons vardagsliv och vad man 
kan ändra där för att bidra till en bättre miljö.  
    
Vi ser att bilden är överst på sidan och rubriken mitt på sidan, nedanför bilden. Siffran 10 är 
placerad lite på snedden och större än övrigt typsnitt i rubriken. Sidan är kompakt med text och 
bild, inte mycket tomrum; det förekommer dock två små bilder infällda i texten med de tio 
punkterna på att rädda världen. 
    
Typografin skiljer sig något i hela texten från andra texter i tidningen där den klassiska times new 
roman används. Istället är det här en text med jämntjocka bokstäver utan s.k. seriffer. Det som 
skiljer ingressen från brödtexten är storleken. Någon times new roman finns inte på hela sidan 
vilket gör att man inte tänker på typsnittet som något ovanligt. Det onormala är bara avvikande så 
länge vi ser normen för att jämföra det med. 
    
Rubriksiffrorna är gula, en stark färg som syns väl i detta sammanhang och sticker ut från bilden 
som till stor del är svart och blå. Bilden på jordklotet är zoomad på Nordamerika/USA och är från 
NASA vilket inte behöver sägas så mycket mer om, med risk för övertolkning. Rutan om att 
bilden är ett montage syns i vänstra hörnet, alltså på det stället i bilden som ögat i sista hand dras 
till vilket är en naturlig placering för ett element man inte vill ska ha någon nämnvärd 
uppmärksamhet. Siffrorna som fungerar som mellanrubriker är tillsynes slumpmässigt placerade i 
texten vilket ger ett något rör(l)igt intryck och en sådan disposition inbjuder till att läsa i vilken 
ordning som helst. Eftersom mönstret med de vanliga spalterna inte framkommer så tydligt kan 
man, utan att det stör det inlärda läsemönstret, börja var man vill i texten. Det blir mer lättsam 
läsning av korta, utvalda stycken och läsaren har inte ”bördan” av att behöva läsa en lång 
brödtext för att få ett sammanhang. 
    
Vad gäller färgerna har vi konstaterat att den gula färgen på rubrikerna bryter av gentemot bilden 
som går i blått och svart. Ett layoutgrepp som skapar en kontrast på sidan och gör den mer 
spännande. Spänning är en faktor för att få läsaren att stanna upp och vilja läsa vidare. 
Färgen är också ett bidragande element till den rörliga/röriga känslan på sidan tillsammans med 
siffrorna placerade på måfå. Om siffrorna varit blå till exempel, hade det funnits en större balans i 
bilden som skapat mer ordning så varför har man valt en så pass rörig disposition? Det är svårt att 
svara på men vi kan svara på vad en sådan disposition får för effekt. Den skapar en viss spänning 
i bilden och den gula färgen är mer associerad till varningar och utrop än en blå färg som är lugn.  
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Det narrativa drag man kan se i bilden är att Al Gore själv ser ut att just stå och berätta en 
historia. Han är mitt uppe i en gest och hans min vittnar om att han är mitt i ett ord. Ett sådant 
actio mot en bakgrund av planeten jorden gör att man drar slutsatsen att han berättar något om 
jorden. Lägg till det läsarens förförståelse (dels den man får av överrubriken ”klimathotet” och 
den stora rubriken, dels den förförståelse en trogen läsare har som vet att tidningen tar upp detta 
ämne nu och kanske till och med hört talas om eller sett Al Gores film) och vi kan få ut att Al 
Gore (som är känd för sitt miljöengagemang) står och berättar för oss hur dåligt jorden mår och 
hur vi ska rädda den. De typiska narrativa element som vi då ser i bilden är Al Gore som en 
hjälte, vilket också hans kroppsspråk vittnar om med de breda axlarna, allvarlig min och fasta 
handföring. Detta är typiskt maskulina drag som hjältar i sagor och enklare filmer (läs Disney) 
har men de, förvisso intressanta, resultat och tankar som väcks kring genusaspekten i bilden är 
något som lämnas därhän i denna uppsats då de inte är genusaspekten som denna uppsats vill 
koncentrera sig på.  
    
Bakgrunden hjälper dessutom Al Gore att framstå som mäktig där han står och ser på jorden 
utifrån, nästan som vore han Gud själv som ”håller hela världen i sin hand”. Al är alltså hjälten 
men också du som läser kan få bli det. ”Du kan rädda världen, om du följer Al´s lista” är den tes 
som rubriken har. 

 

8.3.1 Argumenten i bilden 
Tesen, att du kan vara med och rädda världen, har visuella argument som dock inte är helt lätta 
att se; bilden i sig talar inte på ett sådant sätt utan det är först tillsammans med rubriken som den 
tolkningen blir relevant. 
    
Den argumentativa avsikten är att övertyga folk om att de kan bidra till att rädda jordens klimat, 
hur de gör det är bl.a. genom att skriva på Aftonbladets upprop. Den tionde och sista punkten är 
också en uppmaning att ta reda på mer om klimatfrågan vilket blir ett argument för att fortsätta 
köpa Aftonbladet och läsa dess serie om klimatet. 
    
När det gäller bilden i samspel med rubriken anspelar den på en identifiering med personen på 
bilden, inte som USA: s förre vicepresident i första hand men som miljökämpe med makt; en 
sådan person kan vi också bli. Det appellerar till vårt ego av att själva vilja vara hjältar, duktiga, 
uppmärksammade och goda. Detta tillsammans med att bilden på jordklotet kan uppfattas av 
många som vacker med sin klara blå färg och den skogiga och sandfärgade kontinenten med 
svepande vita moln fungerar som pathosargument då det vackra väcker empati och en vilja att ta 
han om miljön bättre och maktappellen talar till våra egoistiska känslor. 
    
Något som ligger nära pathosargumenten i denna bild är de kulturella värden som den innefattar. 
I den empati som väcks för att hjälpa vår jord ligger också en värdering av makt och stolthet. När 
planeten vi bor på framställs som ett ting i behov av hjälp förminskas jordens värde till något 
svagt och vi som människor blir det starka i leken. De som har makten att göra något åt det hela 
och den känslan av förändringsmöjlighet och goda gärningar genererar en viss stolthet – vi kan ta 
åt oss äran av att bli vår planets hjältar. Makt är det kulturella värde som bilden symboliserar.  
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Som jag skrev tidigare kan personen på bilden nästan te sig som Gud själv där han står utanför 
jorden med en mäktig gest. Hans händer är en gest som skulle passa en föreläsare som just visar 
något på skärmen bakom sig av ett diagram eller en bild. Här är den bilden självaste jorden och 
det skapar känslan av dominans över jorden eftersom han står utanför den och kan peka på att den 
som en sak med ett fel som vi bör och kan åtgärda. Dessa värden är inget som ifrågasätts i bilden 
utan tvärtom förstärks det just genom nyss nämnda saker. 
    
Bildens ethosargument ligger i användandet av en aktuell kändis eftersom vi har en tendens att 
lyssna på och se upp till dem. Att Aftonbladet, som är en politisk röd tidning, hämtar sitt 
ethos från en amerikansk f.d. vicepresident är heller inte så konstigt då han står som en motpol till 
det annars amerikanska miljöengagemanget som vi fått lära oss i princip är obefintligt samt att 
han är demokrat och därmed står på ungefär samma ideologiska sida som Aftonbladet. Al Gore är 
en god förkämpe för miljöfrågorna i ett land där motståndet är stort. 
    
Logosargumenten är inte nämnvärt förekommande i bilden eller rubriken. Dessa finns istället i 
brödtexten där man gjort matematiska uträkningar på hur mycket energi som sparas om man gör 
si eller så. 
    
Återigen har vi ”montagerutan” som en form av refutatio, men eftersom den endast är där för att 
den måste, ingår den egentligen inte i själva argumentationen men likväl får den effekter för den. 
Det man dock kan se är att dess placering, nämligen på det utrymme i bilden dit ögonen allra 
minst ser, är ett tydligt tecken på att man inte vill att den rutan läses i första hand. När man väl får 
syn på och läser den har hjärnan redan hunnit reagera på bilden och hunnit ta in rubriken som ger 
oss tolkningen. 
    
Efter denna övertygningsprocess med argument från alla element i den retoriska triaden 
avslutar vi med att se på vad avsändaren alltså vill uppmuntra läsaren till. I allra högsta grad 
uppmuntras man att utföra något mer än att läsa. Det hela går ut på att man ska skriva på 
Aftonbladets upprop och bli en bättre miljövän. I just denna artikel lockas man att läsa vidare tack 
vare dess enkelhet. ”Rädda världen”, vem vill inte det? Rubriken är utformad så att man vill veta 
hur man kan rädda världen och att ta reda på det är högst bekvämt. Läsa några korta meningar 
under tio punkter, sådant som vår lata människonatur älskar! Listor, och korta, enkla meningar 
som går fort att läsa utan ansträngning. 

 

8.3.2 Läsaren 
De specifika antaganden som görs om publiken i den här bilden är att man känner igen personen 
på bilden som Al Gore och det förutsetts att hans miljöengagemang är allmänt känt även för 
svensken och läsaren av Aftonbladet. 
    
