
 

 

 

Far och flyg – tro på oss! 

- en studie om charterbolags miljöretorik på 2000-talet. 

 

 

 

 

Magisteruppsats 

Vårterminen 2010 
 
Författare: 
Tove Rosin  

 
Handledare: 
Jan Henrik Nilsson 

Tomas Nilsson 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

…Det var Jan Henrik Nilsson, lektor i ekonomisk geografi vid Institutionen för Service 

Management, som hjälpte mig att formulera forskningsfrågor i uppsatsarbetet initiala skeden. 

Hans pedagogiska förmåga och välvilja att dela med sig av sitt personliga intresse för 

transporter och hållbar turism har varit ovärderlig. Det var också Tomas Nilsson, doktorand 

vid Institutionen för Service Management, som kom med värdefulla synpunkter och 

infallsvinklar i uppsatsarbetets inledningsfas. Hans gedigna kunskaper om hur den klassiska 

retoriken kan användas för att analysera vår tids kommunikationssituationer har spelat en 

central roll för uppsatsens fortskridning och disposition. Till er båda, ett stort… 

 

 

 

 

Tack! 

  



Sammanfattning  

 

Titel  Far och flyg – tro på oss! 

  En studie om charterbolags miljöretorik på 2000-talet 

   

Ämne Magisterkurs i Service Management (15hp) vid Campus 

Helsingborg, Lunds universitet 

 

Seminarium  1 juni 2010, Campus Helsingborg, Lunds universitet 

 

Nyckelord Miljöretorik, serviceföretag, miljökommunikation, servicelandskap 

marknadskommunikation  

 

Författare  Tove Rosin 

 

Handledare  Jan Henrik Nilsson och Tomas Nilsson 

 

Syfte och bidrag  Syftet med denna studie är att med hjälp av retorikteori skapa ökad 

förståelse för och kunskap om charterbolags kommersiella 

miljökommunikation. Studien har som utgångspunkt att det 

retoriska synsättet skärper vårt kritiska tänkande och kan bidra 

med relevant kunskap om hur vår tids serviceföretag utövar 

kommersiell retorisk strategi. Denna kunskap har relevans för 

turistforskning och för service management generellt. Den säger 

nämligen något om hur serviceföretag måste arbeta för att förhålla 

sig till den nya miljöorienterade marknadens krav. Detta för att 

fortsättningsvis kunna upprätthålla trovärdighet, behålla sina 

kunder och i förlängningen bedriva sin verksamhet.      

  

Frågeställning Hur använder charterbolag retoriska medel för att framstå som 

moderna miljöorienterade serviceföretag? 

 

Metod Studien bygger på en kvalitativ ansats där metoder som retorisk 

textanalys och bildsemiotisk analys tillämpats. Texterna och 

bilderna som valts ut för analys är hämtade från charterbolagen 

Ving respektive Fritidsresors webbsidor på vilka aktörerna 

presenterar sitt arbete för miljö och klimat.     

 

Slutsatser  Studiens slutsatser visar på att charterbolags retoriska och 

övertygande strategi kan delas upp i tre moment, det behagande, 

trovärdighetsskapande och samhörighetsskapande momentet. 

Dessa tre delar, där användning av visuella bilder spelar en central 

roll, utgör en sammanbindande kraft i konstruktionen av 

charterbolags övertygande kommersiella retorik.  

  



Förord  

Charterbolagens miljöretorik 
Tankar som ligger till grund för denna magisteruppsats väcktes initialt när jag hösten 2008 

läste Jennie Dielemans bok Välkommen till paradiset – reportage om turistindustrin.  Mitt 

eget personliga intresse för miljöorienterad konsumtion, i kombination med det enorma 

medieintresset som boken resulterade i, lade grunden för en uppväxande tankespiral. Jag 

började alltmer uppmärksamma att det runtomkring mig, i det vi kallar konsumtions- och 

informationssamhället, pågick en explosionsartad trend av så kallade miljöanpassade 

produktalternativ. Denna trend, som ursprungligen mestadels fokuserat på 

livsmedelsindustrin, verkade nu, minst sagt ha nått fram till turistindustrin och charterbolagen. 

Överallt växte det plötsligt fram gröna hotell, miljövänliga destinationer och klimatneutrala 

flygresor. Marknadsföringen av sådana miljöanpassade konsumtionsalternativ var total och 

utmärkande drag i produktkommunikationen var en uppmaning och försäkran till kunden om 

att arrangören hade tänkt på allt. Som kund uppmanades du att lämna miljösamvetet hemma, 

luta dig tillbaka och njuta av din semester, alla eventuella miljöproblem hade redan lösts av 

arrangören.  

     I media har kritiken mot turistindustrin, med sina utsläppsproblematiska transporter och 

energislukande anläggningar, flödat. Många kritiska transportforskare och miljövänner har 

anslutit sig till den ”kör” av röster som systematiskt verkar för att ställa charterbolagen till 

svars för den mängd missförhållanden de orsakar. För den som följt detta scenario har det 

troligtvis blivit tydligt att det som pågår är en slags triangulär retorisk dialog. Forskarkören 

kritiserar, varpå turistaktörerna försvarar sig, men deras kommunikation är inte riktad till 

kritikerna utan istället till marknadens potentiella kunder. I konstruktionen av charterbolagens 

försvar utgör alltså marknaden den retoriska publiken, det är till den som kommunikationen 

riktas. Det var framförallt denna kommunikationssituation som fångade mitt intresse. Jag blev 

alltmer nyfiken och intresserad av hur charterbolag rent retorisk, konstruerar sitt försvar och 

skapar trovärdighet. I denna uppsats görs en djupdykning i charterbolags 

miljökommunikation. Med hjälp av retoriken, den äldsta av alla kommunikationsteorier, 

analyserar jag hur charterbolag går tillväga för att övertyga sin publik.          
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till uppsatsens ämne. Ambitionen är att skapa 

förståelse för de utgångspunkter som ligger till grund för studiens forskningsinriktning, 

kunskapsbidrag, frågeställning och syfte.   

Olika syn på turistindustrins miljöpåverkan – ett exempel från verkligheten: 
 
Tid: 2009-09-15 kl. 23:59. 
Plats: Dagens Nyheter, artikelserie om klimatet och vad som händer när världen blir 
varmare.   
Händelse: Världens främsta transportforskare riktar stark kritik mot turistindustrin.   
 

”Världsturismen är den snabbast växande utsläppskällan av växthusgaser. Utsläppen 

beräknas öka med mer än 150 procent fram till 2035. Om inte trenden med ett ökande 

flygresande bryts, kan turismens klimatpåverkan framåt 2060 vara större än alla andra 

sektorers”.
1
 

Detta utdrag är baserat på en rapport som även presenterats på en turistkonferens i Göteborg. I 

rapporten redogör transportforskaren Stefan Gössling och hans medförfattare för vilka 

konsekvenser en ohämmad tillväxt av turistindustrin skulle kunna få för klimatet. De menar 

att medan många andra sektorer kan peka på minskade utsläpp av växthusgaser så har inte 

mycket hänt inom turistindustrin.
2
 Några dagar senare får de svar på tal.  

 
Tid: 2009-09-22 kl. 13:24.  
Plats: Dagens Nyheter: Resor   
Händelse: Charterbolagen slår tillbaka mot Gösslings larmrapport om flygets inverkan på 
klimatet. 
 

Företrädare för svenska charterbolag som DN Resor har talat med menar att Gössling och 

hans kolleger bortser från bland annat den tekniska utveckling som hela tiden accelererar, 

inom framför allt flyget.
3 

Så här uttrycker sig Jim Hofverberg som är koordinator för frågor 

som rör miljö och socialt ansvar på Fritidsresor: 

”- Enbart det faktum att vi utrustar alla våra flygplan med så kallade winglets, vertikala 

vingspetsar längst ut på flygplansvingarna, minskar utsläppen av växthusgaser med sex 

procent”.
4
 

                                                           
1
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/turismen-kan-bli-storsta-klimatboven-1.953494, hämtad 2010-05-03 

2
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/turismen-kan-bli-storsta-klimatboven-1.953494, hämtad 2010-05-03 

3
 http://www.dn.se/resor/nu-slar-charterbolagen-tillbaka-vi-blir-allt-renare-1.957851, hämtad 2010-05-03 

4
 http://www.dn.se/resor/nu-slar-charterbolagen-tillbaka-vi-blir-allt-renare-1.957851, hämtad 2010-05-03 
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1.1 Bakgrund 
Koldioxidutsläpp, luft- och vattenföroreningar, ansvarslös energiförbrukning och global 

uppvärmning, det är nog få människor som inte lagt märke till att det idag pågår en intensiv 

klimatdebatt. Klimatfrågan betraktas av många som vår tids största utmaning och forskarna 

har kommit fram till att den globala uppvärmningen med stor säkerhet beror på människans 

utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid. Varningsropen skallar från såväl 

miljöorganisationer, klimatforskare som beslutsfattare och berättar om att mänsklighetens 

vårdslösa agerande gentemot miljön är på väg att kosta oss hela vår planets välmående och 

hållbarhet. Konsekvenserna av ett förändrat klimat kan bli mycket svåra. Uppmaningarna till 

att regeringar, makthavare, företag, i stort sett hela jordens befolkning måste organisera sin 

energiförbrukning och sina miljöfarliga utsläpp är ett faktum. Det finns numera en uppsjö av 

uträkningar, uppskattningar och dokumentationer om vilka industrier, branscher, världsdelar, 

befolkningar etcetera som kan klassas som de största miljö- och klimatbovarna. Den ökade 

medvetenheten och det växande intresset för miljöfrågor är något som får konsekvenser för 

företagens marknadskommunikation. Begreppet miljöförstöring klingar illa, det ger negativa 

associationer om någonting smutsigt, ansvarslöst eller dåligt. Och visst är det naturligtvis så 

att vår tids moderna företag inte vill bli förknippade med sådana negativa värden.  

Charterturister är miljöförstörare 

En bransch som den senaste tiden blivit utsatt för granskning och kritik är charterbranschen 

med sina flygtransporter och energislukande turistanläggningar. Kritiken har dels kommit att 

handla mycket om flygtransporternas koldioxidutsläpp och bidragande till den globala 

uppvärmningen. Dels har den riktat ljuset mot de många energislukande turistanläggningar 

som återfinns på destinationerna. Den brittiska organisationen Tourism Concern skriver på sin 

hemsida att miljöförstöring har konstaterats vara en vanlig konsekvens av en snabb och 

oreglerad turistutveckling då stora energislukande turistanläggningar byggs på ett sådant sätt 

att det resulterar i en urtömning av naturens resurser. Turisters närvaro skapar en mycket hög 

efterfrågan på vatten, något som belastar redan befintliga vattenförsörjningsproblem. Duschar, 

swimmingpooler, bevattning av gräsmattor och golfbanor kan fördärva vattenreserver och 

bryta ner vattenförsörjningen för det lokala samhället. Turister ignorerar ofta det faktum att 

lokalbefolkningen saknar tillgång till vatten för att kunna tillfredställa deras eget behov. 

Bevattning av en vanlig 18 håls golfbana motsvarar exempelvis dagsbehovet av vatten för 100 

malaysiska bönder.
5
  

                                                           
5
 http://www.tourismconcern.org.uk/index.php?page=the-issues, hämtad 2009-10-02 
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The World Tourism Organization (UNWTO) skriver på sin hemsida att för turistindustrin är 

klimatförändringarna inte längre ett avlägset fenomen. Tvärtom kan vi redan nu bevittna hur 

vattennivåer höjs, ökenområden sprids och hur glaciärer samt inlandsisar smälter. 

Turistindustrin ansvarar för ungefär 5 procent av världens koldioxidutsläpp och står för 4.6 

procent av den globala uppvärmningen. Transportindustrin inkluderat flyg, bil och tåg 

genererar den största delen av dessa utsläpp, närmare 75 procent. För turistindustrins räkning 

är alltså flyget att betrakta som den huvudsakliga bidragaren till global uppvärmning och 

enligt UNWTO är och förblir flygtransporterna den största utmaningen. Idag pågår ett minst 

sagt intensivt arbete för att leta efter de bästa lösningarna på klimatförändringarna, något som 

till stor del kommit att handla om utsläppsrätter, koldioxidkompensation och skatter.
6
 

     En journalist och författare som gått in för att ställa de svenska charterbolagen till svars för 

den mängd missförhållanden de orsakar är Jennie Dielemans. Hösten 2008 gav hon ut boken 

Välkommen till paradiset – reportage om turistindustrin som hon gjort tillsammans med 

fotografen Shahab Salehi. Där lyfter hon fram komplexiteten i de problem som ligger i 

kölvattnet för turismen, likaså ifrågasätter hon västvärldens hänsynslösa konsumtion och 

exploatering av utvecklingsländernas naturtillgångar. Boken väckte stor medial 

uppmärksamhet och resulterade i fyrverkeri av pressrubriker samt tv-debatter. Så här 

uttrycker sig Dielemans: ”Turistindustrin säljer något de inte äger. Den paketerar drömmar, 

men säljer stränder, berg, människor, kulturer och tvingar fattiga länder och människor att 

forma sig efter våra behov, vilka de än må vara. Fantasin om den vidsträckta öde 

paradisstranden skövlar livsviktig mangrove och placerar vapen i händerna på den turistpolis 

som skall hålla lokalbefolkningen borta. Våra hotell byggs av vår tids slavar, burmeser i 

Thailand, haitier i Dominikanska Republiken. Och för att kunna gå den sköna golfrundan 

krävs tusentals liter vatten, vatten som i flera av de länder där vi turistar inte räcker till de 

som bor där. Men inget av detta vill vi veta. Överenskommelsen mellan producenter och 

konsumenter, alltså resebolagen och oss turister är enkel: De berättar inte. Vi låter bli att 

fråga. Vi är ju på semester”.
7
 Dielemans diskuterar också svenskars inställning till 

drömsemestern och menar på att det finns en ovilja och ett ointresse att tala om resans 

miljöproblematik. Så här skriver hon: ”Vi ser det som en självklarhet att då och då få slippa 

ifrån våra egna liv och bege oss ut i världen. Vi drömmer hela året om våra rosaskimrande 

                                                           
6
 http://www.unwto.org/climate/bkg/en/bkg.php?op=1, hämtad 2009-10-01, 

http://www.unwto.org/climate/faq/en/faq.php?op=4, hämtad 2009-10-01 
7
 Dielemans, Jennie (2008). Välkommen till paradiset: reportage om turistindustrin. Stockholm: Atlas s 240-241 
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semesterveckor, fantiserar, gör upp planer”.
8
 Enligt Dielemans har klimatförändringarna och 

dess konsekvenser de senaste åren blivit allmängods. Våra utsläpp av koldioxid, de skenande 

halterna i atmosfären och deras koppling till växthuseffekten kan knappast ha undgått någon. 

Trots insikten om klimatförändringarna har användandet av det transportslag som släpper ut 

klart mest växthusgaser per kilometer – flyget – inte minskat. Tvärtom. Vi flyger längre och 

vi flyger oftare. Aldrig förr har vi flugit så mycket som vi gör idag.
9
  

Transportforskarnas angrepp mot turistindustrin   

Turistforskaren Gössling, S. menar att det numera råder allmän kännedom om att den globala 

turistindustrin är en klar bidragare till klimatförändringarna och att detta onekligen resulterat i 

ett sökande efter mer hållbara former av turism.
10

 Gössling och Hall, M. skriver i en artikel 

om turism och klimatförändringar att medan det inom många andra sektorer skett en 

minskning av växthusgaser så har inte mycket skett inom turistindustrin. De menar också att 

det finns en utbredd bild av att turistindustrin som bransch skulle vara miljöanpassad, något 

som inte bara är felaktigt och missvisande utan även problematiskt.
11

 Även medialt går 

Gössling och hans transportforskarkollegor till hårt angrepp mot turistindustrin och dess 

representanter. I en artikel publicerad i Dagens Nyheter den 15 september 2009 med rubriken 

Turismen kan bli största klimatboven redogör Gössling för de fatala konsekvenser som en 

ohämmad tillväxt av turistindustrin skulle ha för klimatet. Världsturismen som är den 

snabbaste växande utsläppskällan av växthusgaser beräknas öka sina utsläpp med mer än 150 

procent fram till år 2035 och om inte trenden med ett ökad flygresande bryts så kan turismens 

klimatpåverkan framåt 2060 vara större än andra sektorers. Och det kommer den att bli för 

enligt branschens egna beräkningar kommer internationella turistresor att fördubblas fram till 

2020.
12

 

Charterbolagens representanter: Vi blir allt renare! 

Charterbolagens representanter väntade inte länge med att försvara sig mot Gösslings 

larmrapport. I en artikel publicerad i Svenska Dagbladet den 22 september 2009 med rubriken 

Nu slår charterbolagen tillbaka: Vi blir allt renare går de till motattack. Där förklaras att 

Gössling bortser från den tekniska utveckling som kontinuerligt resulterar i bränsleeffektivare 

                                                           
8
 Dielemans, J. (2008). s 237 

9
 Dielemans, J. (2008). s 228-234 

10
 Gössling, S. (2009). Carbon neutral destinations: a conceptual analysis. Journal of Sustainable Tourism. 17:1 s 

17 
11

 Gössling, S. & Hall, M. (2008). Swedish Tourism and Climate Change Mitigation. An Emerging Conflict? 
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maskiner. Jim Hofverberg som är koordinator för frågor som rör miljö och socialt ansvar på 

Fritidsresor säger – ”Vi måste förstås minimera utsläppen. Annars kommer vi inte att överleva 

och kunna utvecklas som reseföretag”. Henrik Ekstrand, pilot på Apollos flygbolag Novair 

och forskare i bränsleeffektivisering på Chalmers tekniska högskola, hävdar att det under de 

senaste 50 åren har skett en 50 procentig minskning av växthusgaser inom flyget. Alla deras 

beräkningar visar att med ny teknik kommer det att ske ytterligare en förbättring med 50 

procent fram till år 2020.
13

  

Den gröna resan – myt eller verklighet? 

Det krävs bara några få knapptryckningar på Internet för att förstå att de tre stora svenska 

charterjättarna Ving, Fritidsresor och Apollo idag storsatsar på att marknadsföra sig som 

miljö- och klimatorienterade. På deras respektive hemsidor talas det varmt om företagens 

miljöarbete, gröna flygningar, miljömärkning av hotell, teknologiska landvinningar för mer 

bränsleeffektiva flygplansmodeller och sist men inte minst, koldioxidkompensationssystem. 

Dessa system går ut på att kunden själv kompenserar för de utsläpp som resan orsakar. 

Genom att betala in en summa pengar som sedan går till projekt som antingen binder eller 

minskar koldioxidutsläppen, till exempel trädplantering, ska så kallade ”klimatneutrala resor” 

skapas. Detta är ett fenomen som starkt ifrågasatts av forskarvärlden. Gössling har 

tillsammans med Haglund, S. Kallgren, H. Revahl, M. och Hultman, J. studerat nyttan av 

koldioxidkompensationssystem närmare. De pekar på att antalet aktörer som erbjuder 

kompensationsprogram ökat markant de se senaste tio åren men trots detta är det i realiteten 

endast några få procent av kunderna som faktiskt utnyttjar denna tjänst. Aktörerna skiljer sig 

även mycket åt när det kommer till hur utsläppen beräknas, prisnivåer, vilka åtgärder som 

görs samt struktur på företaget, något som gör att deras trovärdighet kan ifrågasättas. 

Avsaknaden av en gemensam standard leder också till att det blir svårt för kunden att veta vad 

denne egentligen får för sina pengar. Den största risken med koldioxidkompensation är dock 

att det skapar en illusion av att det går att köpa sig fri från ansvar. Likaså finns en påtalad oro 

att flygindustrin använder detta som en täckmantel för att rättfärdiga sina expansionsplaner. 

Kompensation är trots allt bara kompensation och inte någon universallösning som nollställer 

utsläppen.
14
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Miljösamvetet som blev en produkt: Greenwashing   

Kritiker menar att många företag idag, tyvärr, utnyttjar klimathotet till sin fördel genom att 

marknadsföra sig som miljöanpassade. Detta agerande kallas för greenwashing och går ut på 

att företag, genom reklam och marknadsföring, försöker skapa en bild av sig själva som 

miljöorienterade, trots att de i själva verket inte är det. I deras strävanden efter detta tar de 

hjälp av olika attribut som är tänkta att ge ”gröna associationer”. Greenwashing Index, en 

organisation som vill uppmuntra konsumenter att genomskåda företagens greenwashing, 

menar att det idag är mer regel än undantag att såväl flygbolag, bilindustrier som 

detaljhandelsföretag utmärker sig som gröna. Frågan är dock hur mycket sanning som 

egentligen finns i deras vidmakthållanden.
15

 Miljöorganisationen Greenpeace pekar på att 

miljötrenden onekligen innebär falska marknadsföringsanspråk och att kunder vilseleds. I takt 

med att konsumenternas miljömedvetenhet ökat så har företagen blivit alltmer sofistikerade i 

sitt sätt att skapa miljöpolicys. Typiska inslag i de moderna företagens miljökommunikation 

är målinriktade marknadsföringskampanjer där de överdriver nyttan av sina miljöåtgärder, 

något som är tänkt att avleda uppmärksamheten från de verkligt stora miljöproblem företaget 

orsakar.
16

  

     I debatten om turistindustrins miljöproblematik kan konstateras att det finns två olika 

läger, ett anklagande och ett försvarande väsen som vid sidan om att försvara sina egna 

ståndpunkter även angriper motståndarens. Den ena sidan, bestående av miljöorganisationer 

och transportforskare, upplyser omvärlden om resandets negativa konsekvenser och anklagar 

turistindustrin för att vara förljugna i sin miljökommunikation. Bakom välpolerade 

miljöpolicys, som dessutom uppkommit just för att trenden om miljömedvetenhet krävt det, 

menar kritikerna att det döljer sig falska marknadsföringsanspråk. Med all rätt, menar de, att 

turistaktörernas miljöåtgärder därmed bör ifrågasättas. Den andra sidan, det vill säga 

turistaktörerna själva, bedyrar sin oskuld och menar att de tvärtemot kritikernas anklagelser 

ligger i framkant vad gäller miljötänkande. Som åskådare till detta drama krävs ingen 

avhandling i kommunikationsteori för att begripa att detta rör sig om en retorisk 

kommunikationskamp där kanske allra främst begrepp som trovärdighet står på spel. 

Charterbolagen lever och tjänar pengar på att sälja resor och som de kommersiella företag de 

är ligger det naturligtvis i deras intresse att framstå som trovärdiga. De har bara att förlora på 

om deras verksamheter uppfattas som negativa och skadliga. Ingen trovärdighet, inga kunder, 
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16
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ingen vinst. Grönroos, C. använder i en diskussion om tjänster och relationer begreppet 

imageperspektiv, en servicestrategi som går ut på att företag i sin marknadskommunikation 

skapar immateriella värden till kärnprodukten. Genom reklam söker företag konstituera 

tilläggsvärden vilka i sin tur är avsedda att påverka kundernas tankevärld till företagets 

gagn.
17

 Vad har då den tidigare forskningen att säga om turistaktörernas 

miljökommunikation?  

1.2 Tidigare forskning  

Med det perspektiv som retoriken ger har det inte skrivits särskilt mycket om turistaktörers 

miljökommunikation. Däremot finns det en rad forskare som med olika infallsvinklar varit 

ytterst kritiska och starkt ifrågasatt trovärdigheten i turistaktörers miljöåtgärder. Hall menar 

att turistindustrin ofta felaktigt skönmålas som miljöorienterad och ansvarstagande. Typiskt är 

att den porträtteras som annorlunda än andra branscher och att den hyllas för enstaka 

miljöåtgärder medan branschen i sin helhet tillåts bortse från den komplexitet av 

miljöproblem som den lämnar efter sig. Turistindustrin ligger dessutom efter många andra 

branscher när det kommer till att hitta hållbara och miljöanpassade produktionslösningar och 

de bidrar, tyvärr, till lika mycket greenwashing som både oljeindustrin och fordonsindustrin.
18

       

     Bramwell, B. Lane, B. McCabe, S. Mosedale, J. och Scarles, C. diskuterar vem som 

egentligen bär ansvaret för turistindustrins baksidor. En central frågeställning i deras 

argumentation är huruvida turistaktörer verkligen är bekymrade över de negativa 

miljökonsekvenser som deras verksamhet bidrar till. De diskuterar även vilka möjligheter som 

finns att dessa aktörer faktiskt kan utveckla ett sinne för etiskt och moraliskt ansvar som går 

bortom det egna självintresset.
19

 Font, X. och Tribe, J. skriver att allmänhetens växande 

intresse för miljöfrågor har lett till att fler vill köpa produkter som inte skadar miljön. Att 

utmärka sig som grön, utan att i realiteten investera i de kostnader som detta faktiskt innebär, 

kan vara frestande för många företag. Vid sidan om att bidra till en positiv image ger det även 

tillgång till nya marknader. Liksom andra branscher är turistindustrin numera överbelamrad 

av sådana erbjudanden. Märkningar som ”grön turism” används som en signal till kunden att 

resan som denne köper inte skadar miljön.
20
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 Grönroos, Christian (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. 2. uppl. Malmö: Liber. s 20-21  
18

 Hall, M.C. (2009). Degrowing Tourism: Décroissance, Sustainable Consumption and Steady-State Tourism. 

Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research. 20:1 s 46-61 
19

 Bramwell, B. Lane, B. McCabe, S. Mosedale, J. Scarles, C. (2008). Research Perspectives on Responsible 

Tourism. Journal of Sustainable Tourism. 16:3 s 253-257   
20

 Font, X. och Tribe, J. (2001). Promoting Green Tourism: the Future of Environmental Awards. International 
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Gössling och Peeters, P. har identifierat ett antal diskurser som kan härledas till flygresan som 

aktivitet. En av diskurserna är bilden av flygresan som energieffektiv och att dess utsläpp av 

koldioxid endast är marginella. En annan att flygresor är alldeles för viktiga ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv för att det skulle vara motiverbart att införa några 

restriktioner. En tredje att bränsleanvändningen konstant minimeras och att ny teknologi 

kommer att lösa utsläppsproblematiken och en fjärde att flygindustrin är orättvist behandlad 

jämfört med andra transportformer. De menar att den information som flygindustrins aktörer 

ger ut om deras strategier för hållbar utveckling är ensidig och konstruerad på så sätt att den 

ska gagna aktörerna själva. Kommunikationen bygger exempelvis på att skapa en positiv bild 

av flygresan som aktivitet och att framställa flygindustrin som en miljöorienterad, socialt och 

ekonomiskt viktig industri. I resemagasin, tidningar och på bolagens egna hemsidor 

förekommer i stor utsträckning entusiastiska uttalanden om teknologiska landvinningar och 

selektiva jämförelser där det poängteras att flyget inte är mer skadligt än bilen. Utmärkande är 

att det i diskussionerna om bränslet alltid talas om hur mycket som sparas, inte hur mycket 

som förbrukas. Typiskt är också att de målar ut sig själva som offer för politiska regelverk 

som hindrar deras expansion.
21

  

     Thelander, Å. har i sin doktorsavhandling studerat hur natur framställs i resereklam och 

vilken betydelse framställningen har för betraktarens uppfattning om budskapet. 

Reklamskapare arbetar målinriktat med att sätta samman tecken och bilder för att det ska ge 

upphov till speciella tankar, känslor samt attityder hos mottagaren. Naturligtvis handlar det 

om att skapa reklam som ger positiva associationer till den specifika produkten. Natur som 

tema har generellt blivit allt vanligare i reklam och används i regel för att mottagaren skall 

sammankoppla produkten med tankar och känslor om det naturliga, oförstörda eller 

miljövänliga. Allra främst används skildringar av natur för att utesluta tankar kring 

miljöproblem.
22

  

1.3 Mitt kunskapsbidrag  
Anklagelserna och kritiken som riktats mot charterbolagens verksamhet har försatt dem i ett 

kritiskt läge. I princip kan det växande intresset för miljöfrågor sägas har förändrat villkoren 

för en hel bransch. Om den kritiske forskarkören skulle få sin vilja igenom så hade hela 

turistindustrin så som den ser ut idag blivit nerlagd för länge sedan. Charterbolagen står med 

                                                           
21

 Gössling, S. & Peeters, P. (2007). ”It Does Not Harm the Environment”! An Analysis of Industry Discourses 

on Tourism, Air Travel and the Environment. Journal of Sustainable Tourism. 15:4 s 402 -414  
22

 Thelander, Åsa. (2002). En resa till naturen på reklamens villkor. Doktorsavhandling. Sociologiska 

institutionen: Lunds Universitet. 
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andra ord inför en kommunikationsutmaning. Den nya ”miljöintresserade” marknadens krav 

gör att de tvingas konstruera en retorik som inte bara måste försvara och rättfärdiga deras 

verksamhet. Vid sidan om att de behöver framstå som moderna miljöorienterade 

serviceföretag måste de även attrahera marknaden och såväl vinna som återvinna kundernas 

förtroende. Hur går då detta till? Ja det, är vad denna studie ska handla om. Med hjälp av 

retorikteori avser jag undersöka vilken retorisk strategi charterbolag använder för att attrahera 

sina kunder och uppfattas på ett positivt sätt i det epicentrum som utgörs av anklagelser och 

kritik. Syftet med studien är därmed att med hjälp av ett retoriskt angreppsätt öka kunskapen 

om charterbolags kommersiella miljökommunikation. Studien har som utgångspunkt att det 

retoriska synsättet skärper vårt kritiska tänkande och kan bidra med kunskap och ökad 

förståelse om de drivkrafter som idag utgör kommunikationssituationer i det moderna 

servicelandskapet. Genom att applicera det retoriska perspektivet på charterbolag avser jag 

skapa insikter om hur vår tids serviceföretag utövar kommersiell retorisk strategi. Min 

ambition är att retorikteori, vid sidan om att skapa förståelse för hur effektiv kommunikation 

kan utövas, även kan bidra med lärdomar om de samhälleliga kommunikationsvillkor som 

idag möter serviceföretag. Jag menar att denna kunskap har relevans för turistforskning och 

för service management generellt. Den säger nämligen något om hur serviceföretag måste 

förhålla sig till den nya miljöorienterade marknadens krav för att fortsättningsvis kunna 

upprätthålla trovärdighet, behålla sina kunder och i förlängningen bedriva sin verksamhet.   

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att med hjälp av retorikteori skapa ökad förståelse för och kunskap 

om charterbolags kommersiella miljökommunikation.  

1.5 Frågeställning 
Hur använder charterbolag retoriska medel för att framstå som moderna miljöorienterade 

serviceföretag? 