Intrycket bilden ger är att läget är allvarligt; detta genom Al Gore´s allvarsamma min. Att det 
allvarliga läget rör jorden förstås givetvis av bakgrunden med jordklotet. Bilden väcker, trots sin 
allvarliga ton, positiva känslor i och med den stolthet som följer på den makt som läggs i läsarens 
händer om att verkligen betyda något och ha möjlighet att påverka. Man antar därigenom att 
människor vill vara aktiva hjältar, vill påverka och att den rädda-världen-appell man använder 
faktiskt lockar till sig människor. 
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Det skulle kunna vara så att valet av Al Gore gjorts för att ta fram ett efterföljansvärt exempel 
men är det så han framställs i denna artikel? Nej, fokus ligger inte på att framhäva Al Gore som 
ett ideal; texterna uttrycker inget om att han skulle vara en miljökämpe som vi bör efterlikna. 
Istället är läsaren betonad genom de ständiga uppmaningarna och uppmuntran till att själv bidra. 
Al Gore finns med som en aktualitet i sakfrågan och på underhållningsmarknaden (filmen som i 
skrivande stund går på biograferna). Genom att anknyta till aktualiteter på det sättet fångar man 
lättare läsarens intresse.49 

 
 
 
 

8.4 ”Gör något nu” - en liten pojke som metonymi för en lidande jord 
 
Denna visuella text är ett återkommande element i 
artikelserien om klimathotet och fungerar som en logotyp 
för serien. Den upptar ungefär en femtedel av en sida och 
är egentligen inte särskilt stor men på grund av dess 
frekventa förekomst anser jag att den är viktig att ta med i 
en visuell analys. Även om den i princip är likadan i alla 
artiklarna så skiljer de sig något åt i kompositionen vilket 
medför att jag som analytiker måste välja ut en bild för att 
kunna genomföra analysen på ett bra sätt. Jag valde numret med Nelson Mandela och Al Gore. 
Det är nämligen som logotypen är utformad här som den är utformad på de flesta av artiklarna. 
    
När man ser rutan med budskapet ”gör något nu” är det inte som att man ser den i första taget. En 
logotyp är ofta något som man ser men inte medvetet tittar på eller läser allra först. Så är också 
fallet här. Men nu ska vi titta på bilden på ett medvetet sätt. 
    
Den visuella texten består av en stor rubrik i gula bokstäver, utformad som ett utrop. Hela 
bakgrunden är tonad från svart till vitt i vänster-högerriktning och utgör bakgrunden för en blå 
jord, en blå FN-logga samt gul och vit text. Det är alltså inte en särskilt färgglad ruta. 
    
Textmässigt är det sedan relativt litet typsnitt på de fem punkterna och de små uppmaningarna 
om att vara med och förändra. Utöver rubriken så är också en siffersumma skriven i lika stort 
typsnitt; det är summan på antal personer som skrivit på uppropet. Att antalet svenskar som 
skrivit på är framhävt som en stor rubrik, ja faktiskt lika stor som rubriken med det som 
artikelserien har som sitt viktigaste budskap, är självklart anmärkningsvärt. Förutom det så är 
också FN ett element som upprepas i rutan. FN fungerar som ett utmärkt ethosargument som vi 
ska titta närmre på i stycket som fokuserar på det argumentativa i bilden. 
    

                                                 
49 Johannesson (2001) s.77. 
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Längst till höger på hela remsan finns två korta frågor till två kändisar och längst till vänster ser 
vi en liten pojke med allvarlig min mot bakgrunden av en satellitbild av jorden. 
    
Frågan om vart ögonen dras blir väldigt intressant i den här bilden. Det som jag trodde var 
självklart visar sig inte stämma in helt. Man, eller åtminstone jag, tänker mig att ögonen ska dras 
till pojken, men faktum är att det man först ser är rubriken och, som jag skrivit tidigare är det från 
den punkten man sedan läser den visuella texten i riktning vänster-höger upp-ner och eftersom 
pojken är till vänster om rubriken blir den knappt läst. Men, detta är fallet när man har hela 
uppslaget framför sig och läser av uppslaget som helhet och jag tror inte att det är så man som 
”vanlig” tidningsläsare gör när man bläddrar; inte när det som här är två helt olika artiklar på 
varje sida; (den med Kofi Annan till vänster och den med Al Gore till höger.) På grund av sin 
placering längst ner så läses inte denna remsa av när man snabbt skummar igenom uppslaget. 
Men när man valt att läsa en artikel, t.ex den om Kofi Annan så koncentrerar man sin blick på 
den sidan och då kommer också remsans funktion i ett annat läge. Då ser man också bilden och 
den blir del i övertygningen. 
    
Den stora rubriken är gul medan underrubriken är vit. På det följer återigen en gul rubrik i 
versaler som är övertext till listan med de fem löftena man kan ge. Dessa texter samt bildtexten 
till FN-loggan är skrivet smått. Där remsan går över till det andra uppslaget börjar en text som ser 
ut som en ingress, dess typsnitt är något större och här finns också en form av sifferrubrik med 
stor gul text. När man ser det upptäcker man att alla dessa element; rubrik, underrubrik eller 
ingress, bild och information finns på båda sidor på uppslaget vilket gör att den faktiskt går att 
läsa som en text på var sida av uppslaget. Med den förståelsen för bildens komposition är det 
också lättare att se vad ögonen dras till. 
    
Bilden kan läsas på två olika sätt, som en enda lång remsa, eller som två enskilda visuella texter, 
en på varje sida. Detta får effekten att budskapet i fältet med barnet och uppmaningen kan nå 
fram, vilken av de två artiklarna (Kofi Annan eller Al Gore) på uppslaget man än väljer att läsa.   
    
Också i den här bilden kan man läsa in att en historia berättas med hjälp av pojken, jordklotet, 
rubriken samt av den förförståelse läsaren bör ha vid det här laget. Berättelsen handlar om hur ett 
oskyldigt barn får lida på grund av att jorden förstörs men att vi/du/läsaren har makten att göra 
något åt det. Allt detta visas genom pojkens minspel och placering tillsammans med en jord och 
rubriken tillsammans med den kunskap läsaren fått om ämnet talar sitt tydliga språk om jordens 
hälsa och önskvärda åtgärder. Offret i den här berättelsen är barnen där en liten, söt, blond kille 
får stå som metonymi för dem. Valet av ett sådant barn appellerar till människors känslor för barn 
men det finns en intressant aspekt i det hela. Om dessa farhågor om jorden besannas så är det inte 
i första hand vita, (svenska) barn som får lida utan snarare afrikanska, asiatiska, och 
sydamerikanska barn i fattigare länder. Metonymin är alltså felvisande men varför? 
    
Vad är mest effektiv visuell argumentation; att försöka skapa empati för något långt borta som 
man inte känner eller att appellera till den empati som redan finns för det som ligger nära, kanske 
till och med ens eget kött och blod? Svaret är lika intressant som givet: det som är nära, det som 
mest konkret angår oss är det som vi lättast låter oss övertygas med. Metonymin om barnet som 
är vitt är på detta sätt en motsägelse eftersom det egentligen inte är ett relevant argument; det är 
inte dessa barn som kommer att fara illa men man framställer det så för att det är det som bäst 
övertygar. Hjälten är du, som läser detta och som har makten att förändra i din vardag. 
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Det är främst i denna ruta som uppmaningen att följa argumenten finns sett till kampanjen i sin 
helhet, men dem tittar vi närmre på i stycket om argumentation. 

 

8.4.1 Argumenten i bilden 
Det som texten vill övertyga om är att skriva på Aftonbladets upprop och att ge en insikt om 
läsarens makt att förändra och därför ändra sitt leverne (t.ex. byta till lågenergilampor, köra 
mindre bil och dylikt). För att strukturera den argumentation som försiggår är det viktigt att först 
plocka ut tesen och sedan se vilka argument som stödjer tesen. Det som rutan hävdar är att du kan 
gör något för att stoppa klimatförändringarna – det är tesen. Argumenten förekommer sedan i 
både texterna och bilden men det främsta visuella argumentet är den allvarliga pojken som blir ett 
pathosargument – ”gör något nu så att det oskyldiga barnet slipper lida”.  
    
FN-loggan som nämns tidigare blir ett visuellt ethosargument eftersom FN, och dess 
miljöprogram, måste ses som en auktoritet i sammanhanget. Auktoriteten hänger samman med 
doxa, om vad vi sätter vår tilltro, och FN är en sådan instans som har hög status och ses som 
trovärdiga och goda. FN är återkommande men hur förstärker det budskapet? I mångas öron är 
FN något som sysslar med de stora frågorna i världen såsom krig och svält och när man då ser att 
de också ägnar sig åt miljöfrågor kan man ta det mer på allvar. FN:s engagemang ger tyngd åt 
klimatfrågan och kommunicerar att det är viktigt till läsaren. Vilket i sin tur också stärker 
Aftonbladets ethos som tar upp en sådan här viktig fråga. Avsändarens ethos är viktigt för att 
läsaren ska kunna lita på att det som sägs är riktigt och viktigt. 
    
Vi konstaterade tidigare det anmärkningsvärda i att antalet svenskar som skrivit under får en lika 
framskjuten plats som själva huvudrubriken. Siffror hänger ofta samman med statisk och fakta, 
logosargument, men i detta sammanhang skulle jag vilja säga att det är ett argument som jobbar 
med känslan, alltså ett pathosargument. Den känsla som siffrorna med underrubriken ”/så här 
många/(min.anm.) svenskar har lovat att göra något för miljön” appellerar till är oviljan till 
utanförskap. När tidningen skriver så gör de ett antagande om läsaren som en person som 
accepterar en argumentation där skälet till att följa den är att flera andra har gjort det. En sådan 
här ”mängdargumentation” är vanligt förekommande i allehanda reklamer – slå på TV-shop 
vilken dag som helst och du översvämmas av dem. Det är ett vanligt argument som säkert har 
fungerat bra för reklammakare och företag –dess återkommande användning vittnar om det. Som 
jag skrev kan detta även ses som ett logosargument och de ofta mycket subtila gränserna för vad 
som är vad skriver också Andrea Lunsford om då hon säger att argument ofta innehåller drag av 
flera av de tre medlen för att övertyga.50 
    
Utöver att många vanliga Svenssons har skrivit på och används som argument så tas också ett par 
kändisar som skrivit på fram i varje nummer och fungerar som ytterligare ett argument. Det är en 
brokig skara av kändisar från olika åldrar och genrer men alla är de mer eller mindre förebilder 
för flera människor och kan därför få fler att skriva på. Detta är ingen reklam men likväl ett 
försök att övertyga om att följa en viss uppmaning och alla de tre medlen för att övertyga finns 
med som vi sett.  
                                                 
50 Lunsford (2004) s. 115. 
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Varje fullfjädrad argumentation bör också bemöta tänkta motargument genom att ha med ett 
refutatio och vi frågar oss: finns det något sådant i denna bild? Något tydligt refutatio hinner man 
aldrig utveckla då rutan är relativt liten och något utrymme för en mer heltäckande argumentation 
inte ges. Därför är det intressant att se att de argumenttyper som är mest frekventa i 
sammanhanget är pathos och ethos medan logosargumenten lyser med sin frånvaro. 
Logosargumenten tar ofta mer tid att utveckla medan endast en bild kan vara mycket effektiv i 
sin pathosargumentation. 
    
I stort kan man säga att de känslor som det visuella vill väcka är främst en empati för barnet och i 
förlängningen för ”vår lidande planet”. Den text som finns med bidrar till att väcka en stolthet 
hos läsaren genom att ge läsaren makt och statusen som en potentiell hjälte. 

 

8.4.2 Läsaren 
I bilden visar sig ett antagande om att läsaren har tillgång till Internet eller mobil och vet hur 
sådant fungerar. Beskrivningen av hur man skriver under avslöjar detta. Det säger oss att läsaren 
förmodligen inte tillhör den äldsta generationen i samhället utan riktar sig till människor som är 
bekanta med den relativt nya tekniken. Ett antagande som visserligen är berättigat på ett sätt 
eftersom den stora majoriteten har tillgång och kan handha antingen mobil eller Internet. 
    
De negativa känslor bilden väcker är dominerande gentemot de positiva känsloelement som ändå 
finns med. Rubriken uppmanar till akut handling, något som associeras med en nödsituation och 
hot - ett utrop som finns med i hopplösa sammanhang där desperationen är stor.  
    
Bilden på barnet väcker inte heller den några positiva känslor utan förstärker känslan som 
rubriken ger och lägger till den också en empati för de oskyldiga barnen. Kanske fungerar den 
lille pojken också som en spegelbild i vilken läsaren kan se sig själv som hjälplöst utsatt för de 
konsekvenser klimatförändringen ger? Det är en tanke som det spinns vidare på i diskussionen. 
    
De positiva känslorna väcks med hjälp av texterna som talar om att du kan vara med och stoppa 
det som händer. Sifferrubriken bidrar också till positiva känslor genom att den visar att många 
redan gjort något vilket innebär att man inte är ensam om man själv lovar att göra något; man får 
känslan av att vara del i ett större sammanhang och veta att det som individen gör spelar roll. 
    
Ett övergripande första intryck som bilden ger skulle kunna beskrivas med dessa ord: 
desperation, makt att förändra och empati. Lägg märke till att alla de ord som nyss användes för 
att beskriva bilden är känslor. På det stora hela jobbar alltså bilden med att väcka känslor, pathos. 
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8.5 ”Här dör vår jord” – satellitbilder som bevis för miljöförstöring 
 
Den här artikeln koncentrerar sig på globala förändringar 
som glaciärer och regnskogen; sådant som inte ligger den 
svenske läsarens hjärta (generellt sätt) lika nära som 
vasaloppet eller snögubbar, eftersom det är mer avlägset 
och mindre konkret. 
    
Ögat dras till mitten av uppslaget och mitten av bilderna. Rubriken har 
inte en lika viktig roll här som i flera av de andra artiklarna där den ger 
mening åt bilden. Här är det istället bildtexterna som förklarar vad det är 
man ser och det behövs eftersom bilderna inte är självklara. Just därför 
dras också ögat till dem. Man måste se efter på vad det är man 
egentligen ser och då får man svaret i texten som förklarar att glaciären 
på Kilimanjaro smälter och Tchadsjön torkar ut. När man läser 
bildtexten förstår man också att det är satellitbilder och man kan 
plötsligt ”se” hur bilden är komponerad och vad den föreställer. 
    
Uppslaget är uppbyggt kring de fyra stora gröna bilderna i mitten. Nedanför dem finns bilderna 
på Tchadsjön i något mindre storlek än de gröna bilderna. Alla bilder omges av en svart 
bakgrund. Inom den svarta ramen finns en liten artikel nere till höger om industriutsläppen och en 
bild på en brandsläckning och allra längst ner, längs med hela det svarta fältet finns uppmaningen 
att skriva på och hur man kan ”göra något nu” genom att lova vara en bättre miljövän. 
    
Rubriken sitter till vänster om det svarta bildfältet och säger med svarta, feta blockbokstäver: 
”Här dör vår jord.” Den är så stor att den tar upp drygt en fjärdedel av ena sidan och tar således 
upp mer utrymme än den efterföljande ingressen och brödtexten. I dessa texter finns lite mer 
information om läget än vad bilderna ger. 
    
Längst till höger på sidan finns en kolumn med kortintervjuer med några välkända svenskar följt 
av en text angående en miljödemonstration som genomförs runt om i Sverige. Allra överst på 
sidan finns också här en svart rand med artikelseriens logotyp, datum och sidnummer, samma 
som finns med i samtliga av artiklarna i kampanjen. Återigen är det bilderna i mitten som tar upp 
allra mest av utrymmet, de är så pass stora att bildrubrikerna är ditsatta överlappandes själva 
fotografierna. Bildmaterialet presenteras högt upp på uppslaget medan texten generellt sätt är 
placerad lägre ner. På så vis är bilderna det man ser först och som sedan kan leda den intresserade 
läsaren vidare ner mot texten.  
    
Att bilderna är placerade i mitten får effekten att det är dem man ser först. Rubrikens storlek gör 
att också den blir läst relativt snart medan brödtexten inte är särskilt tilltalande om man inte blir 
mycket nyfiken och vill ta reda på mer. Den svarta bakgrunden förstärker allvaret i ämnet och ger 
det, rent känslomässigt, en mörkare ton. Med en svart bakgrund förstärks kontrasterna på 
uppslaget och dramatiken ökar på grund av det. Den vita rubrik som finns inom det svarta fältet 
bidrar också till att skapa denna kontrast. 
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Typografin som används skiljer sig inte nämnvärt från andra artiklar. På så vis följer den ett visst 
Aftonbladetmönster. Rubriker och bildrubriker är överlag skrivna med feta versaler i svart (vitt 
där bakgrunden är svart) och är relativt stora. Rubriken längst till höger, om demonstrationen, är 
dock skriven med små bokstäver vilket gör att den inte drar till sig lika stor uppmärksamhet och 
inte verkar på samma dramatiska vis som huvudrubriken. 
    
Den bild som jag analyserat som logotyp för kampanjen ser något annorlunda ut i denna artikel 
jämfört med de andra. Rubriken ”Gör något nu” är här röd istället för gul som annars är standard 
och bilden på pojken och jorden är inte huvudsakligt visuellt element här. Istället tittar en tjej 
med cykelhjälm på cykel fram strax till vänster om rubriken. Pojken finns med i displayen på en 
mobiltelefon som ska illustrera hur man går till väga för att skriva på. Innehållsmässigt är dock 
denna logotyp likadan som de andra. Där finns rubriken, löftena, praktiskt info och siffran på hur 
många som hittills skrivit på. På största delen av uppslaget är bakgrunden svart. På den finns 
bilderna och ovanpå dem är dess rubriker skrivna mitt emellan förr-och–nu-bilden. 
    
Att säga vad som är i förgrunden respektive bakgrunden är svårt med tanke på typen av bild. Det 
är endast platta satellitbilder där inget tycks stå ut från det andra. Det som står ut är bilderna i sig 
som just på grund av sin ”platthet” väcker visst huvudbry och kräver en stunds läsning innan man 
förstår vad de handlar om. Därför är det främst bilderna som drar till sig uppmärksamheten. De är 
mycket övertygande och kan tänkas skrika ut: ”Se här! Detta händer faktiskt, det är sant och det 
är inte bra”. 
    
Vid en första anblick slår allt det skarpa gröna läsaren i ansiktet och man undrar vad det är för 
någonting, eftersom så pass stora fält med i princip en och samma färg är rätt så ovanligt i 
tidningar. Den nyans som färgen har är heller inte en behaglig eller mjuk ton som mossgrön eller 
skir vårgrönska; den är bara riktigt, riktigt, ilsket grön, som gräs eller broccoli, vilket gör den än 
mer uppseendeväckande. 
    
Det tycks mig vara relativt ovanligt att publicera satellitbilder i en kvällstidning; ofta är 
bildmaterialet fokuserat på kändisar, olyckor eller andra konkreta saker som tydligt föreställer ett, 
för läsaren, välkänt ting. Satellitbilder är svårare att direkt se vad de föreställer eftersom det ses 
ur ett ovant perspektiv. Men även om bildvalet alltså verkar vara ovanligt är det inte särskilt 
överraskande med tanke på den effekt det får; läsaren stannar upp och vill veta vad man ser och 
artikeln blir på så sätt läst, om inte helt så kommer i alla fall poängen troligen fram och därmed 
det viktigaste budskapet. Att det inte står rätt till med jorden men att läsaren kan göra något åt det 
visar sig i de stora bilderna tillsammans med ingress och rubriken ”gör något nu” med tillhörande 
text och bild längst ner på uppslaget. 
    