1.6 Avgränsningar  

I denna studie har jag avgränsat mig till att inte värdera de retoriska argumentens hållbarhet 

och rimlighet. Det finns redan, i dagsläget, en uppsättning kritiska transportforskare och 

miljövänner som riktat in sig på att successivt underminera trovärdigheten i turistaktörernas 

argumentation. Den uppgiften lämnar jag därmed på deras bord. Teoretiskt är studien 

avgränsad till att inte omfatta ett generellt diskursivt perspektiv. Palmblad, E. och Börjesson, 

M. skriver att diskursanalytiska studier generellt undersöker hur det talas och berättas om 
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olika samhällsfenomen. Problematiserande kring graden av sanning, att göra prövningar av 

påståenden mot fakta och att betrakta språket som vittnesbärare alternativt förfalskare av 

verkligheten är ofta centralt i sådana studier.
23

 Eftersom min forskningsfråga inte går ut på att 

studera vad som är sant eller falskt i charterbolags miljökommunikation valde jag att inte låta 

studien omfatta ett diskursivt angreppsätt. Vidare har jag i min analys valt att inta ett 

sändarorienterat perspektiv vars huvudsakliga mål är att rekonstruera det tänkande som ligger 

till grund för avsändarens retoriska konstruktion. Min studie omfattar därmed inte ett 

mottagarperspektiv och en analys av hur budskap uppfattas och tolkas hos mottagaren, det vill 

säga charterbolagens publik och målgrupp.        

1.7 Genomförandet 
För att besvara min forskningsfråga har jag dels genomfört ett antal retoriska textanalyser. 

Texterna som valts ut för analys är hämtade från charterbolagen Ving respektive Fritidsresors 

webbsidor på vilka aktörerna presenterar sitt arbete för miljö och klimat. Jag valde att enbart 

studera material från aktörernas egna webbsidor av den anledningen att dessa figurerar som 

företagens ”ansikte utåt”, en slags kommunikationsbas från vilken de konstruerar sin retorik. 

Här är det helt och hållet de själva som avgör vad som ska kommuniceras, när, i vilken form 

och på vilket sätt. Det som är signifikant för denna typ av kommunikationsmaterial är just att 

den är målinriktad, den har ett bestämt budskap och en bestämd målgrupp. I samband med 

datainsamlingen blev det tydligt att visuella bilder i stor utsträckning används av 

charterbolagen i deras presentation av sitt miljöarbete. Liksom vi människor blir påverkade av 

ord, påverkas vi även av bilder, de väcker känslor, övertygar och förmedlar budskap. Läran 

om tecken och visuella bilders betydelse kallas för semiotik. Med insikten i att charterbolag 

till stor del använder bilder i sin retorik har jag därför dels valt att genomföra ett antal 

bildsemiotiska analyser. Bilderna har samma ursprung som texterna och i analysen 

demonstreras hur text och bild fungerar som en sammanbindande kraft i konstruktionen av 

charterbolagens retoriska utsaga. Thelander skriver att vid analys av reklam spelar bilder en 

central roll. Det kan till och med vara rent utav nödvändigt att här studera bilder, för i reklam 

uttrycks nämligen en stor del av totalbudskapet med hjälp av bilder. Bildernas mångtydighet 

är en egenskap som skiljer dem från traditionell text, en egenskap som ses som en fördel av 

upphovsmannen eftersom det skapar en möjlighet att uttrycka någonting implicit, som denne 
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varken juridiskt eller moraliskt behöver stå för.
24

 Semiotikens bidrag till denna studie blir 

således hur de bilder, som charterbolagen använder sig av, genom den mening de 

kommunicerar, bidrar till det retoriska övertygandet. Retoriken och semiotiken figurerar i min 

studie både som teori och metod. Teoretiskt fungerar de som referensramar för hur budskap i 

text och bild skapas. Metodisk förser de mig som forskare med en uppsättning konkreta 

analysverktyg vilka jag använder i min analys av charterbolagens retoriska praktiker. I nästa 

kapitel, teori och metod, redogör jag utförligt för hur jag avser använda retorik- och 

semiotikteori i min analys av det empiriska materialet. 

  

                                                           
24

 Jarlbro, Gunilla (red.) (2000). Vilken metod är bäst - ingen eller alla? Metodtillämpning i medie- och 
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2. Teori och metod  
Detta kapitel inleds med en introduktion till studiens vetenskapliga förhållningssätt. 

Därefter presenteras en utförlig beskrivning av hur retorik- och semiotikteori används vid 

analys av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion om det kvalitativa 

angreppssättets betydelse för kvaliteten på forskningsresultaten.   

2.1 En kvalitativ forskningsansats 
Denna studie är till sin karaktär kvalitativ, något som har implikationer för såväl forskarrollen 

som för synen på kunskapsproduktionen. Arvidson, P. skriver att den grundläggande 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ansats kommer ur frågan vilken typ av kunskap vi 

letar efter i vår forskning. Till skillnad från den kvantitativa forskningen som sysslar mycket 

med enheter, ägnar sig den kvalitativa forskningen åt idéer och att upptäcka kvaliteter. Här är 

det inte fenomenens utbredning och omfattning som står i fokus, snarare deras innehåll och 

betydelse. När vi söker efter idéerna vet vi inte hur de ser ut förrän vi hittar dem, något som 

ställer höga krav på öppenhet och kreativitet hos forskaren.
25

 Repstad, P. skriver att kvalitativ 

forskning innebär ett tätt och nära förhållande mellan forskaren och den miljö som studeras, 

något som kräver ett stort mått av flexibilitet. Eftersom problemformuleringar och 

frågeställningar här utvecklas fortlöpande och i takt med att data samlas in krävs det att 

forskaren lyckas ta tillvara på möjligheter som dyker upp. Ibland kan det vara rena 

tillfälligheter som sedan lägger grunden för en studies forskningsfråga.
26

 Patel, R. och 

Davidsson, B. menar att god forskning i regel kräver en inblick i de vetenskapliga 

förhållningssättens synsätt på kunskapsskapande. Forskaren arbetar med att producera teorier 

som ska ge en så riklig kunskap om verkligheten som möjligt, därför krävs en kritisk 

medvetenhet om den kunskap som produceras. Hur teori ska relateras till verklighet är ett av 

de verkligt centrala problemen inom allt vetenskaplig arbete och här finns det flera ingångar, 

en av dem är det abduktiva förhållningssättet som tillämpas i denna studie. Detta 

kännetecknas av ett upptäckande och att forskaren studerar forskningsobjekten utan att först 

ha förankrat undersökningen i någon specifik teori. Teorier formuleras här snarare med 

utgångspunkt i empirin för att sedan testas, anpassas och utvecklas. Fördelen med detta 

arbetssätt är just att det inte låser forskaren i sina val av teorier och metoder.
27

  

     Denna dynamiska och föränderliga forskningsprocess som beskrivs ovan har varit 

utmärkande i min studie. När jag initialt påbörjade forskningen var det tänkt att den skulle 
                                                           
25

 Jarlbro, G. (red.) (2000). s 18-23 
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 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur. s 9-15 
27

 Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning. s 23-26 
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handla om charterbolagens miljöåtgärder, det vill säga det de gör för att miljön ska bli bättre. 

Under samtal med andra, datainsamlig, litteraturläsning och en hel del tolkning och reflektion 

riktades dock intresset mot annat håll. I takt med att mina kunskaper om ämnet fördjupades så 

anpassades och förändrades studiens forskningsfråga. Att som forskare våga tänka kreativt, i 

parallella banor och att hålla så många ”dörrar” öppna som möjligt samtidigt har varit helt 

avgörande för att nå önskvärd kvalitet i denna studie. Att inte på förhand veta vart 

forskningen kommer att landa är kanske också tjusningen med just kvalitativ ansats. Tolkning 

och reflektion utgör således två grundpelare vad gäller mitt vetenskapliga förhållningssätt och 

är något som genomgående präglat min inställning till studiens genomförande. Som 

kunskapsbegrepp har dessa en lång tradition och i sitt vetenskapliga sammanhang kan de 

härledas och placeras i hermeneutiken.  

2.2 Forskningstradition 
Hermeneutiken, skriver Patel och Davidsson är läran om hur människor uppfattar, tolkar och 

förstår. Hermeneutiken utgår från att vi människor alltid tolkar uttalanden ur en redan 

etablerad syn på världen, en förförståelse. Den mest centrala och kända hermeneutiska 

insikten är att vi, oavsett vad vi vill förstå, bara kan förstå en helhet genom dess delar och 

delarna genom helheten. Denna tolkande process kallas den hermeneutiska spiralen och är 

likväl en rörelse mellan det som ska förstås och uttolkaren själv. I pendlandet mellan del och 

helhet och i strävandet efter fullständig förståelse använder forskaren sin egen förförståelse 

som verktyg. Tankar, känslor och intryck betraktas därför enligt hermeneutiken som en 

tillgång i förståelsen av det som studeras. Den hermeneutiska forskarrollen kan således 

karakteriseras som öppen, subjektiv och engagerad. Hermeneutiken har även tydliga drag av 

det abduktiva förhållningssättet i den bemärkelsen att forskaren hela tiden pendlar mellan 

helhet, del och olika synvinklar i tolkningsprocessen.
28

  

     Det hermeneutiska perspektivet och det abduktiva angreppssättet är något som 

genomgående präglat mitt förhållningssätt inför denna studie. Det tydliggör, enligt mig, 

forskarens roll och dennes betydelse för kunskapsproduktionen på ett intressant sätt, något 

som onekligen är relevant att beröra i en kvalitativ studie som denna. Inte minst har det 

bidragit till förståelse för hur de olika delarna jag studerar tillsammans utgör en slags 

helhetsbild, en förståelse av studieobjektet. Likaså har det inneburit en medvetenhet om hur 

min egen tolkande förmåga, redan från forskningsprocessens början satt sin prägel på allt från 

val av forskningsfråga, empiriskt material till studiens resultat. Denna syn på forskarrollen 
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som medskapare till sin egen tolkning är också något som går hand i hand med forskarens 

förmåga att reflektera över sin forskning.  

     Alvesson, M. och Sköldberg, K. skriver att kvalitativ forskning kan beskrivas som 

reflekterande forskning. Kännetecknande är en utpräglad skepsis mot vad som vid en ytlig 

anblick framstår som oproblematiska avspeglingar av verkligheten. Utmärkande för den 

kvalitativa kunskapsprocessen är att den snarare öppnar än sluter och istället för att sträva 

efter att fastställa absoluta sanningar vill den skapa möjligheter till förståelse. Tolkning och 

reflektion utgör således två fundamentala element inom den reflekterande, kvalitativa 

forskningen. Tolkningen medför en noggrann medvetenhet om teoretiska antaganden och om 

språket och förförståelsens betydelse. För att forskningen ska uppnå kvalitet och ett empiriskt 

värde krävs systematiska reflektioner och ljuset riktas därmed även till forskaren som 

person.
29

 Bryman, A. skriver att den samhällsvetenskapliga termen reflexivitet syftar till att 

forskare behöver reflektera över vilka konsekvenser som deras metoder, värderingar och 

beslut får för den kunskap som deras studier genererar.
30

 I min studie har det reflekterande 

inslaget handlat om att metodiskt och noggrant redogöra för de iakttagelser, reflektioner och 

slutsatser som gjorts under forskningsprocessen. Min ambition har således inte bara varit att 

reflektera över min egen forskarroll i konstruktionen av kunskap, utan även att bjuda in 

läsaren till tolkning och reflektion. På så vis har jag även strävat efter att min forskning skall 

uppnå god kvalitet. Detta kapitel avslutas med en diskussion om synen på kunskap och vilken 

speciell typ av kunskap som denna studie genererar. Men först väntar en resa till antikens 

Grekland, torget i Aten och retorikens värld. 

2.3 Retorisk analys – att använda retorikteori som metod 
Retorik benämns ofta som konsten att tala och för de gamla grekerna som utvecklade 

retoriken handlade detta om att tala på ett övertygande sätt. Många definierar retorik som 

effektiv övertalning och bra eller dålig retorik kan därmed betraktas som ett resultat av 

huruvida åhörarna övertygas eller inte. Kjeldsen, J. E. skriver att allt från verbalspråk, 

målinriktad textproduktion, till visuella framställningar är intressant för retoriken. Retoriken i 

sig kan praktiseras både som teori och som metod. Genom att använda sig av retorisk teori 

skapas möjligheter till att analysera retoriska praktiker, till exempel en aktör som vänder sig 
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till bestämda målgrupper för att kommunicera ett specifikt budskap.
31

 Vad är då en retorisk 

analys, hur ser den ut och hur går den till? 

     Renberg, B. skriver att en retorikanalys initialt bör starta med en reflektion av analysens 

orientering. En sändarorienterad analys har som huvudsakligt mål att rekonstruera det 

tänkande som ligger till grund för avsändarens textkonstruktion. Centrala frågor här, som 

säkert kan anas, är vilka förutsättningar, motiv och avsikter som sändaren har med sin 

kommunikation.
32

 Karlberg, M. och Mral, B, beskriver retoriken som en vetenskap 

innehållande teorier och metoder för tolkning och förståelse av budskap. Retorikanalysens 

grundläggande syfte är att söka förstå och förklara den verkan och funktion som 

kommunikativa handlingar har. Dess objekt är produktionen, innehållet och mottagandet av 

mening, det vill säga det budskap som är avsett att övertyga mottagaren. Målet är således att 

förstå hur texter som är avsedda att övertyga är uppbyggda. Retorikanalys innebär också ett 

helhetsperspektiv, här studeras inte enbart isolerade delar av kommunikationsprocessen utan 

hela den retoriska kontexten. Karlberg och Mral har skapat en modell för retorikanalys 

konstruerad likt en checklista innehållande olika steg som är tänkta att fungera som 

hjälpmedel vid retoriska närstudier.
33

 I min presentation av hur jag använder retoriken både 

som teori och metod har jag hämtat inspiration från denna modell. Liksom Karlberg och Mral 

delar jag upp analysarbetet i olika steg för vilka jag redogör utförligt med hjälp av litteratur 

inom området. 

2.4 Steg 1: Kontext  
Karlberg och Mral skriver att all retorik i grund och botten är en utpräglad social aktivitet 

vilket för analysens del innebär att den behöver förankras i ett samhälleligt sammanhang, en 

kontext. Begreppet kairos illustrerar tydligt tanken med retorikens situationsbundenhet, detta 

begrepp innebär ett tillstånd där en talare bedömt och planerat framträdandet så att dennes ord 

passar perfekt till situationen. I detta steg av den retoriska analysen undersöks de faktorer som 

utöver de faktiska orden medvetet eller omedvetet påverkar den kommunikativa 

konstruktionen. Texten placeras således i ett större sammanhang och utgör en del av en större 

helhet. Till den retoriska kontexten hör att se till genre, den retoriska situationen, publiken, 

det retoriska problemet och avsändaren.
34
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Retorisk genreanalys    

Karlberg och Mral skriver att för att få en bild av en texts övergripande karaktär är det en god 

idé att först bestämma vilken textgenre den tillhör och på vilken arena den presenteras. Är det 

till exempel en annons eller ett nyhetsreportage?
35

 Enligt Renberg är genre en sorts 

överenskommelse gällande hur olika typer av budskap skall förmedlas och även något som 

hjälper mottagaren att förstå hur denne skall förhålla sig till de sammanställningar av ord som 

kommuniceras.
36

 Kjeldsen menar att genre kan betraktas som en retorisk handling eftersom 

den utgör ett retoriskt redskap i syfte att förmedla intentioner. Varje textproduktion är färgad 

av genre och i retorisk analys är det fundamentalt att rikta ljuset mot de villkor som genren 

innebär. Genrekunskap är inte bara en förutsättning för att producera retoriska yttranden, det 

är också en premiss för att förstå dem. En retorisk analys som ignorerar genreförhållanden 

riskerar att dölja mer än den klargör och om betraktaren inte förstår vilken genre ett yttrande 

tillhör kommer denne att få det svårt i sin bedömning av texten.
37

  

     Karlberg och Mral skriver att den klassiska retoriken skiljer mellan tre retoriska genrer. 