De narrativa dragen är tydliga om man tänker på att ett förr och nu visas på bilderna. 
Artikeln berättar om hur någonting händer; regnskog som skövlas, glaciärer som smälter, sjöar 
som torkar upp, en planet som dör. Alltså finns både ett ”då”, ”nu”, och ett ”sen” med i artikeln; 
ett då med mer skog och vatten ett nu med mindre av den varan samt en framtid med ännu mindre 
av den varan. Framtidsscenariot är inte explicit i bilderna men den naturliga kopplingen som 
läsaren lätt gör är att om det först var mycket skog och nu är mindre så är det troligt att 
regnskogen kommer att försvinna ännu mer. Det intressanta är att orsaken till att detta händer 



 33

sägs vara människan och därför kan man genast ge denna makt att förhindra den, annars 
förutsägbara, händelsekedjan och låta jorden leva istället för att dö. 
    
Frågorna som ställs till de tre kändisarna är inte tydligt framhävda. I den kolumnen är istället 
bilderna det viktiga och svaren som ges. Frågorna behövs heller inte för att poängen med svaren 
ska förstås; att kändisarna är miljövänliga och är förebilder att ta efter framkommer av svaren i 
sig själva. Eftersom artikeln är del i en kampanj är det självklart att det finns en tydlig uppmaning 
till att göra något och här handlar det om att skriva på Aftonbladets upprop och bli en bättre 
miljövän. Uppmaningen finns förutom i ingressen också längst ner på uppslaget där man också 
får veta vad man kan lova och hur man gör det. 

 

8.5.1 Argumenten i bilden 
Tesen som den här bilden kommunicerar är att det händer negativa saker med jorden. Som 
exempel har de regnskogen, en glaciär och en uttorkad sjö. Detta är huvudtesen, men till den kan 
fogas en undertes som säger att det går att göra något åt det. Det är syftet med texten, att övertyga 
om vikten av att ändra sin livsstil för att förhindra en fortsatt förstörelse av vår 
planet. 
    
Död – ett ord som väcker mycket negativa associationer i vår kultur. Här används det dels i 
rubriken men liknande begrepp som också står för att något försvinner, förtvinar eller på annat 
sätt förstörs, är flitigt använda i bildrubriker och i bilderna själva. Detta ger självfallet läsaren 
negativa känslor som väcker det obehag och känsla av maktlöshet som artikeln troligen avser att 
framkalla till en början. 
    
Bilderna fungerar som argument i och med deras trovärdighet som satellitbilder – de är riktiga 
fotografier och att sådana inte ljuger är något som vår doxa håller för sant. Satellitbildernas 
ovanlighet i kvällstidningssammanhang stärker också argumentationen. Tidningen skriver att 
dessa bilder visar att jorden är sjuk och ger alltså bilderna status som bevis. I vanliga fall finns 
denna typ av bilder i vetenskapliga magasin, både på tv och i tidningar, i och med det får de en 
hög status eller ethos. Men det är främst ett logosargument. 
    
Bilderna är logosargument som säger: ”Titta här, så här är det.” De appellerar till fakta men blir 
därigenom också ett argument som stärker artikelns ethos eftersom vi i vår doxa har lätt för att tro 
på fakta. I de andra analyserna har konstaterats att pathos är den del i triaden från vilken flest 
visuella argument hämtas men så är alltså inte fallet i denna artikel. 
    
Uppdelning mellan ethos, pathos och logos är svårare att göra i den här bilden än i de andra och 
främst uppdelning mellan ethos och logos. De två går ofta in i varandra. Om ett argument 
hänvisar till fakta så stärks därigenom avsändarens och argumentationens ethos eftersom vi har 
en sådan enorm tilltro till ”fakta” dvs. siffror, statistik, fotografier etc.51

 Ett logosargument kan på 
det sättet aldrig vara ”bara” ett logosargument utan blir automatiskt också ett argument med 
appeller till ethos. Även om man drar skillnaden vid vilka appeller som argumentet talar till så 

                                                 
51 Lunsford (2004) s. 105.  
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blir konsekvensen av ett logosargument i vår kontext att argumentationens ethos höjs i läsarens 
tanke på grund av vår tilltro till fakta. 
    
Ett klockrent ethosargument är dock kändiskolumnen. Den sätter en viss press på läsaren att 
också skriva på, med anledning av att dessa kända människor, två programledare och en tv-chef, 
har gjort det. Kändisskapet är något som ofta upphöjs och ses med drömmande ögon av den 
vanliga ”Svenssonmassan” och kan man då vara lite mer som en kändis värderas det som något 
positivt. Utöver den generella svagheten för kändisar är också olika kändisar personliga 
förebilder för olika människor och ett sådant mer personligt beundrande av någon kan också 
bidra till underskrifter på Aftonbladets upprop. 
    
Även om bilderna i sig inte argumenterar utifrån en pathosappell så jobbar artikeln ändå en hel 
del med att väcka känslor och därigenom övertyga. Känslorna som väcks är rädsla. I bilder och 
artiklar som fokuserar mer på lokala eller inrikes konsekvenser av klimatförändringar så väcks 
främst en oro över det som kommer men i det globala sammanhanget väcks en större rädsla, eller 
ovisshet, över vad som ska hända. I denna artikel bidrar rubriken också till att väcka dessa 
känslor; man förstår att någonting stort händer och det är ”naturens krafter” som vi människor 
aldrig helt kunnat bemästra. 
    
Vi ser mönstret här som i de andra artiklarna att först väcka en typ av rädsla för att sedan lugna 
ner och uppmuntra till handling. Rädslan är nödvändig för att kunna ta till sig resten av 
budskapet, och godta det. I och med rädslan blir läsaren emotionellt engagerad och blir mottaglig 
för det som kan dämpa rädslan och ge en lösning vilket är precis vad tidningen gör i sin logotyp 
och de övriga elementen av uppmuntran som finns i texten. För det är främst i texten man finner 
dessa lugnande element. Övergripande sett är det bilderna som jobbar med att röra upp känslor 
och texten med att lugna dem. 
    
Det är det här som kan tyckas något motsägelsefullt i tidningens argumentation; att å ena sidan 
vilja framkalla negativa känslor, å andra sidan positiva känslor av förändringsmöjlighet, stolthet 
och makt. Det är en balansgång att gå för att inte trilla i det ena eller andra diket men det mått av 
motsägelse, om man nu ska kalla det så, som finns i artikeln är samtidigt det som bär hela 
argumentationen. Argumentationen bygger på att dessa känsloappeller fungerar; blir läsaren till 
exempel inte rädd först, så minskar dennes mottaglighet för budskapet att förändra sin livsstil och 
argumentationen har misslyckats i sitt försök att övertyga. 
    
Argumentationen som förs på uppslaget är relativt ensidig. Något refutatio är svårt att hitta då 
allting handlar om att jorden mår dåligt och allt det hemska som kommer med det. Man bemöter 
inte på något sätt den kritik som ämnet växthuseffekten tidigare fått om att klimatförändringarna 
är naturliga och inte beror på mänsklig inverkan.  
    
Den gröna färgen förekommer i stor utsträckning i det visuella då den utgör nästintill hälften av 
uppslaget. Årtalen som står på de olika bilderna förekommer också flera gånger och talar om när 
bilden gäller. Uppmaningen att skriva på finns med på flera ställen över uppslaget; både längst 
upp vid den svarta randen, i ingressen och flera gånger längre ner i det svarta fältet. Även om det 
inte är centralt i meningen att man upptäcker det först så är det viktigt för budskapet; det som de 
främst vill få fram är ju trots allt ett engagemang, en påskrift och en ändrad livsstil. 
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8.6 ”Snögubbens tid är över” – Snö och nostalgi för att övertyga 
 
Denna artikel finns med tidigt i kampanjen. Den tar upp allt det som svenskarna är bekanta med 
och ofta har starka känslomässiga band till, byggt av traditioner och barndomsminnen. Den 
skriver om hur våra barn och barnbarn, i framtiden inte kommer att kunna göra snögubbar, plocka 
svamp i granskog, åka vasaloppet, promenera i gamla stan eller äta torsk; allt på grund av 
klimatförändringarna. Artikeln plockar fram det bekanta och konkreta för att tydliggöra det hot 
man menar föreligger och på så vis få människor att bli övertygade. Det är vad denna analys 
främst kommer att handla om. 
    
Denna visuella text är späckad med olika text- och bildelement. Vissa av dem känner man igen 
från andra artiklar i kampanjen såsom randen högst upp med logotypen och remsan längst ner 
med uppmaningen till påskrift och instruktioner för den. Förutom dem så är artikeln ytterligare en 
vinkling på ämnet klimathotet och den problematiken. Huvudartikeln, som tar upp störst 
utrymme och är placerad i mitten av uppslaget, har rubriken: ”Snögubbens tid är över” och minst 
två tredjedelar av den artikeln upptas av en bild på en förmodad mor och hennes barn som leker i 
snön.  
    
I denna bild finns också en ruta infälld med siffran på hur många som hittills skrivit på och 
uppmaningen är att följa deras exempel och också skriva på. Över den finns en artikel utformad 
som en lista på ”elva saker våra barn och barnbarn inte kommer att kunna göra i framtiden…”. 
Längst till höger på uppslaget finner vi återigen kändisintervjuerna. Här är det svenska kändisar 
som uttalar sig om klimathotet. 
    
På grund av alla dessa olika element flackar blicken gärna runt för att få ett grepp om helheten 
men vid en allra första anblick dras blicken främst till barnet på bilden. Detta är placerat som en 
central punkt för hela uppslaget med mamman till höger som riktar blicken åt barnet och rutan till 
vänster som ramar in och leder ögonen till barnet. 
    
Rubriken är det som sedan blir läst och den ger bilden mening och förmedlar en utvald tolkning 
av den; det är sorgligt att det söta lilla barnet inte kommer att få göra fler snögubbar. Barnet blir 
den centrala punkt som håller ihop det annars ganska spretiga uppslaget. Kändiskolumnen, 
remsan längst ner och listan med elva saker bildar också på grund av sin form en ram runt 
uppslaget som gör att det håller ihop mer. 
    
Rubriken på detta uppslag är inte skriver med feta versaler som varit fallet i flera av de andra 
artiklarna utan med små bokstäver i ett något mindre typsnitt. Detta gör att dramatiken minskar 
och det visuella framkallar inte någon plötslig rädsla. Istället är de känslor som framkallas av 
lugnare slag, en sorg mer än oro; detta bland annat på grund av rubrikens typsnitt.  
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Att barn väcker sympati har konstaterats i en tidigare analys och det anser jag att man kan se även 
här. Läsaren fylls av sympati för barnet på bilden vilket också ger mer stillsamma sorgkänslor 
istället för en ivrig rädsla. 
    
Brödtexten är uppbyggd av tre spalter där den första inleds med en ingress i fetstil. En 
underrubrik finns med, ”njut av snön och kylan nu – snart är de ett minne blott”, också den 
skriven med små bokstäver. De enda rubriker som skrivits med versaler och därmed framstår som 
mer dramatiska är de som innehåller uppmaningen att skriva på och göra något åt problemet. 
Huvudinnehållet i artikeln skriks inte ut men uppmaningen till påskrift gör det. 
    
De narrativa dragen är tydliga i artikeln. Här berättas historien om den svenska 
natur/kulturskatten, om traditioner med vita jular, fiskmiddagar och charterresor till Medelhavet; 
och detta är historien om hur allt detta som vi håller så kärt är på väg att försvinna från oss – om – 
vi inte gör någonting. Fortsättningen på berättelsen är att vi kan göra någonting och återigen får 
vi hoppet tillbaka att bevara denna skatt. Denna berättelse finns i bilderna och texterna i hela 
artikeln. Detta budskap förstärks och visualiseras i de småbilder som finns med i listan med elva 
saker och naturligtvis av den stora mittenbilden som är den som först registreras av läsaren.         
Bilden på Vasaloppet är ett typiskt exempel på detta. Det är en bild som många, många svenskar 
sett på TV eller kan identifiera sig med som åkare och den framkallar känslor som människor har 
inför vasaloppet.  
    
Offren i denna berättelse är barnen, något som ofta plockas fram som exempel på de mest 
oskyldiga av offer; och oskyldiga offer är det synd om. Även om alla skurkar som kommer att 
finnas i framtiden också får lida av värmeböljor och översvämningar så är det inte dessa man tar 
fram eftersom det inte skulle framkalla den nödvändiga sympati som behövs för att få fler att lova 
att bli bättre miljövänner. Det är barnen och barnbarnen som tas fram som offer och läsaren ställs 
inför valet att bli antingen bov eller hjälte i dramat genom att antingen strunta i uppmaningen 
som ges eller anta utmaningen och bli en bättre miljövän.  
    
Något överraskande finns egentligen inte i artikeln. Man kan tycka att det är märkligt hur de 
förminskar ett globalt problem och tar ner det till en ”snögubbenivå” men sett till syftet att 
övertyga och få folk att engagera sig är det inte särskilt konstigt. Människor övertygas lättare om 
ett problem presenteras som om det berörde dem personligen (eller deras barn) och svensken kan 
lättare relatera till gröna regnruskiga julaftnar än skövlad regnskog. Det förstnämnda skapar 
bilder i läsarens huvud som framkallar känslor eftersom man förmodligen har egna erfarenheter 
kopplade till det medan regnskogen är främmande för många och därför saknas känsloskapande 
bilder till det fenomenet. 
    
På den stora mittenbilden ser vi en snöhög och en rosa mössa i förgrunden. Bakom den sitter ett 
barn i 6-årsåldern och bredvid barnet, något längre bak i bild har vi vad som förmodligen ska 
föreställa mamman. På bakgrunden att döma ser de ut att befinna sig i någon form av park; en 
öppen snötäckt yta med träd och en blå himmel syns längst bak i bild. Till vänster i bild tittar 
solen fram och ger lite extra ljus åt barnet och den vänstra delen av bilden. Detta solljus är också 
de en bidragande faktor till att blicken dras till barnet eftersom dess strålar går i riktning mot 
barnet och på så vis leder ögonen dit.  
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Sett till uppslaget i stort är det barnet som ligger längst fram där också och allt annat hamnar 
längre bak förutom en detalj: rutan med siffran på antalet påskrifter vilket är anmärkningsvärt. 
Det avslöjar vad som är det absolut primära budskapet i artikeln, nämligen att skriva på 
Aftonbladets upprop; att framkalla känslor kommer i andra hand, även om de två naturligtvis går 
hand i hand med varandra i argumentationen.  
    
Istället för att det viktiga är skrivet i gult, är rött färgen man använt för att betona vissa saker 
såsom ordet ”inte” i rubriken till den övre artikeln, ramen runt sifferrutan och rubriken ”Gör 
något nu” i remsan längst ner. Där finns också tre bilder på en glaciär tagna vid olika årtal för att 
visa att den smält och smälter allt fortare.  
   
 Som i alla de övriga artiklarna finns också här tydliga avisningar om att följa uppmaningen och 
skriva på uppropet. Här är de dock mer utspridda än vad som annars är vanligt då rutan med 
antalet påskrifter hittills är placerad i mittenbilden istället för längst ner på sidan tillsammans med 
den övriga informationen om hur man skriver på. 

 

8.6.1 Argumenten i bilden 
Man vill övertyga om att engagera sig i miljön och välja en mer miljövänlig livsstil och detta gör 
man genom att appellera till sympatin för barnet och svagheten för välkända svenska företeelser.    
Den visuella texten driver egentligen två teser, en konstaterande och en uppmanande.  Den första 
hävdar att vårt land går mot ett varmare klimat och den andra, som egentligen är den mest 
övertygningsrelaterade, uppmanar läsaren att skriva på Aftonbladets upprop. 
    
Eftersom två teser kan urskiljas är också argumenten som stödjer teserna olika. Tesen om att 
skriva på får stöd av argumentet att många fler gjort det tidigare och att man, genom att göra det, 
kan bli någon form av hjälte som stoppar den kommande ”katastrofen”. Ytterligare ett argument 
som blir ett stöd för tesen att skriva på är att man lockar till människors bekväma, lata sida genom 
att framhäva att allt som behövs är endast några knapptryckningar på mobilen eller vid Internet, 
ett mycket smidigt sätt för att stoppa klimatförändringarna alltså. 
    
Att snötäcket på den stora bilden i mitten inte är heltäckande och att snöhögen framför barnet är 
av ringa storlek blir ett argument som stödjer tesen om allt varmare vintrar. Likaså är bilderna på 
glaciärerna ett ”bevis” för tesen, ett logosargument, och i brödtexten finns 
ethosargument i form av uttalande från personer som framställs som insatta i ämnet. 
    
Kändiskolumnen blir också den ett ethosargument då den appellerar till den auktoritet som 
läsaren ger kända människor. Alla som ger sin kommentar i denna artikel är kvinnor i trettio-, 
fyrtio- och femtioårsåldern och endast en man finns med.  
    
Pathosargumenten är dock det som dominerar även i denna artikel och det som argumentationen 
främst bygger på. Hela den stora bilden i mitten är ett argument med känsloappeller; det talar till 
människors sentimentalitet inför vita vinterlandskap och empatin för barnet som man vill ska få 
uppleva samma vilda lekar i snön som förr i tiden.  
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Rubriken och hela den efterföljande listan i den övre artikeln bygger också på en 
pathosargumentation och framkallar samma känslor som den stora bilden; sorg, empati och 
nostalgi. Formuleringen i rubriken är i sig väldigt känsloladdad och appellerar till den dröm 
många kanske har för sina barn och barnbarn; att de ska få bra och lyckliga liv, och så räknas 
saker upp för en som de inte kommer att kunna göra. Att rubriken står på en svart bakgrund med 
röda linjer under orden signalerar också ett stort allvar och tillsammans med den kontrast som 
finns mellan svart och vitt blir meningen dramatisk. 
    
Även i denna artikel byts dock sorgen i glädje då en påskrift på uppropet ger läsaren status som 
en hjälte och rollen som någon som försöker stoppa klimatförändringarna. Detta görs genom de 
positiva ordalag som uppmaningen har i kontrast till de övriga rubrikernas ledsamma tonfall.  
    
Argumentationen som artikeln bedriver bemöter inte några tänkta invändningar mot tesen utan 
den driver sin tes rakt igenom och är på så sätt rätt så ensidig. 
    
Snö blir en topik som återkommer på hela uppslaget; i mittenbilden, i rubrik och underrubrik 
samt i både text och bild i den övre artikeln.  
    
Artikeln riktar sig mycket tydligt till läsaren som enskild person; den är mer än allmän 
information, den uttrycks som ett tilltal. Genom det läggs ett större ansvar på läsaren och 
budskapet känns angeläget då det tilltalar på ett personligt sätt. Detta är genomgående i hela 
artikeln och blir som en ständig upprepning om att skriva på och vara med och förändra – bli en 
hjälte. För trots den pressen som läggs på läsaren framställs ändå det önskvärda engagemanget 
som en positiv sak, inte som ett tvång. Det visar sig i ordvalen, till exempel ”du kan vara med och 
stoppa katastrofen” som talar om att man har möjlighet till någonting istället för att man 
bör/måste/ska göra någonting då de sistnämnda är negativt laddade ord. 
    