Genus deliberativum är känt för sin tillrådande karaktär. Här är siktet inställt på en 

argumentation som rör vad som bör göras eller inte göras, ofta med inslag av frågor som rör 

framtiden och en uppmaning till publiken att ta ställning för eller emot förslag. Genus 

demonstrativum är känt för att vara underhållande, hyllande eller klandrande till sin karaktär. 

Här fokuseras det ofta på nuet där avsändaren fördömer eller prisar en specifik företeelse. 

Genus judiciale som har sitt ursprung i rättssalen är juridisk till sin karaktär. Denna form av 

rättstal kan vara såväl ett anklagelsetal som ett försvarstal, principiellt handlar det nästan alltid 

om att få publiken att ta ställning för eller emot något som inträffat i det förflutna. Dessa 

genreformer förekommer naturligtvis inte alltid i renodlad form, reklam är till exempel ofta 

uppbyggd som en blandning av genus demonstrativum, ett lovordande av produkten och 

genus deliberativum, ett tillrådande till köp av produkten.
38

  

Den retoriska situationen 

”När vi ska tala måste vi inte bara tänka på vad vi ska säga utan också på inför vem, för vem, 

mot vem, när, var och under vilka förutsättningar vi ska tala, hurdan stämningen är bland  

folket och vilken åsikt domaren kan tänkas ha”.
39

 Så skrev den romerska retorikern Marcus 

Fabius Quintilianus i sitt kända verk Instituto oratoria. Det Quintilianus menade med detta 
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var vikten av att känna till den retoriska situationen eller som Renberg uttrycker det, de yttre 

villkor som i vid mening påverkar framställningen och formar den specifika 

kommunikationssituationen.
40

 Enligt Kjeldsen är det här läge att ställa sig frågor om hur 

kommunikationen fungerar, hur avsändaren uttrycker sig och vad som är ändamålet med 

kommunikationen. Verkar det som att mottagaren ska underhållas, undervisas, skrämmas, 

enas, splittras, imponeras eller engageras? Retorik är nämligen adresserad kommunikation, 

den söker en bestämd form av svar eller respons och avser påverka tankar och agerande hos 

målgruppen.
41

  

Publiken 

Då publikens sammansättning påverkar talarens val av uttryckssätt, skriver Karlberg och Mral 

att det även bör undersökas hur publiken ser ut. Vilka är de som mottar texten, i vilken 

situation sker kommunikationen och vilken betydelse har den för mottagaren? Förutom att 

texten måste vara anpassad enligt de formella och informella regler som anges av situationen 

ska den alltså även vara lämplig för publiken, något som inom retoriken benämns som aptum. 

Det är alltså inte främst talaren som avgör vad som är lämpligt, utan snarare är det så att 

publiken sätter ramarna för de villkor som gäller och som talaren sedan måste förhålla sig 

till.
42

      

Det retoriska problemet 

Renberg skriver att en avsändare som söker förmedla ett budskap ställs inför en rad mer eller 

mindre medvetna val där vissa aspekter kan vara mer avgörande än andra. Vid retorisk analys 

handlar det om att kunna lokalisera den motsättning som utgör den retoriska utsagans 

energicentrum och att identifiera den avgörande utmaning som sändaren står inför. På så sätt 

skapas nämligen möjligheter att lättare analysera själva argumentationen och 

övertygelsestrategin.
43

 Karlberg och Mral beskriver det retoriska problemet som de 

invändningar mot budskapet talaren är medveten om och som denne söker bemöta med hjälp 

av språkliga medel. Ett exempel på detta är en talare som i en viss situation behöver bemöta 

ett utbrett tvivel hos publiken.
44
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2.5  Steg 2: Disposition 
”Disposition handlar inte bara om att organisera ett material, den är även ett medel för att 

stegvis leda publiken mot en bestämd övertygelse”.
45

 Strukturerna i en text, har enligt 

Karlberg och Mral olika funktioner i den övertygande processen och när väl kontexten är 

utredd är nästa steg i den retoriska analysen att undersöka hur själva framställningen av 

innehållet är organiserat.
46

 Enligt Renberg bygger den klassiska retorikens dispositionslära på 

en rad grundläggande språkpsykologiska insikter, till exempel att lyssnarens minne är 

begränsat. Det ligger således i avsändarens händer om den retoriska utsagan, från mottagarens 

synvinkel, blir minnesrik och effektfull, eller inte. Den klassiska retorikens grundläggande 

kompositionsmodell består huvudsakligen av följande olika delar: Exordium, inledningen har 

till uppgift att göra publiken uppmärksam, välvilligt inställd och intellektuellt mottaglig för 

den argumentation som följa skall. Narratio, som betyder bakgrund eller berättelse ska 

kortfattat redovisa utgångspunkten och förutsättningarna för talets argumentation. När 

bakgrunden är klargjord presenteras talets tes eller huvudtanke, propositio och därefter de 

argument, argumentatio, som skall framföras. Avslutningen, conclusio, ska sammanfatta 

budskapet, avrunda talet på ett tydligt sätt och ge publiken vägledning till handling. Det bör 

emellertid poängteras att det är långt ifrån alla argumenterande texter som följer den klassiska 

dispositionslärans prototyp. Ibland kan det faktiskt vara avvikelserna som utmärker effektiva 

retoriska framställningar.
47

  

2.6 Steg 3: Argumentationsmedel  

Det tredje steget i den retoriska analysen går ut på att identifiera vilka medel och strategier 

som används för att övertyga. Det var, skriver Kjeldsen, den berömda Aristoteles, grekisk 

filosof och retorisk pionjär, som initialt kategoriserade retorikens olika övertygande moment. 

För Aristoteles handlade övertygandet om bevismedel, något han delade upp i två 

huvudgrupper. Dels var det de icke konstmässiga bevismedlen vilka kunde vara föreliggande 

omständigheter som talaren i utgångsläget inte själv kunde styra över, utan bara förhålla sig 

till. Exempel på sådana är personer, händelser, regler, fakta, lagar, principer, konventioner, 

statistik och undersökningar. Dels var det de konstmässiga bevismedlen vilka enligt 

Aristoteles var de tre appellationsformerna ethos, pathos och logos.
48 
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Ethos 

Karlberg och Mral skriver att ethos hänger ihop med språkhandlingen delectare, som betyder 

behaga, roa och väcka förtroende. Avsändarens karaktär och trovärdighet är här oerhört 

viktig, för hur sant dennes budskap än är så hjälper det inte om han eller hon inte uppfattas 

som trovärdig. Ett starkt ethos kan många gånger nästan vara viktigare än att tala sanning. Att 

studera ethos handlar således om att utreda hur avsändaren framställer sin identitet. Centralt är 

att ta reda på vilka karaktärsdrag som avsändaren använder i sin text och i sitt framförande, 

hur de yttrar sig och vilken funktion de har. En väl vald karaktär kan nämligen användas för 

att förhöja talarens trovärdighet likaså som ett hjälpmedel för att framhäva särskilda poänger. 

Att skapa samhörighet, ”vi-känsla” med publiken är en klassisk metod för att etablera 

förtroende. Samhörighetskänslan skapas här genom att avsändaren hänvisar till intressen, 

värderingar och annat som denne säger sig dela med publiken. Trovärdighet är, i våra tider, 

viktigt i reklam och i samband med marknadsaktiviteter, kampanjer och produktreklam 

hävdar företag sin karaktär, trovärdighet och uttrycker värderingar för att förbättra sin 

image.
49

 Kjeldsen menar att huruvida andra människor uppfattar dig som trovärdig beror 

bland annat på om de förväntar sig att du talar sanning. Att framträda som sig själv, som äkta, 

naturlig och engagerad skapar generellt känslor av trovärdighet. Avsändaren skall inte framstå 

som iscensatt eller retoriskt förberedd och publiken ska inte få känslan av att någon medvetet 

försöker övertyga dem. Graden av trovärdighet påverkas även av vilka källor som avsändaren 

åberopar i sin argumentation, generellt sett är information från experter och etablerad fakta 

stärkande för trovärdigheten.
50

    

Logos 

Textens logos avser, enligt Karlberg och Mral, avsändarens argumentationsförmåga, 

kännedom om ämnet och skicklighet att övertyga genom att appellera till mottagarens 

intellekt och rationella förmåga att dra slutsatser. Här handlar det om att välja sina ord och att 

organisera framställningen så att budskapet blir så övertygande som möjligt. I denna del av 

analysen undersöks alltså själva sättet att resonera, det vill säga den typ av argumentation 

avsändaren använder för att övertyga. Frågor som här kan ställas är om avsändaren refererar 

till etablerad fakta eller om texten förefaller fattig på relevant information?
51

  

     Kjeldsen skriver att ethos och logos hör ihop, ethos är en oskiljaktig del av den rationella 

argumentationen, något som hänger samman med att vi i samhället uppmuntras att lyssna till 
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auktoriteterna. Vårt moderna samhälles ständiga utveckling mot komplexitet, specialisering 

och teknologisering har gjort att individens direkta insikt kontinuerligt begränsas. Vår tillgång 

till information sker i regel indirekt och i andra hand. Vi blir hela tiden hänvisade att lita på de 

människor, organisationer, institutioner och medier som förmedlar informationen till oss. Med 

andra ord blir vi tvungna att lyssna och lita till specialisterna även om vi logiskt sett inte vet 

eller förstår hur de kommer fram till sina resultat. Dessa aktörers trovärdighet blir därmed 

avgörande för huruvida vi uppfattar deras information som sanningsenlig.
52

     

Pathos 

Det är emellertid, skriver Karlberg och Mral, inte enbart avsändarens trovärdighet och 

framställningens intellektuella innehåll som påverkar mottagaren, talets förmåga att 

känslomässigt beröra mottagaren är minst lika viktigt. Beroende på talets syfte kan 

avsändaren väcka upprördhet, engagemang, medlidande, hopp, förtvivlan, längtan och så 

vidare. Bilder, både verbala och visuella är exempel på effektiva känsloväckare. Vilka känslor 

vill avsändaren väcka, i vilket syfte och på vilket sätt är frågor som här bör ställas. 

Reklamskapare arbetar tydligt med känslor, människors fruktan för problem och våra 

drömmar om hopp, lycka och framgång gör oss minst sagt mottagliga för känslomässig 

argumentation.
53

  

2.7 Steg 4: Argumentationsanalys 

Eftersom retorikens yttersta mål är att övertyga utgör argumentationsanalysen en central del i 

retorisk analys. Det är lämpligt att börja denna analysdel med att klargöra tesen, det vill säga 

den åsikt som avsändaren vill göra till din. Tesen är inte alltid explicit formulerad utan kan 

likväl figurera som en outtalad huvudtanke eller som ett underliggande budskap. När tesen 

fastställts är det dags att gå vidare och identifiera de argument som stödjer tesen, probatio. 

Liksom tesen kan argumenten vara utformade både som direkta påståenden och indirekt i 

form av frågor och berättelser som presenteras i texten. Vidare kan det även undersökas om 

det finns argument som tar upp kritik mot tesen, refutatio, ett exempel på detta kan vara en 

talare som bemöter tänkbara invändningar. Det kan vidare vara meningsfullt, inte minst för 

tydlighetens skull, att även kategorisera argumenten och här kan hjälp hämtas från den 

klassiska indelningen av ethos, logos och pathos.
54
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Olika typer av argument  

Karlberg och Mral skriver att argument som i första hand är inriktade på att stärka 

avsändarens trovärdighet kan klassificeras som ethosargument. Här talas det ofta om 

auktoritetsargument, argument som många gånger är hämtade från någon auktoritativ källa, 

till exempel en vetenskapsman. Kärnan i en sådan argumentering är att mottagaren övertygas, 

inte genom rationell insikt och förståelse, utan genom att förlita sig på avsändarens 

tillförlitlighet och omdöme. Om argumenten istället riktar sig till vårt förnuft och logiska 

tänkande så handlar det om logosargument. Bevisningen grundar sig då ofta i vetenskapliga 

undersökningar, kontrollerbar fakta och statistiska uppgifter. Även bilder kan fingera som 

logosargument eftersom vi människor har en tendens att intala oss själva att bilder inte ljuger. 

I logosargumentation är det även vanligt att använda sig av generaliseringsargument, vilka 

ofta bygger på att avsändaren gör liknelser från ett område till ett annat och där kontentan är 

att publiken ska kunna generalisera, det vill säga dra slutsatser från enstaka fall, till flera fall. 

Argument som anspelar på publikens känslor kallas för pathosargument och det kan här till 

exempel handla om att avsändaren målar upp en möjlighet, en positiv framtidsbild eller ett 

tillfälle för förnyelse. Möjligheter väcker, hos människan, känslor av hopp och en avsändare 

kan, genom att exempelvis peka på ett specifikt beslut, visa på positiva eller negativa 

konsekvenser.
55

 

Topos – vikten av enighet  

Kjeldsen skriver att du som talare inte kan övertyga någon om ni inte redan är eniga om 

någonting annat. Därför måste du i din argumentation alltid utgå från de gemensamma och 

allmänna synpunkter som du delar med dem du vänder dig till. För att föra din samtalspartner 

mot denna synpunkt måste du först möta denne på en ”gemensam plats”. En sådan plats kallas 

i retoriken för topos, plural topoi och kan vara en mental karta eller en formell plats 

inbegripande specifika argument, synpunkter eller tankesätt. Kjeldsen refererar här till 

Quintilianus som menade att talaren i sitt sökande efter argument är som en jägare. Om 

jägaren ska kunna fånga något måste han veta på vilka platser det som jagas befinner sig. 

Precis som jägaren inte kommer att kunna fånga en bestämd fågel, fisk eller ett djur om denne 

är ovetande om var de håller till, kommer retorikern inte att kunna finna de rätta argumenten 

om denne inte vet vart den ska leta. Retorikens toposlära skiljer mellan olika former av topos, 

strukturella topos är avsedda att skapa insikt om de platser i medvetandet som argumenten 

finns. Här talar vi alltså om en form av mentala kartor som styr talaren i sökandet efter 
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material och argument. När denne med hjälp av strukturella topoi söker efter argument är det 

emellertid inte själva argumenten som hittas, snarare argumentens grundvalar och premisser. 