Allt det som kan antas vara gemensamma grundstenar för svenskar är de kulturella ideal som 
artikeln jobbar kring. Vasalopp, vintervita vidder, chartersemestrar etc. är alla relativt folkliga 
företeelser och saker som läsaren lätt identifierar sig med på ett eller annat sätt. För många av 
läsarna är kanske dessa vardagliga ting en slags grundsten i livet – försvinner den försvinner 
också en stor trygghet; tryggheten som är ett grundläggande behov för människan. 
Klimatförändringarna blir inte bara ett hot mot det något abstrakta begreppet ”vår planet” utan ett 
hot mot vår egen tillvaro så som vi känner den. 
    
Känslorna som denna text väcker är främst sorg och vemod istället för den rädsla vi känner till 
från tidigare analyser. Det är en sorg över att allt det som läsaren förmodas ha emotionella band 
till kommer att upphöra; som svampplockning och vita jular, och det illustreras med ett lekande 
barn i snön, dramatiska rubriker och småbilder på allt det läsaren väl känner till. Men också här 
finns uppmaningen till påskrift och till att stoppa det händelseförlopp som påstås kunna leda till 
inställda vasalopp och gröna julaftnar. 
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8.6.2 Om läsaren 
I denna visuella text görs en mängd antaganden om vad som ligger läsaren varmt om hjärtat. 
    
För att argumentationen ska fungera förutsätts det att läsaren har emotionella band till snöiga 
vintrar och allt annat som tas upp i artikeln och som ovanstående analys nämnt en hel del om. 
Argumentationen står och faller med det; att appellerna till läsarens nostalgi och empati ska 
fungera annars accepteras inte de premisser som finns i argumenten. Premisser om att motsatsen 
till de företeelser som tas upp är något negativt. 
    
Att det kan finnas positiva saker med förändringarna nämns inte alls; till exempel att svenskarna 
slipper åka till Medelhavet eftersom den värmen kommer att finnas här i Sverige. Dessa 
premisser avslöjar den kulturella doxan  hos den tänkta läsaren där snö, svamp och barnen 
värderas högt. 
    
Även denna artikel följer mönstret vi sett tidigare i kampanjen att först väcka negativa känslor 
(rädsla eller sorg) för att göra läsaren mottaglig för huvudbudskapet om att skriva på och 
därigenom framkalla positiva känslor av förändringsmöjlighet och makt.  
    
Som helhet ger uppslaget ett välfyllt intryck med mycket olika saker att se och läsa. Barnet i 
mitten är den centrala punkt kring vilken allt annat på sidan samlas och på så vis ändå bildar en 
enhet med ett starkt pathos och huvudbudskapet att ändra på den möjliga framtid som här 
presenteras. 

 

8.7 Steg 2 i den visuella retorikanalysen, skaparen, mediet och läsaren 
 
Bilden är producerad i Aftonbladet som hör till genren kvällspressen i Sverige. Det mediala 
element texten består av är ord och bild med en varierande layout kring typsnitt och sådant som 
gör texten till en del av hela uppslaget och den visuella text det är. 
    
En kvällstidning är en tidning som publiceras efter klockan nio på morgonen och säljs i 
lösnummer och som jag nämnde tidigare i uppsatsen blir den köpt och läst först fram på 
eftermiddag eller kvällen för många. Tidningen finns också ute på offentliga platser som 
väntsalar, frisörsalonger och annat där den mest fungerar som ett tidsfördriv. Aftonbladet är även 
en stor tidning på Internet där många trogna läsare kollar rubriker, nöje, sport och annat under 
dagen som går. I mina analyser har jag bortsett från nätupplagan. Med det sagt vågar jag hävda 
att en typisk Aftonbladetläsare är en eftermiddagstrött person med ett visst avkopplingsbehov, 
alltså inte en alert morgonlärka med en pigg hjärna som medvetet läser för att ta in information. 
Hur kopplar vi ihop det till uppslaget med bilder av ett drunkningsbenäget Stockholm, Al Gore 
som miljöhjälte, bristen på snö och skövlad regnskog?    
 
Mot bakgrund av vem läsaren är kan vi tänka oss att vilken nyhet tidningen än publicerar måste 
den vara mer eller mindre nöjesbetonad och lättsam. Underhållning i medier kännetecknas av en 
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viss dramatik och att det som händer är något nytt och avvikande från normaltillståndet.52
     På 

detta sätt kan vi förstå något mer om varför bilderna i kampanjen och texterna i artiklarna ser ut 
som de gör; överraskande för att väcka nyfikenhet, kort text för att inte vara tröttande och en 
”reklamruta” med uppmaningen att skriva på. 
    
I bilden på Al Gore och även bilden med Stockholmsvyn jobbar man med en intressant sak som 
vi kan kalla igenkänningstopiken. Egentligen förekommer det i rätt så stor utsträckning i hela 
kampanjen men särskilt tydligt blir det i ovan nämnda bilder. Det handlar om att använda 
välkända visuella element för att skapa en nyfikenhet. Det är också lättare att skapa en emotionell 
koppling till något som är bekant för läsaren som i fallet med Stockholmsbilden. Där knyts ett 
globalt hot om översvämning till en välbekant plats som gör att budskapet blir konkret för läsaren 
som därigenom lättare låter sig övertygas. Al Gore är också en sådan igenkänningstopik med 
tanke på det kairos som bilden har. Kairos är den term som inom retoriken används om att ha bra 
timing53, då alla omständigheter runt omkring underlättar för budskapet att tas emot väl och att, 
som avsändare, kunna fånga det tillfället vilket Aftonbladet alltså gör här. Den publiceras i ett 
ämne som har hög aktualitet samtidigt som filmen med denna person går på biograferna. Al 
Gores ansikte har således funnits lite här och var och nu dyker han upp också i Aftonbladet vilket 
gör att läsaren reagerar på det välbekanta och blir nyfiken att läsa vidare. När man upptäcker 
sådana här element av igenkänning avslöjar de något om vilka antaganden avsändaren gör om 
sina läsare eftersom det man känner igen är avhängigt vilket kulturellt sammanhang man befinner 
sig i. 
    
Produktionsvillkor är en term som dyker upp i analyserna och man frågar sig vilka 
produktionsvillkoren är för det aktuella mediet.54

 Denna term står för vilken policy tidningen har, 
vilka ramar de själva har satt upp för sin produktion. Detta bildar de produktionsvillkor under 
vilka samtliga journalister på tidningen jobbar. Aftonbladets policy nämns i uppsatsen på flera 
olika ställen i samband med resonemang kring Aftonbladet som ”känslomedium” med uppdrag 
att ge ”folket” lätta nyheter, underhållning samt att bilda opinion. Analyserna visar på detta 
upprepade gånger och därför låter jag bli en närmre beskrivning av det här. 
   
 Det är relativt enkelt att förstå vilken effekt man vill uppnå med flera av kampanjens bilder till 
exempel bilden på Stockholm under vatten. Det är som vi konstaterat tidigare, en sorts 
bestörtning och rädsla över det som komma skall, men den rädslan syftar endast till att vara 
ett startskott på den aktion som man vill skall följa på det – att skriva under Aftonbladets 
kampanj och bli mer miljömedveten, spara energi.  
    
Aftonbladet säger sig själva vara ett ”känslomedium som i sitt ämnesval och sin 
presentationsteknik talar direkt till läsarens hjärta och grundläggande mänskliga känslor” och 
det säger en hel del om attityden till deras arbete. De vill väcka känslor, de vill driva opinion och 
det vill göra detta tillsammans med eller för ”folket”.55

 Deras attityd till bilderna som publicerats i 
samband med konsekvenserna i naturen bör således vara något i stil med att det är en bra bild 
som tydligt och känslosamt visar på de konsekvenser som kan bli verkliga. Ofta är bilderna 

                                                 
52 Nord & Strömbäck (2005) s. 22.  
53 Mral & Karlberg (1998) s. 21. 
54 Mral & Olinder (2007) s. 16.  
55 Aftonbladets hemsida. länk: http://koncernen.aftonbladet.se/tidningen/journalistiken/.   
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uppseendeväckande och gör att läsaren stannar upp, vilket naturligtvis är vad skaparen vill; att 
läsaren ska bli nyfiken och titta närmare på artikeln. Aftonbladets skrivande stil med mycket korta 
meningar, enkla ord och överlag liten mängd text pekar på en intressant aspekt av tidningarnas 
språkbruk som avslöjar vilken syn de har på sina läsare. Den läsaren Aftonbladet tänker sig vill ha 
snabba, lätta nyheter som har samma funktion som nöjesläsning och det är vad de försöker ge.  

 

8.8 Steg tre i den visuella retorikanalysen – könsroller och demokrati 
 
Eftersom steg tre i den visuella analysen är ett värderande steg och eftersom den biten inte var 
min huvudsakliga fokusering inför skrivandet av uppsatsen har jag valt att placera det här i 
diskussionen. På så vis blir analysen mer komplett. 
    
Detta steg genomförs på samma sätt som steg två i de flesta fall gjorts, nämligen som en 
sammanfattande text kring allt det visuella materialet. Enskilda exempel tas upp endast då det 
visar på något särskilt intressant eller kan tydliggöra ett helhetsdrag i kampanjen.  
    
Den första frågan i analyssteget handlar om huruvida det förekommer stereotyper i materialet.56 
Mammarollen förekommer i kampanjen och finns med på en stor mittenbild med rubriken 
”Snögubbens tid är över”. Man kan diskutera huruvida valet av en mamma och ett barn i en park 
bidrar till att befästa de könsroller som är relativt tydliga i vårt samhälle (även om 
pappaledigheten verkar öka något), eller om det tillför argumentationen något. När det gäller att 
befästa eller upphäva givna könsroller har jag inte så mycket att tillföra på området i brist på både 
kunskap och visst intresse i frågan men framförallt är inte syftet med uppsatsen att undersöka 
genusaspekten i kampanjen på något djupare plan. Om de tillför argumentationen något är dock 
en mer relevant fråga i sammanhanget och den ska jag försöka svara på här. 
    
Visst finns det könsstereotyper i kampanjen men det är inte något sådant som argumentationen i 
huvudsak bygger på. Att det ändå finns där kan tolkas som en avspegling av samhället snarare än 
ett försök att vara opinionsbildande i frågan. Går man ut i en park en förmiddag ser man troligen 
fler mammor än pappor som är hemma och lediga med sina barn eftersom det faktiskt är så det 
ser ut; att det är fler mammor än pappor som är hemma med sina barn.57  
    
Aftonbladet hade kunnat springa runt i flera parker för att leta rätt på en pappaledig person om 
deras avsikt hade varit att argumentera i den saken men eftersom artikeln eller kampanjen inte 
alls handlar om det kan man gissa att det inte är där energin är lagd.  
    
Det ska dock inte förnekas att de val som är gjorda också får konsekvenser för hur kampanjen ser 
ut och vilka effekter den får. Därför kan det vara intressant att titta på den argumentativa sidan av 
dessa könsroller i ämnet om klimatförändringar.  
   

                                                 
56 Mral & Olinder (2007) s. 17. opubl. manus.  
57  Sveriges Radio. Länk: 
http://www.sr.se/cgibin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=593863&ProgramID=104.  
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En mor med sitt barn – en bild präglad av ömhet, kärlek och omsorg i vår kultur. Tänk bara på 
alla avbildningar av jungfru Maria med Jesusbarnet i famnen; de gånger är få, om de ens 
existerar, som Josef avbildats med sitt barn i famn. Bilden av en mamma och ett barn finns alltså 
djupt inpräntad i vårt kollektiva kulturminne, vår doxa, och den omges av positiva och lugnande 
känslor av ömhet och beskydd. I motsats till bilden på Al Gore med sina breda axlar som tyder på 
styrka och raka rygg som vittnar om hjältemod framkallar bilder av kvinnor och barn ofta också 
en association till svaghet och behov av beskydd.  
    
Är det kanske så att även bilden i artikeln ”Snögubbens tid är förbi”, på grund av valet av en 
mamma med sitt barn framkallar en ännu större empati än vad bilden av en pappa med sitt barn 
hade gjort? En stark, modern pappa eller en ömsint, typisk mamma – skillnaderna är, när man 
tänker efter, rätt så stora. Det är rimligt att tro att svaret på frågan är jakande. Detta med 
könsroller är inget framträdande drag i kampanjen i stort och det finns inte med i alla artiklar men 
att nämna det kan ändå vara intressant 
    
En annan av frågorna i analysen handlar om huruvida materialet stöder demokratiska 
värderingar.58 Om svaret är ett givet ”ja” kan frågan kännas irrelevant; men vad i så fall är det i 
kampanjen som visar på demokratiska värderingar och hur har de fört fram det?  
    
Att folket hela tiden tas fram som ett gott exempel och ett skäl till att skriva på uppropet tyder på 
ett positivt förhållningssätt till demokratiska värderingar där folkets röst räknas och är viktig. Det 
ges också i kampanjen en uppmaning till att vara med och påverka politiker och andra 
makthavare i deras beslutsfattande kring dessa miljöfrågor. Detta går väl ihop med Aftonbladets 
egen policy om att vara en tidning som står på folkets sida och vill ge en röst åt dem. 
    
Eftersom det persuasiva är det uppsatsen koncentrerar sig på måste vi också här ställa frågan vad 
detta får för effekt för övertygningen? Läsaren känner sig viktig då stor del av makten och 
förändringsmöjligheten läggs i dennes händer vilket gör att man gärna vill vara med om att ta 
ansvaret och vara en bidragande del i det som stoppar den påstådda kommande katastrofen. Det 
väcker alltså positiva känslor att rikta sig till folket och att använda folket som argument för att 
övertyga ännu fler om att skriva på.   
    
Som tidning måste man ha en tänkt läsare framför sig när man skapar artiklarna. Vilka 
Aftonbladets tänkta läsare är har konstaterats många gånger under analyserna; de är ”vanliga” 
människor med ett behov av snabba, lätta nyheter och underhållning, de läser för att koppla av. I 
detta finns också ett visst mått av fördomar anser jag.  
    
Den förenkling som görs av problemet är stor, så stor att det, istället för publikanpassning, blir att 
man sänker förväntningarna man har på läsaren vilket kan göra att denne känner sig 
”fördummad”. Att lägga sig på rätt nivå och att föra fram ett budskap så att publiken förstår är 
viktigt men det är en svår balansgång. Går man för långt åt ena hållet riskerar man att bli svår och 
högtravande och därigenom få publiken att känna sig dum; går man för långt åt andra hållet, och 
pratar med grova förenklingar och förklaringar nästan som till ett barn, får också det samma 
effekt – publiken känner sig dumförklarad.  
    
                                                 
58 Mral & Olinder (2007) s. 17. opubl. manus.  
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Jag menar alltså att Aftonbladets stilnivå avslöjar en syn på sina läsare som något dummar än de 
själva och att de därigenom sätter sig över läsaren på ett opassande, ja faktiskt, ofint sätt.  
 

 

10. Diskussion 
 

10.1 Resultaten från de visuella analyserna 
 
I dagsläget har 325.876 svenskar skrivit på Aftonbladets upprop59 och lovat att bli bättre 
miljövänner. Om detta får någon effekt lär inte visa sig än på kanske 50 år och vid det laget har 
Aftonbladets kampanj säkert fallit i glömska för länge sedan.  
 
Det är intressant att se den ofinhet jag nämner ovan i ljuset av Aftonbladet som en oerhört populär 
tidning som nu också genomfört en till synes lyckad kampanj. Läsaren verkar inte uppfatta sig 
själv som ofint bemött eller fördummad vilket väcker frågan: Hur kommer det sig? Eller om det 
är så att läsaren också ibland uppfattar sig som ofint bemött kan man undra varför det 
uppenbarligen ändå inte bidrar till att sluta köpa tidningen. Vad är det som drar och övertygar 
starkare än att känna sig dumförklarad? Sådana frågor vore onekligen intressant att studera 
vidare.   
    
I sökandet efter svaren på mina frågeställningar började jag leta i texten men fann snart att det var 
i det visuella som jag skulle hitta det mesta av svaren; det är genom sina bilder och övrig layout 
som tidningen för fram sina argument och sitt budskap; det är genom det visuella som man 
försöker attrahera läsaren. Också argumenten och försöken att övertyga finns främst i det 
visuella; rubriker, bilder, grafik och sätten dessa är placerade på bidrar alla till att framkalla de 
känslor som hos läsaren skapar viljan att göra någonting och skriva på Aftonbladets upprop.  
    
Många av de bilder som finns med i kampanjen är naturbilder med en stark rubrik som ger 
dramatik åt det hela. Det förekommer också bilder med, för läsaren, välbekant vyer eller 
personer. Dramatiken i bilderna är påtaglig liksom appellerna till olika känslor, främst rädsla. 
Man vill locka fram en rädsla som gör att läsaren sedan är mer mottaglig för uppmaningen att 
skriva på uppropet och bli en bättre miljövän. Ett återkommande mönster när det gäller 
känsloappellerna i kampanjen, är att måla upp ett hot, förklara det med experter för att sedan 
lugna med att ”du kan själv vara med och påverka”. Behovet av att lugna ner paniken finns där 
efter en uppmålad hotbild, samtidigt som den uppväckta rädslan behövs för att övertyga 
människor om att faktiskt skriva på och engagera sig. 
    
Uppdelning mellan ethos, pathos och logos har ibland varit svår att göra och främst uppdelning 
mellan ethos och logos. Jag har upptäckt att de två ofta håller ihop i kampanjen. Om ett argument 
hänvisar till fakta så stärks därigenom avsändarens och argumentationens ethos eftersom vi har 

                                                 
59 Aftonbladets hemsida: länk: http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/3320_normal.html.  



 44

en sådan enorm tilltro till ”fakta”.60 Ett logosargument kan på det sättet aldrig vara ”bara” ett 
logosargument utan blir automatiskt också ett argument med appeller till ethos. Även om man 
drar skillnaden vid vilka appeller som argumentet talar till så blir konsekvensen av ett 
logosargument i vår kontext att argumentationens ethos höjs i läsarens tanke på grund av vår 
tilltro till fakta. En uppdelning jag kunnat se är att logosargumenten och ethosargumenten främst 
finns i brödtexten medan pathosargumenten finns i det visuella. De två förstnämnda yttrar sig i 
forskaruttalanden och fakta från olika undersökningar och forskningsrapporter medan bildernas 
pathosargument utformas med hjälp av dramatik och känsloappeller. Det finns sedan mer 
logosargument i brödtexten men i bilder och rubriker är pathos och ethos dominerande. Det anser 
jag vara en intressant upptäckt med tanke på vad som blir läst och ses först. Bilderna upptäcks 
direkt och det första man gör är alltså att tala till läsarens känslor. I steg tre av den visuella 
analysen nämnde jag något om ett visst fördummande av sina läsare som jag hävdar förekommer 
och jag anser att det är ett liknande fenomen som ligger bakom att först och främst rikta sig till 
läsarens känslor. Bakom Aftonbladets sätt att tala till känslor kan man ana ett antagande om att 
deras läsare inte intresserar sig för, eller kan förstå, förnuftigheter. Jag vänder mig absolut inte 
emot att använda pathosargument men det som jag har en något reserverad hållning mot i detta 
sammanhang är att argumentationen är disponerad så att den helt och hållet bygger på, inte 
kompletteras med, känsloargument. Även om mina egna fördomar var att tidningen skulle 
argumentera utifrån känslor till stor del blev jag aningens förvånad över detta resultat.  
    