Även om premisserna figurerar som allmänna synpunkter och delas av åhörarna så övertygar 

de inte i sig, utan de måste placeras in i ett rationellt eller logiskt sammanhang tillsammans 

med talarens påstående och motiv. Formella topoi har med argumentens form att göra, alltså 

former som vi tänker med och som underbygger talarens påstående med dennes motiv för 

påståendet. Formella topoi yttrar sig i form av tankemönster och den retoriska appellen 

bygger på attityder och värden som människor delar.
56

   

2.8 Steg 5: Stil  
”Det är främst genom uttrycket som en talare är överlägsen en annan, det är genom det som 

vissa språkarter är mera verkningsfulla än andra”.
57

 ”Med sin konstfärdighet och 

utsmyckning främjar talaren emellertid också sin egen sak, och medan han i annat söker de 

lärdes omdöme söker han här även folkets bifall; de vapen han strider med är inte bara 

skarpa utan också blänkande”.
58

 Så uttryckte sig Quintilianus och det han menade med detta 

var vikten av budskapets formulering och utsmyckning, det som inom retoriken kallas för 

elocutio och är minst lika viktigt som väl valda argument. Orden i en text måste kombineras 

på ett eller annat sätt för att budskapet ska kunna gestaltas och framträda. Ärendet i sig har 

även stor nytta av sådan utsmyckning, menade Quintilianus och sade även följande: ”De som 

lyssnar med förtjusning är både uppmärksammare och mera benägna att sätta tilltro till talet, 

ofta blir de betagna av själva njutningen och blir inte sällan helt hänförda i sin beundran”.
59

 

Kjeldsen skriver att vid sidan om att språket naturligtvis måste vara grammatiskt korrekt, klart 

och begripligt, så ska det även vara levande och engagerande. Sådana verbala framställningar 

benämns ofta som bildspråk, något som skapar möjligheter att förvandla något abstrakt, vagt 

och främmande till någonting konkret och välkänt. Liksom allt bildspråk fokuserar språkliga 

bilder på att framhäva vissa förhållanden samtidigt som andra förhållanden ställs i skuggan.
60

 

Renström skriver att en analys som även ser till det skriftliga framförandet, så som 

användning av bilder, layout och teknisk publikationsform, skapar ytterligare möjligheter till 

att identifiera avsändarens budskap. Här är det av intresse att identifiera den interpersonella 

strukturen, till exempel vilka språkhandlingar som dominerar, vilka röster som hörs och om 
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mottagaren görs synlig genom uttrycksformer som ”du” och ”ni”.
61

 Detta steg i den retoriska 

analysen handlar således, enligt Karlberg och Mral, om att bedöma hur avsändaren gör texten 

uttrycksfull och tilltalande. För att en verbal framställning ska bli variationsrik, medryckande 

och åskådliggörande krävs det att den språkliga utformningen i viss mån avviker från det 

triviala och det är här som de retoriska stilfigurerna kommer in i bilden. Stilfigurerna kan 

sägas vara estetik med retoriskt syfte, genom att använda formuleringar som avviker från det 

konventionella söker avsändaren uppnå en viss effekt, i syfte att övertyga. Stilfigurer används 

således för att ge variation i texten och för att väcka mottagarens känslor, likväl är de medel 

för att förklara, förtydliga och framhäva.
62

  

Troperna 

En kategori stilfigurer, skriver Karlberg och Mral, är troperna. Begreppet som kommer från 

grekiskans tropos och som betyder vändning handlar just om att vrida och vända på ord så att 

de får en ny och annorlunda betydelse. Troper säger någonting annat eller någonting mer än 

det som orden faktiskt anger och kan användas när ordens bokstavliga mening inte räcker till 

för att säga det som avsändaren vill förmedla. Förståelsen av troper bygger på att vi som 

mottagare gör de associationer som avsändaren vill att vi ska göra. Om en talare, till exempel, 

i ett hyllningstal säger att en person är som en sol vill denne troligtvis att publiken ska 

associera till positiva värden. Vid analysen av troper bör således undersökas vilka 

associationer bilderna ger likaså vilka gemensamma värderingar eller uppfattningar de bygger 

på. Om en text till exempel domineras av bilder kan det vara intressant att fördjupa sig i 

frågor som rör vilken mening bilderna kommunicerar. Poängen med att lyfta fram 

stilfigurerna i en retorikanalys är dock inte att visa att de upptäckts eller vad de heter. Det 

gäller att klargöra vilken retorisk inverkan som figurens språkliga finess har i det specifika 

fallet, figurerna måste med andra ord relateras till talet eller textens syfte. Till troper räknas 

bilder och symboliska uttryck som till exempel metaforen, namnbytet, liknelsen, evidentia, 

den retoriska frågan och jämförelsen. Metaforen är en jämförelse mellan ord, en slags bild 

där ett ord överförs till ett sammanhang där det inte passar in. Ett exempel på detta är att säga: 

”Regeringen låter retoriken blomstra”. Namnbytet är släkt med metaforen men här råder 

istället en närhetsrelation mellan det som uttrycks och det som avser uttryckas. Ett exempel på 

ett namnbyte är att kalla ”framtiden” för ”morgondagen”. Liknelsen går ut på att en sak liknas 

vid en annan, ett exempel på detta är att säga: ”Min älskade är lika vacker som en 
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sommardag”. Evidentia består i att avsändaren åskådliggör något genom en detaljerad 

beskrivning vilket ska ge publiken en känsla av att de själva är med och upplever saken med 

egna ögon. I den retoriska frågan ställer avsändaren en fråga, utan att förvänta sig något direkt 

svar. Den är ofta formulerad mer som ett påstående än en fråga, till exempel när predikanten 

för Livets Ord ropar ”Visst är det härligt att vara frälst?”
63

 Kjeldsen skriver att svaret antingen 

kan vara givet på förhand och därmed inte behöver besvaras eller så kan det vara på det viset 

att avsändaren själv vill svara på frågan. Retoriska frågor används ofta av avsändaren för att 

visa att denne kan sätta sig in i publikens tvivel och funderingar, genom att sedan själv 

besvara frågan tillbakavisas tvivlet. Den retoriska frågan har en engagerande och aktiverande 

verkan eftersom åhörarna själva tvingas söka svar på avsändarens frågor. Dessutom fungerar 

den i enande syfte för när åhörarna konstruerar svaret på den retoriska frågan ingår de 

samtidigt i strävanden som de har gemensamma med talaren. I jämförelsen byggs 

argumentationen upp på en jämförelse mellan två företeelser, sättet att framhäva något och 

dölja något annat, exempelvis genom att ställa det onda mot det goda är ett klassiskt 

exempel.
64

       

     Enligt Kjeldsen lever antikens retoriska lära om troper och tankefigurer vidare än idag. 

Även om reklamskapare och textförfattare inte är medvetna om det används troper och 

tankefigurer i stor utsträckning i tryckt reklam. Troperna och tankefigurerna har just en 

ovärderlig förmåga när det kommer till att framkalla uppmärksamhet, behaga och underhålla 

mottagaren. Eftersom dessa tre förhållanden spelar en viktig roll inom reklam är det kanske 

inte så märkligt att reklamskapare uttrycker sig tropologiskt. Retorikens lära om troper och 

tankefigurer är alltså mycket mer än bara överflödigt pynt, de är effektiva språkliga medel 

som kan användas i syfte att förmedla betydelse och påverka andra. Effektiv språklig 

utformning kan leda mottagarens uppmärksamhet mot bestämda aspekter och bort från andra. 

Det kan även engagera, konkretisera likaså dölja eller ofarliggöra sakens allvar och 

konsekvenser.
65

       

2.9 Visuell retorik 
Kjeldsen skriver att i vår tid är bilders minnesfunktion viktig, särskilt inom reklam. Bilderna 

ska se till att mottagaren kommer ihåg både varumärke och budskap. Inom reklam och 

marknadsföring är det sedan länge känt att människor har mycket lättare för att komma ihåg 

bilder och visuella framställningar än verbala texter, något som beror på att det är lättare att 
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komma ihåg det konkreta än det abstrakta. Bilder representerar en slags omedelbarhet och har 

en naturlig förmåga att skapa evidentia, vilket hänger samman med det som kallas för retorisk 

närvaro: ju närmare något känns, desto starkare upplevs det. Något som förmedlas i abstrakta 

meningar eller ord framstår ofta som avlägset medan levande bilder skapar en direkt känsla av 

närhet. Bilder skapar en slags omedelbarhet och har kapacitet att direkt överföra en explosion 

av mening och känslor på ett sätt som varken tal eller skrift förmår. De framträder, för 

betraktaren, nästan som en spegling av verkligheten. Bilder har således flera retoriska 

förmågor, de påverkar våra känslor, illustrerar, dokumenterar och argumenterar. Det finns en 

hel vetenskap som studerar visuella bilder med fokus på mänsklig kommunikation, den kallas 

för semiotik eller i vardagligare termer för teckenlära. Eftersom kommunikation 

nödvändigtvis måste utövas på basis av en eller annan form av tecken menar Kjeldsen att 

semiotiken är relevant för retoriken.
66

  

2.10 Semiotik - läran och teckens betydelse   
Semiotik är läran om bilders och teckens betydelse och inom semiotiken studeras tecken och 

deras användning med fokus på mänsklig kommunikation. Enligt Rose, G. kan semiotiken 

betraktas som något av ett eget språk, det är en vokabulär som med fördel kan användas vid 

analys av visuella bilders betydelse. Semiotiken är alltså, vid sidan om att vara en teori, en 

metod för detaljerade beskrivningar och tolkningar av olika teckens funktion, betydelse och 

symbolik.
67

 Vi ska nu titta närmare på semiotikens tongivare och hur den kan användas för att 

studera bilder i modern tid.  

Signified och signifier – semiotikens grundpelare  

Tecken utgör de fundamentala grundpelarna inom den semiotiska läran. Bilder, eller rättare 

sagt enheter uppbyggda av tecken, kan kommunicera komplexa budskap till mottagaren.
68

 

Den schweiziske språkvetaren Ferdinand de Saussure
69

 har med sin teori om signified och 

signifier till stor del lagt grunden för den systematiska semiologiska förståelsen för hur 

sammansättningar av tecken fungerar. Enligt Saussure kan tecken delas upp i två olika delar: 

signified som är själva objektet och signifier som är en betydelse eller ett uttryck som kan 

associeras till eller sammankopplas med objektet. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att 

de finns en koppling dem emellan, detta eftersom flera olika uttryck kan förekomma för ett 
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och samma objekt. Finns det däremot en sammankoppling beror detta på att det finns en 

referent till det specifika objektet som tecken i omvärlden kan relateras till. Signified kan 

exempelvis vara objektet ”baby” och signifier en bild på en baby. Signifier som i det här fallet 

är den visuella bilden på en baby kan relateras till själva objektet. Samtidigt är det så att en 

bild på en baby inte enbart representerar själva objektet, det kan likaså uttrycka och 

kommunicera tankar och känslor om barndom, familj, drömmar om framtiden etcetera. 

Särskiljningen mellan signified och signifier är avgörande inom semiotiken, detta eftersom 

relationen mellan objekt och referent inte är självklar och därmed kan bli ett intressant 

ändamål för analys och problematisering.
70

 

     Ytterligare en pionjär inom semiotiken var den franske litteratur- och semiotikforskaren 

Roland Barthes. Han skrev en rad tongivande texter inom det semiotiska området och har haft 

stor betydelse inom den bildanalytiska kunskapsdoktrinen. Barthes var särskilt intresserad av 

att tillämpa semiotikens språkliga begreppsapparat på mänskliga aktiviteter och i sin klassiska 

artikel Bildens retorik redogör han för en bilds olika artikulationsnivåer, 

konnotationsförhållanden och retoriska figurer. Här presenterar han även sin kända analys av 

reklambilder för italienska pastaprodukter och centrala tankegångar i denna analys är hur 

bilder får sin mening. Det speciella med reklambilder är enligt Barthes deras avsiktliga 

betydelse: vissa egenskaper hos produkten bildar reklammeddelandets innehåll, budskap och 

detta innehåll är tänkt att förmedlas så tydligt som möjligt. Generella slutsatser från Barthes 

analys är att bilder och teckenkonstruktioner förmedlar en uppsättning meningar på högre 

nivåer med ett brett spektrum av språkliga meddelanden. Så här uttrycker han sig: ”Det är 

som om bilden lät sig läsas av flera olika personer, och dessa personer kan mycket väl 

samexistera inom en enda individ”.
71

 ”Bildens språk är inte bara den totala mängden av 

utsända ord, det är också den totala mängden av mottagna ord”.
72

 Barthes menade att tecken 

motsvarar eller kanske snarare uttrycker en komplexitet av attityder, kulturer och estetiska 

associationer och hos en och samma människa finns det en mångfald av existerande 

tolkningsmöjligheter.
73

 Kjeldsen för ett liknande resonemang och menar att bilders retoriska 

styrka är att de är flertydiga, eller semiotiskt formulerat, polysemiska. Styrkan vilar i att 

mottagaren själv tillåts vara medskapare till den visuella utsagan. Denne blir på så vis själv 

aktiv i konstruktionen av bildens retoriska utsaga och bidrar samtidigt till att övertyga sig 
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själv. Denna process kräver dock att flertydigheten skall vara så öppen att betraktaren faktiskt 

kan aktiveras i avkodningsarbetet, samtidigt får inte flertydigheten vara så begränsad att det 

blir för svårt för mottagaren att avkoda budskapet i förhållande till avsändarens avsikt. Den 

gyllene medelvägen är att skapa en kontrollerad öppenhet som erbjuder en kontrollerad frihet 

i tolkningarna.
74

   

Semiotik och reklam 

Rose refererar till Williamson, J. som menar att objekt i reklam vanligtvis figurerar som 

symboler för vissa kvaliteter. Utgångspunkten är att dessa skall överföra budskap till 

mottagaren, till exempel en känsla av lyx och glädje. Hon betonar också att den spatiala 

komponeringen av en bild, innefattande färgval och inramning av olika element är centrala 

beståndsdelar då det kommer till att påverka människor och överföra budskap.
75

 Bignell, J. 

menar att semiotik som metod med fördel kan användas i syfte att analysera olika former av 

reklam. Reklam, som i vår moderna tid cirkulerar inom ett brett spektrum av mediekanaler, är 

inte längre konstruerad så att den uppmanar mottagaren, på ett direkt sätt, att köpa en viss 

produkt. Det är snarare så att reklam, på ett kreativt och sofistikerat sätt skall underhålla 

publiken. Tanken är att mottagaren skall bli engagerad och road i den process som går ut på 

att vi avkodar den språkliga och visuella konstruktionen av tecken. När mottagaren gör detta, 

alltså avkodar, så deltar denne samtidigt i en aktiv meningsskapande process. Det är alltså 

ingen tillfällighet att en stor del av reklamforskningen numera handlar om hur semiotiken kan 

användas för att analysera reklamens meningsskapande.
76

  

Att göra en bildsemiotisk analys  

Rose skriver att det första steget i att göra en semiotisk bildanalys är att bryta ner bilden till 

olika delar, något som inte alltid är helt oproblematiskt eftersom de olika delarna kan vara 

sammanlänkade med varandra. Rose refererar till Dyer, G. som sammanställt en checklista för 

analys av tecken som människor, genom sitt agerande och uttryckssätt kommunicerar och 

symboliserar i den visuella bilden. Denna typ av tolkning kräver emellertid en viss kunskap 

om det sociala och kulturella sammanhang som bilden härstammar från. Bilder ska ju, 

teoretiskt sett, representera verkligheten och därför blir det viktigt för den som analyserar att 

ha kännedom om det kommunikativa sammanhang som bilden är sprungen från. Den första 

delen av checklistan utgörs av representation av kroppar och innefattar ålder, kön, etnicitet, 
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storlek och utseende avseende de individer som gestaltas på bilden. Exempelvis kan individer 

i låg ålder symbolisera oskuldsfullhet och kön kan signalera vissa stereotypa tyckanden 

däribland bilden av den starka mannen och den emotionella kvinnan. Den andra delen är 

representation av uppträdande och innefattar utryck så som bland andra glädje och sorg. Den 

tredje som är representation av aktivitet inrymmer rörelser och positionell kommunikation. 