En annan tanke dök upp i samband med analysen av bilden som fungerar som logotyp för 
kampanjen; en tanke som var alltför ogrundad för att stå med i analysen men som är tillräckligt 
intressant för att nämnas här. Jag kom fram till att pojken på bilden fungerar som en metonymi. 
Bildens främsta funktion är att väcka empati för de oskyldiga barnen som får lida och därigenom 
övertyga läsaren om att bidra till en bättre miljö men tänk om barnet också fungerar som en 
spegelbild i vilken läsaren kan se sig själv som hjälplöst utsatt för de konsekvenser 
klimatförändringen ger? En sådan funktion förstärker istället den rädsla som finns och som blir 
drivkraften till att skriva på och börja handla mer miljömedvetet. Som sagt är detta bara en 
fundering från mitt håll och skall heller inte tas för något mer.  
    
I uppsatsen som helhet kan tyckas att texten ges ett alltför knapphändigt utrymme. Även om det 
faktiskt inte var tanken från början så är det inte så konstigt att det till slut blev det visuella som 
ägnas mest uppmärksamhet. Mängden text är inte stor i jämförelse med mängden bildmaterial i 
artiklarna. Min ursprungliga frågeställning var främst ”hur framställer de ett sådant här ämne?” 
och då det visar sig vara genom ett stort arbete på bilder och visuell argumentation blir 
uppsatsens tyngdpunkt på densamma en naturlig konsekvens för att kunna återge kampanjen på 
ett relevant och givande sätt.  
    
 
 

                                                 
60 Lunsford (2004) s. 105.  
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10.3 Vidare forskning 
 
På området risker/kriser i media finns en otalig mängd skrivet och även forskning inom visuell 
retorik kommer allt mer och mer. Eftersom samhället hela tiden förändras och nya kriser och 
krishanteringssätt uppstår kommer också forskningen att fortsätta för att försöka få grepp om hur 
kommunikationen ser ut, fungerar och blir effektiv i krissituationer och hur media handskas med 
kriser i stort. Att förmedla budskap med visuella element är också mycket vanligt inom media 
och därför är det högst troligt att också den forskningen kommer att bli större.  
    
Gällande denna uppsats och eventuell fortsättning på den vore en jämförande studie med 
dagstidningar intressant; eller en jämförelse mellan Aftonbladets kampanj på webben och i 
papperstidningen eftersom de båda upplagorna förmodligen har olika publik. De skillnader och 
likheter man upptäcker då säger i sin tur mycket om publiken, kontexten och genreskillnader.  
    
En större fokusering på ordvalen i kvällspressen skulle också vara spännande att se. Trots stor 
mängd bilder finns texten där och blir, mer eller mindre, läst. Många gånger är hör man ”jo, det 
är så. Det läste jag i Aftonbladet” vilket skapar en intressant fråga om hur en tidning bygger upp 
sin trovärdighet, sitt ethos. 
 
Övertygning med hjälp av visuella medel, (visuell retorik) är ett ytterst intressant ämne som 
säkerligen kommer att bli allt viktigare inom kommunikationsforskning med tanke på hur vanlig 
denna typ av retorik är. Detta ser jag fram emot att få läsa och lära mer om.  
    
 
 
 

11. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka Aftonbladets sätt att argumentera och framställa ämnet 
om klimatförändringar och miljö. Jag gjorde detta genom att studera tidningens kampanj 
”Klimathotet” som pågick under några veckors tid i pappersupplagan och på Internet där 
kampanjen tycks ha fortsatt och i skrivande stund fortfarande pågår.  
    
Till en början var tanken inriktad på att undersöka ord- och stilval i kampanjen men detta 
ändrades snart då jag upptäckte att bilderna och det visuella spelade huvudrollen i 
argumentationen som fördes i kampanjen. Istället var det lämpligt att använda mig av en 
analysmetod för visuell retorik som fick kompletteras med en topikanalys samt en form- och 
strukturanalys. Den visuella analysen har varit tyngdpunkten i uppsatsen medan de andra 
metoderna varit till för att få fram en slags helhetsbild över kampanjen.  
    



 46

Det är den retoriska teorin som legat till grund för arbetet med uppsatsen och därifrån har hämtats 
nödvändig begrepp och metoder för att beskriva de jag sett i materialet. Det centrala i teorin har 
varit den retoriska triaden med tre medel för att övertyga; ethos, pathos, logos, visuell retorik 
samt begreppet topiker.  
    
Ethos, pathos och logos tillhör de absoluta grundstenarna i den retoriska begreppsapparaten. Det 
var Aristoteles som först gjorde denna indelning i tre olika sätt att övertyga, eller tre olika typer 
av argument. Det är i mina visuella analyser och främst där argumenten analyseras som dessa 
begrepp kommer till stor användning för att förstå och kunna organisera de persuasiva budskapet. 
Ethos står för att övertyga med hjälp av auktoritet, trovärdighet, antingen avsändarens egen eller 
en lånad auktoritet från en annan källa. Aftonbladet lånar till exempel FN´s ethos när de använder 
deras logotype i sina artiklar och stärker därigenom sin egen auktoritet och trovärdighet i frågan 
om miljön. Pathos är den typen av argument som övertygar med hjälp av känsloappeller. Det kan 
vara argument som talar till både positiva eller negativa känslor men som på något sätt rör 
känslorna på ett sätt som gynnar tesen. Känslorna är en stark drivkraft för människor, vilket 
Aftonbladet tagit fasta på i sin kampanj där pathosargumenten är, minst sagt, frekvent 
förekommande. Sist ut i triaden är logos som står för faktabaserade argument som talar till 
förnuftet hos mottagaren. Det kan vara statistik, forskarrapporter eller annat som accepteras som 
fakta i den aktuella retoriska kontexten.  
    
Utöver dessa grundläggande begrepp i retorikens teori har Bitzers teori om vad som kännetecknar 
en retorisk situation kommit till användning för att förstå kampanjen som retoriskt objekt och en 
retorisk genre.  
    
Att retorik inte bara är ord eller tal utan att även bilder som omger oss kan vara retoriska 
(argumenterande och övertygande) är en viktig teoretisk utgångspunkt i min uppsats. I det 
resonemanget lutar jag mig mot Andrea Lunsford och Brigitte Mral som båda skriver om visuell 
retorik och bilders förmåga att påverka och övertyga människor.61   
    
Det har visat sig att kampanjen innehåller en stor mängd bilder och en mindre mängd text. Det är 
genom det visuella som man försöker attrahera och också övertyga läsaren. Det visuella är den 
största övertygningsfaktorn i Aftonbladet och det appellerar främst till känslorna hos läsaren. 
Dessa argument finns i huvudsak i rubriker och annat visuellt material. Kampanjen som helhet 
väcker först känslor av rädsla, sorg eller oro för att sedan lugna ner och vända det negativa i 
något positivt genom att visa läsaren på en möjlighet att förhindra det skrämmande 
framtidsscenario som målats upp. Budskapet som de vill förmedla förs fram i bilder och övrig 
layout. Den lilla mängd brödtext som finns med kompletterar med logos- och ethosargument i 
form av uttalanden från forskare eller andra engagerade inom området (t.ex. greenpeaceledare, 
Kofi Annan). Hotbilden man målar upp formuleras i dramatiska ordalag; varningsutrop (”vattnet 
kommer”), sorgebesked (”Snögubbens tid är över”) eller konstaterande i negativa ordalag om det 
faktiska läget (”Här dör vår jord”). Till detta fogas de bilder som redan nämnts så mycket om – 
bilder som också de, inte sällan, innehåller dramatik.  
    

                                                 
61 Lunsford (2004) ”everything´s an argument” & Mral & Olinder (2007) ”Bilden som argument. Att analysera 
visuell retorik” opubl. manus. 
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Hela argumentationen bygger på att de första känsloappellerna fungerar. Lyckas man inte att där 
skapa rädslan eller oron så faller resten av argumenten platt eftersom det är genom den första 
rädslan som engagemanget och förändringsviljan föds och därigenom mottagligheten för 
påståendena om att kunna förändra genom att skriva på. Även om mina egna fördomar var att 
tidningen skulle argumentera utifrån känslor till stor del blev jag aningens förvånad över 
resultaten. Det har visat sig att känsloargumenten inte bara förekommer, utan att de är grunden 
som hela argumentationen bygger på. Det är det resultaten som jag känner är det viktigaste och 
således bör vara det som nämns alldeles i de sista raderna av denna uppsats.  
    
Klimatförändringarna har fortsatt debatteras under hela uppsatsarbetets gång och det lär nog inte 
sluta i och med att jag tar händerna från tangentbordet. Det är tydligt att ämnet fastnat i folks 
huvuden och klimatförändringar blivit ett begrepp i var mans mun där man talar om väder och 
vind en grön och ruskig nyårsafton. Det är mycket möjligt att Aftonbladets kampanj varit med 
och bidragit till det här och om femtio år eller så lär vi få se om alla 325.87662 svenskar som 
skrivit på uppropet hållit sina löften och om det hindrat vädrets makter från att bli fullkomligt ur 
led.     
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
62 Aftonbladets hemsida: länk: http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/3320_normal.html.  
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