Här studeras vem som gör vad och det rumsliga arrangemanget av kroppar samt objekt. Den 

fjärde och sista delen är rekvisita och iscensättning och inbegriper objekt som till exempel 

kan symbolisera olika kulturella och sociala attribut. Ofta används, i försöket att 

kommunicera ett budskap, en kombination av ovan beskrivna delar. Det kan exempelvis vara 

en känsla av någonting exotiskt eller fantasifullt.
77

 

Olika typer av tecken 

Inom semiotiken görs en särskiljning vad gäller tecken, här följer en presentation av de 

vanligaste teckentyperna. Utmärkande för ikoniska tecken är, enligt Rose, att tecknets 

signifier symboliserar signified genom en uppenbar likhet dem emellan. Ett tecken kan 

klassas som ikoniskt då dess betydelse på ett direkt sätt kan kopplas samman med objektet. 

Ett fotografi på en baby är exempelvis ett ikoniskt tecken på objektet baby.
78

 Kjeldsen skriver 

att vi genom användning av ikoniska tecken kan utöva en retorisk funktion. De har en visuell 

appell med direkt representation och skapar känslor och emotioner hos betraktaren, ikoniska 

tecken besitter med andra ord en direkt evidentia. Han refererar även till medie- och 

bildforskaren Messaris, P. som argumenterar för att bilders ikoniska representationsform 

återskapar visuella signaler som i verkligheten är förbundna med emotionella responser. 

Människor reagerar, när vi tittar på bilder, på ett liknande sätt som om vi skulle ha sett de 

bildliga objekten i verkligheten. Liksom antikens talare eftersträvade att åhörarna skulle 

reagera på en händelsebeskrivning som om de såg den med egna ögon, vill vår tids 

reklamskapare att vi ska reagera emotionellt på bilder som om de vore verkligheten själv.
79

 

Symboliska tecken är enligt Rose kännetecknande för att de representerar en konventionell 

relation mellan signified och signifier, med andra ord en normativ förståelse mellan objektet 

och dess betydelse. Ett exempel på detta är att en bild på en baby kan användas som symbol 

för tankar om framtiden. En visuell bild kan således uttrycka olika symboliska värden 

beroende på vem åskådaren är. Ett fotografi på ett lejon kan exempelvis uttrycka olika 

klichéartade uttryck, till exempel fart och styrka, som en följd av åskådarens egen 
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tankemässiga referensram. Konnotationstecken symboliserar en uppsättning meningar på 

högre nivåer, ett exempel på detta är att en regnskogsbild kan väcka tankar och känslor om det 

orörda och exotiska. Synekdokiska tecken utgör en del av en större helhet eller omvänt, det 

kan även vara en helhet som representerar en mindre del. Den franska huvudstaden Paris 

representeras till exempel ofta, på vykort, av Eiffeltornet.
80

 

2.11 Att göra och presentera en retorikanalys 
Så långt har jag nu beskrivit de teorier jag avser använda som metodiska verktyg i min analys. 

Jag har presenterat hur en retorisk analys går till i olika steg och hur semiotiken kan användas 

vid analys av visuella bilders betydelse. Dessa utgör således de utgångspunkter och 

begreppsmässiga verktyg som gör det möjligt för mig som forskare att göra relevanta 

iakttagelser av det jag studerar. Vad gäller själva tillvägagångssättet har jag hämtat inspiration 

från Renberg samt Karlberg och Mral. Renberg skriver att analysarbetet normalt inleds med 

en sammanfattning av de spontana uppfattningar som den studerade framställningen ger. 

Därefter är det lämpligt att göra en mer systematisk granskning där forskaren gör iakttagelser, 

kopplingar till teori samt utvecklar relevanta reflektioner och resonemang. Att med hjälp av 

analysverktygen sönderdela en text hjälper forskaren att identifiera de retoriska uttrycksmedel 

som används. Likaså bidrar det till en förståelse för hur de enskilda delarna fungerar i 

förhållande till helheten. I presentationen av det som forskaren kommit fram till sammanställs 

de olika delarna i form av en presentationstext, vars innehåll, struktur och språkliga 

utformning fokuseras utifrån den slutsats eller det tema som analysen avser lyfta fram.
81

 

Karlberg och Mral skriver att forskaren här behöver ta ställning till vad som är mest intressant 

att förmedla till läsaren. Likaså är det viktigt att övertyga läsaren om att analysen är hållbar 

och att resultaten är relevanta och intressanta. Det skall finnas en klar och välstrukturerad 

framställning av metod och teoretiska begrepp, likaså är det viktigt att forskaren argumenterar 

för sin tolkning och bjuder in läsaren till reflektioner.
82

 

     För att skapa struktur och trovärdighet i mitt analysarbete konstruerade jag utifrån 

teorierna två metodiska checklistor, en med retoriska verktyg och en med semiotiska 

verktyg.
83

 De visade sig vara ypperliga hjälpmedel i arbetet att göra relevanta iakttagelser och 

reflektioner av studieobjektet. De hjälpte mig att identifiera retoriska uttrycksmedel likaså 

bidrog de till förståelse för hur enskilda delar fungerar och tillsammans skapar en helhet och 
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ett budskap. I min studie figurerar retoriken som ett kunskapssökande väsen. Vid sidan om att 

bedöma kvaliteten på specifika yttranden söker den även förståelse för de grundval som 

kommunikationen vilar på. Detta är enligt Kjeldsen i princip vad retorikstudier går ut på.
84

 

Denna tolkande process, där mina egna tankar och känslor utgör viktiga verktyg i 

konstruktionen av kunskap, har emellertid vissa implikationer vid kvalitetsbedömningen av 

studiens resultat.     

2.12 Kvalitet på forskningsmaterialet och studiens resultat 

Bryman skriver att kvalitativ metod ofta råkar ut för att bli nedvärderad eftersom den inte 

anses lika strukturerad, generaliserbar, kontrollerbar och objektiv som den kvantitativa. 

Kritiken har kanske allra mest handlat om att kvalitativ forskning anses vara alldeles för 

subjektiv och att resultaten i för stor utsträckning bygger på forskarens egna tolkningar och 

uppfattningar om vad som anses viktigt och betydelsefullt. Många kvalitativt inriktade 

forskare har svarat med att ifrågasätta hur pass relevanta kvantitativa begrepp som till 

exempel reliabilitet, forskningens tillförlitlighet och validitet, om forskningen verkligen mäter 

det som är avsett att mäta, egentligen är för kvalitativa studier. Bryman refererar till Lincoln 

och Guba som föreslagit att kvalitativ metod istället bör värderas utifrån kriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att kunna styrka och konfirmera. 

Tillförlitlighet avser huruvida forskningen utförs i enlighet med de regler som finns och 

överförbarhet syftar till i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra situationer. 

Pålitlighet, vilket kan sägas vara motsvarigheten till reliabilitet, avser huruvida en annan 

observatör skulle ha kommit fram till samma slutsatser. Ett viktigt moment här är att 

forskaren skapar en fullständig redogörelse för de procedurer som valts likaså för 

forskningsprocessens alla faser. Möjlighet att styrka och att konfirmera handlar om att 

forskaren behöver säkerställa att denne inte låtit personliga värderingar påverka utförandet 

och slutsatserna.
85

           

     I min studie kan tolkningsaspekten utgöra en pålitlighetsfråga. Detta skriver Bergström, G. 

och Boréus, K. är vanligt i studier där textanalys används som metod. För att komma till rätta 

med denna problematik är det därför viktigt att textläsningen är noggrann i förhållande till det 

syfte som studien har. Forskaren bör sträva efter genomskinlighet och välgrundad 

argumentation. I princip ska läsaren kunna rekonstruera de operationer forskaren gjort. Det 

empiriska idealet säger att materialet ska kunna bearbetas med samma analysverktyg av olika 
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forskare och fortfarande resultera i samma slutsatser.
86

 I min studie har det varit av stor vikt 

att noggrant redogöra för läsaren hur jag gått tillväga i mina analyser, vilka verktyg jag 

använder mig av och hur dessa fungerar. Min ambition har varit att delaktiggöra läsaren i 

analysen, bjuda in till tolkningar, reflektioner och således förklara hur jag kommit fram till de 

slutsatser som studien genererat. Bergström och Boréus skriver vidare att validitetsfrågan går 

hand i hand med frågan om vad forskare är ute efter att tolka. Om denne inte kan iaktta, 

reflektera eller bedöma oberoende av sin egen förförståelse så finns det risk att validiteten 

påverkas. Forskaren är ju inte bara en utomstående iakttagare utan en medskapare till 

förståelsen av sitt studieobjekt och den egna förförståelsen sätter således en prägel på 

kunskapskonstruktionen.
87

 Som nämndes i detta kapitels inledande del har min strävan att 

reflektera över de tolkningar jag gör präglat mitt förhållningssätt inför denna studie. 

Ambitionen har varit att noggrant och metodiskt redogöra för forskningsprocessens alla steg 

och detta kan inte minst sagt sägas vara ett medel från min sida att öka såväl tillförlitligheten 

som pålitligheten. En hög medvetenhet om min egen subjektiva förståelse av studieobjektet 

kan likväl betraktas som ett tankemässigt verktyg för att styrka och konfirmera studiens 

resultat.  

     Thelander skriver att för många framstår analys av bilder som mer subjektiva än analys av 

texter. Bilderna är så öppna för tolkning och för många betraktas detta som ett problem. En 

ständigt återkommande fråga är vad bilderna verkligen uttrycker. Det intressanta med analys 

av bilder är emellertid inte vad som är rätt eller fel tolkning, utan det är vad bilderna kan 

berätta.
88

 Thelanders synsätt på bildanalys är något som inspirerat mig till att använda denna 

analysmetod. Ambitionen har långt ifrån varit att fastställa några absoluta sanningar. Det är 

snarare så att jag haft för avsikt att berätta vad de olika bilderna kan kommunicera. Med hjälp 

av de bildsemiotiska verktygen både redogör och argumenterar jag för de tolkningar som 

gjorts. Arvidson skriver att det i de flesta metodböcker brukar stå någonstans att kvalitativa 

forskningsresultat inte är generaliserbara vilket han menar är direkt felaktigt. Att det står så 

beror på att termen generalisering är reserverad för statistisk urvalsgeneralisering och sådan är 

inte möjlig i kvalitativa sammanhang. Det betyder emellertid inte att det i kvalitativa studier 

inte går att tala i termer av generalisering. Om vi med generalisering avser uttala oss om 

sådana företeelser som finns utanför det egna specifika studieobjektet är det inte bara möjligt 

utan även önskvärt. Istället för att tala i termer av generalisering föreslår Arvidson att vi 
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resonerar om huruvida våra slutsatser är allmängiltiga. En studies slutsatser behöver inte bara 

vara ett resultat av det som studerats utan det kan likväl vara en iakttagelse som får sitt unika 

värde genom att den uttalar sig om allmänna företeelser och generella villkor.
89

 Även om min 

undersökning har sitt fokus på turistfältet förefaller ändå slutsatserna så basala att de med stor 

sannolikhet är applicerbara i andra sammanhang. De säger någonting om hur vår tids 

serviceföretag utövar kommersiell retorisk strategi och hur de mer eller mindre tvingas att 

arbeta för att vinna marknadens förtroende. Insikterna om vilka implikationer den nya 

miljöorienterade marknadens krav har för serviceföretagens förhållningssätt gentemot sina 

kunder kan därmed betraktas som överförbara och generella.  
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3. Empirisk rapportering med analys 
I detta kapitel sker en presentation av hur jag valt att framställa det empiriska material 

som denna studie bygger på. Utifrån den teoretiska och metodologiska referensramen 

utförs här en analys av det empiriska materialet.          

3.1 Så här gick jag tillväga 
Denna empiriska framställning bygger på tre teman. När jag initialt påbörjade granskningen 

av det empiriska materialet upptäckte jag ett antal ledmotiv i charterbolagens 

miljökommunikation som föreföll extra intressanta att beröra. Det var porträtteringar av 

paradissemestern som en välgärning, teknologiska genombrott för bränsleeffektivisering av 

flyget och information om miljöåtgärder på destinationen. Dessa ledmotiv har jag valt att 

tematisera, inte bara blir detta ett trevligare sätt för läsaren att sätta sig in i materialet, det 

tydliggör också den retoriska kontexten och dramatiken i själva kommunikationssituationen. 

Min ambition med tematiseringarna har således varit att på ett effektfullt och tydligt sätt skapa 

en form av vittnesmål av hur charterbolagens kommunikation är konstruerad. För varje tema 

har jag valt ut ett antal texter med tillhörande bilder vars innehåll och budskap är signifikant 

för det aktuella temat. Texterna, rubrikerna och bilderna är direkt kopierade från de webbsidor 

på vilka charterbolagen presenterar sina åtgärder för hållbar turistutveckling och kan således 

klassificeras som förstahandskällor. Texterna är till sin karaktär varierande vad gäller storlek 

och innehåll, vissa innehåller enbart verbalspråk medan andra även innehåller bilder. Detta är 

något som även sätter sin prägel på analyserna som även de varierar i innehåll och storlek. 

Varje bild förekommer i denna empiriska framställning på två platser. Först presenteras den 

tillsammans med sin text, alltså på så sätt som den figurerar i ursprungsmaterialet, därefter 

visas bilden på nytt men då i samband med den bildsemiotiska analysen. Bilderna utgör en 

stor del av kommunikationsinnehållet och genom denna framställning vill jag visa hur 

bildernas retoriska egenskaper används kompletterande och förstärkande i konstruktionen av 

charterbolagens kommunikativa budskap. Det som samtliga texter och bilder har gemensamt 

är att de är sprungna ur samma retoriska situation. Jag kommer därför initialt att redogöra för 

de yttre villkor och omständigheter som sätter sin prägel på kommunikationssituationen som 

sådan.    

3.2 Den retoriska situationen  
Vetskapen om charterbolagens negativa inverkan på miljön har skapat en 

kommunikationssituation där aktörerna både måste försvara och rättfärdiga sig samt vinna 

publikens trovärdighet. Det speciella med charterbolagens retoriska försvar är att det inte 
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explicit är riktat till motståndaren, det vill säga den kör av kritiska transportforskare. Nej, det 

är istället marknadens potentiella kunder som är den retoriska målgruppen. Charterbolagens 

stora utmaning blir således att övertyga denna målgrupp om att de har full kontroll över 

situationen och att de verkligen är trovärdiga i sin miljökommunikation.  

3.3 Tema 1: ”Låt inte någon eller något störa drömmen om din paradisresa!  
 
Text 1: Resor påverkar klimatet - det vill vi motverka! 
”Det gäller att hitta de alternativ som är minst påfrestande för klimat och miljö när det gäller 

semesterresor. Samtidigt ska du inte behöva avstå från drömresan. Det är därför vi arbetar hårt 

för att minimera vår klimatpåverkan - inom alla delar av vår verksamhet. Och vi tar gärna 

emot förslag på hur vi kan göra det bättre. En av grundförutsättningarna är att de som flyger 

med charter orsakar mindre koldioxidutsläpp än reguljärflygresenärer. Det beror på att charter 

bygger på att flygplanen är utrustade med maximalt antal stolar, alltid flyger fullbelagda 

direkt till resmålet utan mellanlandningar. Därmed blir miljöpåverkan upp till hälften så stor 

per person som flyger charter jämfört med de som väljer reguljärflyg”.
90

 

Text 1: Retorisk analys 

Här ser vi, redan i textens rubrik, ett tydligt exempel på topos, vikten av enighet. Resor 

påverkar klimatet, men, säger de med en gång, det vill de motverka. Detta blir således den 

allmänna och gemensamma ståndpunkten för textens utgångspunkt. Rubriken och inledningen 

kan klassas som ett konventionellt uppmärksamhets- och välvillighetsskapande. Att initialt 

uttrycka att du som kund inte ska behöva offra drömresan kan betraktas som ett klassiskt 

grepp för att skapa välvilja. Här i bottnar även det retoriska problemet, nämligen hur 

avsändaren ska förhålla sig till insikten om att resande är negativt för miljön. Utmaningen kan 

sålunda tänkas vila i att balansera det negativa med det positiva, det vill säga att beskriva 

problematiken men att samtidigt lyfta fram vad de gör för att motverka problemet.        

     Själva begreppet ”drömresan” kan betraktas som en metonymi, ett annat ord för semester, 

avkoppling och njutning. Namnbytet är effektfullt då uttrycket ”drömresan” med stor 

sannolikhet bidrar till fler positiva associationer hos mottagaren, jämfört med att enbart skriva 

”semester”. Tendenser till ethosargumentation kan här urskiljas. Som kund är det helt 

begripligt att bli positivt inställd till löftet om att inte behöva avstå från drömresan. 

Avsändarens indirekta uttryckssätt för att vi tillsammans kan råda bot på problematiken kan 

ses som en anstiftan att skapa gemenskap med mottagaren, en ”vi-känsla”. Löftet om att ingen 
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ska behöva avstå från sin drömresa har även emotionella inslag. För många människor ter sig 

säkerligen semesterresan som något av årets höjdpunkt och löftet om att vi även i framtiden 

kommer att kunna njuta av vår efterlängtade semestervecka torde skapa känslor av tacksamhet 

och vällust. Det språkliga tilltalet i texten med stort inslag av ”du”, ”vi” och ”vår” gör även 

framställningen dynamisk och personlig och kan betraktas som ytterligare medel för att skapa 

gemenskap med mottagaren.             

     Tesen, det vill säga den åsikt som avsändaren vill göra till mottagarens, är att 

charterturism, utövad på rätt sätt, inte alls behöver vara miljöskadlig. Detta backas sedan upp 

av en rad argument så som att planen är fullbelagda, har maximalt antal inbyggda stolar samt 

flyger direkt utan mellanlandningar. Argumentationen bygger i huvudsak på en jämförelse 

och här ställs det onda reguljärflyget mot det goda charterflyget. Resonemanget är 

konkretiserande, visualiserande och budskapet att charterflyget i jämförelse med 

reguljärflyget endast står för marginella koldioxidutsläpp appellerar till mottagarens rationella 

förmåga att dra slutsatser. Texten kan ses som en blandning av genus judiciale och genus 

deliberativum. Dels kan den klassas som ett försvarstal då den söker få mottagaren att ta 

ställning till charterbolagets fördel, dels som lovprisande då avsändaren genomgående 

berömmer sig själv och sina insatser. Mottagaren ska vid sidan om att imponeras även 

undervisas och enas. Uppmaningen och budskapet är att om du är resenär, miljömedveten och 

planerar en resa så ska du utan tvekan välja charterflyget, för då blir miljöpåverkan vara 

hälften så stor.  

Text 2: Fritidsresor - Sveriges grönaste researrangör 2009! 

”För andra året i rad utses Fritidsresor till grönaste charterresearrangör av svenska folket i en 

oberoende undersökning”.
91

 

”- Det är fantastiskt glädjande och visar att vi är på rätt väg. Vårt miljöarbete tål definitivt 

att jämföras, säger Jim Hofverberg som är Fritidsresors miljökoordinator. En grundpelare i 

arbetet är att inte kommunicera något som vi inte kan stå för. Utmärkelsen är därför ett bra 

bevis för att vårt arbete med miljöfrågor uppmärksammas även om det inte alltid basuneras 

ut”.
92
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Text 2: Retorisk analys  

Denna text är att betrakta som ett renodlat hyllningstal, genus demonstrativum. Avsändaren 

lovprisar sig själv för sina eminenta framgångar på miljöfronten. Redan i inledningen framgår 

att argumentationen bygger på ethos. Det poängteras att det är svenska folket som korat dem 

till Sveriges grönaste researrangör, något som säkerligen är tänkt att skapa välvilja, förtroende 

och en ”vi-känsla”. Tesen, som emellertid inte är explicit formulerad, uttrycker ändå ett starkt 

budskap om att detta företag är ärligt i sin miljökommunikation. Till och med en oberoende 

undersökning har kommit fram till detta. Dessutom är de inte rädda för att jämföras med 

andra aktörer, här finns ingenting att dölja. Utmärkande för texten är att den avser att skapa en 

positiv sinnesstämning hos mottagaren, med uttryck som ”fantastiskt glädjande” personifieras 

innehållet och budskapet i sin helhet kan ses som en direkt uppmaning till mottagaren om att 

”oss kan du lita på”.     

Text 3: Vings miljöarbete 

”Om de resmål vi älskar idag ska finnas kvar för kommande generationer måste både 

researrangörer, myndigheter och turister göra vad de kan för att öka turismens positiva 

effekter - och minska de negativa”.
93

  

Text 3: Retorisk analys 

Denna text uttrycker ett tydligt topos vilket är att vi tillsammans måste agera för att turismens 

skadeeffekter skall minimeras. Den har en tillrådande karaktär och innehåller en direkt 

uppmaning om att någonting behöver göras. Likaså har den en emotionell klang och anspelar 

på vår fruktan för problem och drömmen om hopp och framtidslösningar.  

Text 4: Miljöpolicy  

”Ving är med och leder utvecklingen inom 

resebranschen i syfte att erbjuda miljöanpassade 

alternativ till våra kunder.”
94

 ”Vi engagerar och 

ställer krav på partners, leverantörer och lokala 

myndigheter. Vi informerar våra gäster om hur 

vi gemensamt kan minska miljöpåverkan vid 

resan. För att kontinuerligt förbättra miljöarbetet sätter vi mätbara mål och följer noggrant ett 

planlagt uppföljningsprogram. Vi redovisar vårt miljöarbete öppet och sakligt”.
95
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Figur 1. Bild på två flickor. Källa: Ving 2010 
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Text 4: Retorisk analys 

Inledningsvis i denna text syns ett tydligt inslag av genus demonstrativum, avsändaren hyllar 

sig själv genom att säga att de ligger i täten vad gäller att erbjuda miljöanpassade produkter. 

Tesen, som här är formulerad likt ett påstående, att de är med och leder utvecklingen, utgör 

också det retoriska problemet, nämligen hur avsändaren ska skapa trovärdighet i sitt 

påstående. Argumentationen bygger huvudsakligen på en känslomässig appell, nämligen 

drömmen om en framtid där vi fortsättningsvis kan njuta av den kära resan. Genom 

uttryckssätt som ”vi” och ”våra kunder” skapas en personlig karaktär på det språkliga 

innehållet, likaså en ”vi-känsla”. Att avslutningsvis säga att de öppet och sakligt redovisar sitt 

miljöarbete är ytterligare ett moment som säkerligen är tänkt att skapa trovärdighet och 

välvilja.   

Figur 1: Bildsemiotisk analys 

Bilden föreställer två små flickor 

uppskattningsvis i sex-, sjuårsåldern, iklädda 

sommarkläder, den ena flickan har bland annat 

en färdglad tyghatt med blommor i olika motiv. 

I bakgrunden syns en klarblå himmel, ett 

turkosblått hav och en sandstrand med viss vegetation. Flickornas ansikten är inramade, de 

skrattar och tittar rakt in i kameran. Bilden är ikonisk till sin natur, den upplevs verklig och 

representerar tydligt två flickebarn som njuter av sommaren. Barnen kan även tänkas utgöra 

symboliska tecken, de speglar drömmen om framtiden och deras ringa ålder symboliserar 

oskuldsfullhet samt något som ska växa och bli stort. Att de skrattar skickar också ett budskap 

om någonting positivt. Barnen och bildens omgivning figurerar således även som 

konnotationstecken, en uppsättning meningar på högre nivåer. Vid sidan om att enbart vara en 

bild på två barn kommunicerar bilden nämligen även tankar om glädje, semester och en 

positiv framtid. 
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3.4 Tema 2: ”Flyget - grönt, klimatneutralt och vår epoks framtidsmaskin”!   

Text 5: Hur stor miljöbov är egentligen flyget? 

”Uppmärksamheten runt flygbranschen 

och miljön har ökat de senaste åren. 

Fokus riktas särskilt mot utsläppen av 

de koldioxidgaser, som kommer från 

flygplanen i samband med 

förbränningen av flygplansbränslet. 

                    Klimatförändringarna är ett välkänt 

problem som vi alla borde ta ett gemensamt ansvar för men det är emellertid ett faktum att 

flygbranschen globalt sett endast står för cirka två procent av det totala koldioxidutsläppet. 

Det är en siffra som experterna förväntar kommer att stiga till tre procent fram till år 2050. De 

största koldioxidutsläppen kommer däremot av elproduktion och uppvärmning samt från 

lantbrukssektorn. Sammanställer man siffrorna från enbart transportsektorn så visar de med 

all tydlighet att privatbilismen är den absolut största boven med en andel på upp till 75 

procent av alla koldioxidutsläpp medan flyget står för 10 procent. Charterindustrin är en 

mindre miljöbov än reguljärflygen eftersom man flyger med fulla plan (till 99 procent) och 

har få mellanlandningar. Den som väljer charterflyg orsakar 30 procent mindre 

koldioxidutsläpp än reguljärflygresenären”. 96 

Text 5: Retorisk analys 

Att klimatförändringarna är ett stort problem som vi alla bör ta ansvar för är den 

gemensamma ståndpunkten, topos, i denna text. Rubriken, som är konstruerad likt en retorisk 

fråga, väcker både intresse och verkar engagerande. Dessutom fungerar den som ett medel, 

för avsändaren, att påvisa att denne kan sätta sig in i mottagarens tvivel och funderingar. 

Rubriken följs därefter av ett kort narratio, som både sammanfattar utgångsläget och glimtar 

om argumentationen som komma skall. Texten har ett starkt inslag av ethos, uttryckstermen 

”vi alla”, i kombination med uppmaningen om att problematiken är något som alla bör ta 

ansvar för gör att en ”vi-känsla” skapas. Den tes som presenteras är visserligen inte explicit 

formulerad men skickar ändå på ett tydligt sätt ett meddelande till mottagaren som handlar om 

att det är dags att sluta upp med att svartmåla flyget som den största ”miljöboven”. Själva 

begreppet miljöbov kan i sammanhanget betraktas som en metafor för det ondskefulla och 

negativa. Det är ett kraftfullt uttryck som både väcker känslor hos mottagaren och skapar 
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dynamik i texten. Det är även härifrån som det retoriska problemet tar sitt språng och den 

utmaning som nu väntar är en balansgång mellan försvar och trovärdighetskapande.  

     Argumentationen bygger nästan uteslutande på jämförelser. Flyget jämförs med 

elproduktion, lantbrukssektorn, privatbilismen och syftet med detta är just att måla upp en bild 

av att flyget i jämförelse med andra industrier lämnar efter sig ringa koldioxidutsläpp. Den 

slutgiltiga jämförelsen blir dock mellan charterflyget och reguljärflyget och här sker minst 

sagt en skildring mellan det goda och de onda. Argument för att charterflyget är den goda 

stöds av att de flyger med fulla plan och med få mellanlandningar. Argumenten i sig är starkt 

färgade av logos, genom att använda siffror, statistik och att referera till experter, visar de att 

de vet vad de talar om, de har kännedom om ämnet. De statistiska uppgifterna på 

flygindustrins ringa procentuella del av världens totala koldioxidutsläpp riktar sig på ett direkt 

sätt till vårt förnuft och vår rationella förmåga att dra slutsatser. Texten kan dels karakteriseras 

som genus judiciale då avsändaren försvarar sig mot den negativa bild som flygindustrin 

tilldelats, dels som genus deliberativum eftersom den tillråder mottagaren att inta en mer 

positiv inställning, dels även som genus demonstrativum i och med att texten även kan ses 

som en hyllning till avsändaren själv.       

Figur 2: Bildsemiotisk analys    

Bilden föreställer ett knippe med gröna 

oliver och blad som växer på sina 

grenar. Oliverna är kraftigt inramade, 

det går till och med att se gröna 

färgskiftningar på frukten. Bilden är 

ikonisk till sin natur, den föreställer 

utan någon tvekan växande gröna oliver på väg att mogna. Oliverna är att betrakta som 

symboliska tecken. Olivprodukter har i vårt västerländska samhälle haft stor genomslagskraft 

de senaste åren och marknadsförs friskt med betoning på det naturliga, hälsosamma och 

välgörande. Oliverna som tecken är även synekdokiska, de utgör en del av en större helhet, 

här representerar de en del av naturen. Bilden innehåller således konnotationer, den förmedlar 

budskap på högre nivåer. Att oliverna växer och är på väg att mogna kan till exempel 

signalera tankar och känslor om framtiden, i detta fall en synnerligen grön framtid. 
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Text 6: Hur ska vi komma till rätta med flygets skadeverkningar? 

”Över en natt skulle de europeiska politikerna kunna reducera koldioxidutsläppen från flyg 

med 8-13 procent genom att införa det som kallas ”Single European Sky”. Idag är det alltför 

många kontrollinstanser över Europa som gör det svårt att flyga rakt från en punkt till en 

annan. Istället måste man flyga ”zick zack” genom Europa. Dessutom gör systemet att flygen 

får vänta i luften innan de kan landa. USA har sedan länge systemet, men i Europa han man 

ännu inte lyckats enas. Alla är medvetna om problemet men ingenting händer och det är 

miljön som är den stora förloraren”.
97

 

Text 6: Retorisk analys 

Initialt ser denna text ut som ett tydligt exempel på ett anklagelsetal, genus judiciale. De 

europeiska politikerna målas på ett tydligt sätt upp som skyldiga för i stort sett hela 

utsläppsproblematiken. Inledningen som är konstruerad likt en retorisk fråga, är 

intresseväckande, engagerande och sätter även ramarna för textens topos, nämligen att det 

krävs politiska förändringar om vi vill komma tillrätta med flygets negativa inverkan på 

miljön. Tesen i sig landar i en slags uppmaning om att de europeiska politikerna måste agera 

och förändra reglerna kring luftrummet för att miljön ska bli bättre. Vid närmare anblick kan 

texten även sägas innehålla genus demonstrativum i och med att den fördömer den rådande 

situationen och genus deliberativum då den uppmanar till handling. Argumentationen är till 

stor del färgad av ethos, avsändaren talar starkt för sin sak, poängterar att detta är något som 

kräver förändring, för allas bästa, vilket med största sannolikhet är tänkt att demonstrera 

avsändarens välvilja. Den språkliga strukturen i texten är kraftfull, uttryck som ”zick zack” 

verkar visualiserande då det målar upp en tydlig bild av hur flygen tvingas åka kors och tvärs 

genom Europa, helt i onödan. Denna typ av evidentia kan även tänkas figurera som en 

känslomässig appell. Situationens missförhållanden väcker ilska hos mottagaren, en vrede 

som med stor sannolikhet är tänkt att riktas mot politikerna. Det är nästan så att flygindustrin 

framställs som något av ett offer för politiska regelverk. Argumentationen avslutas med en 

jämförelse mellan det europeiska och det amerikanska luftrummet och poängen är tydlig: Om 

inget görs blir miljön den stora förloraren.             

Text 7: Flyg 

”För en korrekt debatt är det viktigt att känna till faktiska förhållanden när det gäller olika 

trafikslag och deras utsläpp av växthusgaser - främst CO2. Globalt sett svarar flyget för två 

till tre procent av människans totala påverkan på klimatet enligt FN:s klimatpanel IPCC. 
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Nötköttsproduktionen står för närmare 18 procent av CO2-utsläppen. Trots detta utpekas 

flyget ofta som det trafikslag som har störst negativ påverkan på klimatet. IT-sektorn anses i 

dag ha samma påverkan på klimatet som flyget, med tanke på den energi som går åt till att 

driva all världens IT-utrustning”.
98

 

Text 7: Retorisk analys   

Här bevittnar vi ett renodlat försvarstal där avsändaren söker få publiken att ta ställning mot 

den negativa bild som flyget tilldelats av omvärlden. Tesen uttrycker just att flyget på 

felaktiga grunder tilldelats titeln som syndabock. Argumentationen bygger huvudsakligen på 

logosargument, genom referenser till statistik och kontrollerbar fakta sker en appellation till 

mottagarens intellekt och rationella förmåga att dra slutsatser. Att referera till FN:s 

klimatpanel kan även betraktas som ett trovärdighetsskapande auktoritetsargument. FN är ett 

välkänt organ som människor i regel förlitar sig på och genom att blanda in ett sådant 

samhällsorgan i argumentationen skapas även trovärdighet i denna text. Att jämföra flyget 

med nötköttsindustrin och IT sektorn är också effektfullt, det skapar evidentia, en tydlig bild 

av hur stora flygets koldioxidutsläpp egentligen är. 

Text 8: TUIfly Nordic miljöcertifierat    

”TUI Fly Nordic är 

världens tredje första 

flygbolag, - och världens 

första charterflygbolag 

med sin 

ISO14001certifiering. 

Certifieringen blev offentlig i slutet av november i år, men gäller från september 2009. 

Miljöcertifieringen innefattar flygbolagets flygverksamhet, det vill säga bränsleförbrukning, 

den tekniska avdelning och bolagets hantering av bland annat kemikalier samt kabinservicen i 

form av avfall och bränslebesparande åtgärder”.
99

 

”- Det är ett stycke rese- och flyghistoria som skrivits och det är mycket roligt att det är just 

vi som skriver den, säger Jens Wigen som är VD för flygbolaget TUIfly Nordic”.
100

 

”Miljöarbetet inom Fritidsresegruppen har pågått i många år och det är det som nu ligger till 

grund för certifieringen”.
101
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”- För ett flygbolag handlar i stort sett allt om att minimera bränsleförbrukningen och 

därmed klimatpåverkan, säger Jim Hofverberg som är Fritidsresegruppens miljökoordinator. 

Ju mindre bränsle och ju effektivare det går att genomföra en flygning desto mindre kostar 

det och ju mindre koldioxid och andra växthusgaser släpps ut, fortsätter Jim”.
102

 

Text 8: Retorisk analys  

En text av hyllande karaktär, genus demonstrativum, där avsändaren uttryckligen lovprisar sig 

själv ser vi här. Inledningen är intresseväckande och redan här kan tesen urskiljas, nämligen 

att de ligger i framkant vad gäller att utveckla miljöanpassade flyg. Argumentationen som 

följer bygger på en blandning av ethos- och logosargument. Dels är den omnämnda 

miljöcertifieringen ett slags rationellt bevismedel på att de faktiskt är seriösa med sitt 

miljöarbete, dels figurerar det även som ett trovärdighetsskapande moment. Här ser vi alltså 

ett tydligt exempel på en argumentation där ethos och logos är oskiljaktiga. Språkbruket i 

texten är personligt, uttryck som ”rese- och flyghistoria”, i kombination med flera personliga 

uttalanden skapar en slags gemenskapskänsla med mottagaren. 

Figur 3: Bildsemiotisk analys  

Bilden utgörs av ett 

turkosblått hav, en 

nästintill klarblå himmel, 

vajande palmblad och på 

avstånd syns ett tiotal 

fiskebåtar av en enkel variant samt en del grön vegetation. Bilden är tagen från land och 

framförallt det vajande palmbladet är ett inramat moment. I mitten av bilden står det skrivet 

”Världens första miljöcertifierade charterflyg”. Till höger syns själva certifieringsloggan, ett 

runt objekt i gröna och vita färgnyanser med en blomma i mitten. Runtom det runda objektet 

står skrivet företagsnamnet och certifieringskoden. Bilden i sig kan karakteriseras som ikonisk 

för en tropisk plats. Det turkosblå vattnet, de vajande palmbladen och den klarblå himmelen 

är även symboliska tecken, de skapar associationer till semester, vila och rekreation. 

Fiskebåtarna kan även betraktas som symboliskt för en uråldrig tradition där människan är 

”ett med naturen”. Likaså kan den gröna vegetationen tänkas symbolisera tankar på det 

naturliga livet. Tecknen är vidare synekdokiska, de utgör en del av en större helhet, här en del 

av naturen och det traditionella mänskliga livet. Sammansättningen av tecken utgör således 
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även konnotationer då de förmedlar en uppsättning meningar på högre nivåer, till exempel 

tankar om det exotiska, naturliga och orörda. 

Text 9 Gör som 45 procent av våra kunder: lägg till en femma för klimatet!  

”Varje resenär med Fritidsresor kan vid bokningen lägga ett frivilligt klimatbidrag om fem 

kronor som Fritidsresegruppen sedan dubblerar. De insamlade pengarna går till utvalda 

klimatprojekt som drivs av organisationen Atmosfair. Atmosfair erbjuder stor inblick i sitt 

arbete, bra dokumentation och kvalitetsmärkningen "Gold Standard" ”.
103

 

Text 9: Retorisk analys 

Här illustreras ett tydligt exempel på en avsändare som uttryckligen hyllar sig själv och 

uppmanar till handling. Argumentationen är typisk för ethos, avsändaren söker skapa en 

positiv bild av sig själv och en ”vi-känsla” med mottagaren. Argumentet att Atmosfair 

erbjuder en stor inblick i sitt arbete och att de dessutom fått kvalitetsmärkningen ”Gold 

Standard” används för att skapa trovärdighet, det låter bra, även om mottagaren inte själv 

logiskt sett förstår vad det innebär.  

Text 10: Bevattning av risfält i Kina 

”I den bergiga provinsen Zheijang är åttio procent av befolkningen bönder som i huvudsak 

bedriver småskalig odling av ris och te. Mekanisk bevattningsteknik är ett måste eftersom 

odlingarna ofta är små och ligger på bergssluttningar med nivåskillnader. I de allra flesta fall 

används pumpar som drivs med diesel. Fritidsresor och alla resenärer stöder nu Atmosfairs 

arbete med att införa vattendrivna hydrauliska pumpar istället för de dieseldrivna. De 

hydrauliska pumparna låter en stor vattenmängd falla från en höjd, vilket skapar energi till att 

lyfta en mindre mängd vatten till en mycket högre höjd”.
104

 

Text 10: Retorisk analys 

Denna text är konstruerad likt en berättelse. Språket är detaljerat, åskådliggörande och är tänkt 

att väcka känslor hos mottagaren, och det gör den, på ett högst gripande sätt. Historien om de 

kinesiska risbönderna lämnar ingen oberörd. Textens språkliga konstruktion kan ses som ett 

klassiskt försök att skapa ”vi-känsla”, tesen och budskapet är att vi tillsammans kan göra livet 

bättre för dessa människor.   
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Text 11: Miljöarbete på flyget 

”Vings flygbolag, Thomas Cook 

Airlines Scandinavia, är Nordens 

miljövänligaste charterflygbolag. 

Det visar en undersökning som 

Svenska Dagbladet genomförde 

under sommaren 2007.*  

Att flyga charter är alltid ett bättre 

miljöval än att flyga reguljärt. Charterflyg genererar cirka 30 procent mindre utsläpp än 

reguljärflygbolag, som SAS, Lufthansa och British Airways. Det beror på att vi fyller våra 

flyg (till drygt 99 procent), att vi oftast flyger direkt och har få starter och landningar. Vings 

flygbolag har sedan 1999 minskat utsläppen med 22 procent och har idag branschens lägsta 

bränsleförbrukning, 67 gram per passagerarkilometer. Om man jämför det med en helt ny bil 

så krävs det att man åker tre personer i den bilen för att komma ner i den 

bränsleförbrukningen per passagerarkilometer”.
105

 

*Undersökningen genomfördes i samarbete med en av världens ledande forskare inom 

hållbar turism Paul Peeters som är verksam vid universitetet i Breda, Holland. Han jämförde 

de 14 största flygbolagen som trafikerar svenska Luftfartsverkets flygplatser. Enligt 

undersökningen ligger Thomas Cook Airlines Scandinavia i topp tillsammans med Ryanair. 

British Airways, Lufthansa och SAS är de värsta miljöbovarna. Enligt Peeters är den största 

påverkan för miljön hur fulla plan man flyger med. 

Text 11: Retorisk analys  

Denna text har en utpräglad hyllande och lovprisande karaktär där avsändaren utnämner sig 

själv till Nordens miljövänligaste charterflygbolag, vilket i sammanhanget har en positiv 

innebörd. Den har också en uppmanande karakteristik, en genreform som går hand i hand med 

textens topos, nämligen att man som resenär bör välja det transportslag som är minst skadligt 

för miljön. För avsändaren landar den retoriska utmaningen således i att bevisa att de är det 

mest miljövänliga alternativet. Argumentationen är starkt färgad av logos med stort inslag av 

siffror, statistik och kontrollerbar fakta, information som främst riktar sig till vårt förnuft. 

Med fördel refererar de till Paul Peters uttalande om att den största påverkan för miljön är hur 

fulla planen är, genom att snabbt inflika att deras egen beläggning är hela 99 procent. Att 

referera till Peters som är en välrenommerad turistforskare kan även ses som ett 
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auktoritetsargument, det används främst för att skapa trovärdighet. Även om vi som mottagare 

inte logiskt sett vet hur han går till väga i sina undersökningsmetoder, litar vi ändå på att hans 

resultat är trovärdiga, han är en erkänd forskare. Detta är ytterligare ett exempel på hur ethos 

och logos kan te sig oskiljaktiga i en argumentation. Argumentationen bygger även på en 

jämförelse, som vid det här laget börjar bli en riktig klassiker, nämligen den om charterflyget 

och reguljärflyget. Även här använder avsändaren, på ett triumferande sätt, informationen från 

Peters undersökning eftersom de där rankats som ett av de bästa flygbolagen ur 

miljösynpunkt. Jämförelsen med personbilen är också effektfull, den skapar evidentia då 

mottagaren med egna ögon tillåts uppleva situationen.      

Figur 4: Bildsemiotisk analys 

Bilden föreställer tre personer 

sittandes i sina respektive flygstolar 

inuti en flygplanskabin. Framförallt 

två av personerna, en man och en 

kvinna i uppskattningsvis 25-30 

årsåldern, är de som framträder mest 

inramade på bilden. De ser glada ut, de skrattar och tittar i en gemensam broschyr vilket ser ut 

att vara någon form av resemagasin. Personerna är klädda i sommarkläder, han i en kortärmad 

rutig skjorta och hon i en vit blus samt en röd och vit blommig kjol. Bilden upplevs verklig 

och kan klassas som ikonisk för ett par som är på väg på semester. Människorna och 

omgivningen figurerar även som symboliska tecken, här för glädje och semester. Likaså är 

tecknen synekdokiska, de utgör en del av semesterresan som aktivitet. Bilden uttrycker också 

konnotationer i och med att den kommunicerar en uppsättning meningar på högre nivåer, i 

detta fall ett budskap om att det är roligt och positivt att flyga och att besöka nya platser.  

Text 12: Klimatkompensation 

”Ving samarbetar sedan maj 2007 

med GreenSeat, ett företag som 

erbjuder kompensering av 

flygrelaterade utsläpp. På 

GreenSeats hemsida kan varje 

resenär lägga in sin flygrutt och 

räkna ut hur mycket utsläpp hans 

eller hennes resa genererar. Det framräknade beloppet betalas in direkt till GreenSeat som 

Figur 5. Bild på höga palmträd. Källa: Ving 2010 
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investerar pengarna i olika typer av klimatförbättringsprojekt, framförallt trädplantering i 

olika delar av världen. Genom GreenSeat så ”återvinner” man alltså på så sätt koldioxiden. 

När träd planterats och börjar växa så tar den in koldioxid och släpper ut syre. Trädet behöver 

koldioxid och människan behöver syre. Förra året så reducerades 200 000 ton koldioxid på 

detta sätt enligt GreenSeat”.
106

 

Text 12: Retorisk analys  

Textens budskap och tes, att det är smart och enkelt att klimatkompensera för de utsläpp 

flygresan resulterar i, uttrycks här i en tillrådande form. Argumenten som stödjer denna tes 

utrycks främst i logoskaraktär där avsändaren på ett enkelt och lättbegripligt sätt förklarar hur 

man går till väga för att kompensera utsläppen. Detta är också ett signalement för ethos, att 

det är något som vi skapar tillsammans, mellan företag och kund.  

Figur 5: Bildsemiotisk analys  

Bilden föreställer ett tiotal relativt 

tätbevuxna palmliknande träd, de 

har höga stammar med stora gröna 

blad högst upp. Bilden är tagen 

nerifrån och upp, palmträdens 

bakgrund utgörs således av himlen, 

som här är alldeles klarblå, utan några moln. Bilden på palmträden är ikoniska, de ger ett 

verkligt intryck och föreställer palmträd. De kan också betraktas som symboliska tecken för 

något som ständigt växer och utvecklas. Bilden uttrycker också konnotationer, här tankar om 

det naturliga och bestående. Likaså kan avsaknaden av moln på himlen ge associationer till 

någonting ”problemfritt”. Tecknen är även synekdokiska, de utgör en del av en större helhet, 

nämligen en del av vår natur och planet. 
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3.5 Tema 3: ”Lämna miljösamvetet hemma – destinationen tar vi hand om!”   
 
Text 13: Miljöarbete på hotellet  

”Sedan början av 90-talet har vi på Ving 

arbetat med att miljömärka våra egna 

hotell Sunwing Resort och Sunprime 

Resort, samt påverka samarbetspartners 

att arbeta mer miljövänligt. Vings 

anläggning Sunwing Resort & Spa Side 

Beach i Turkiet har tilldelats 

miljömärkningen Blomman. Det är det första hotellet i Turkiet och samtidigt det första 

hotellet utanför Europa som tilldelas den europeiska eko-märkningen. Ving har i nuläget sju 

certifierade Sunwing Resort. Vings egna hotellanläggningar, Sunwing Resort, började redan 

1995 jobba efter ett unikt miljöprogram som kallades "100 steps towards a better 

environment". 2001 tog man ytterligare ett steg genom att införa den nordiska svanens 

miljöprogram. Kort därefter introducerade EU sin egen miljömärkning; EU-Ecolabel, den 

hårdaste miljöcertifieringen som finns för hotell idag. Sunwing Resort Kallithea på Rhodos 

var det första hotellet i Europa att ta emot EU-Ecolabel. Sunwing Resort Arguineguin blev det 

första hotellet i Spanien. Hittills finns det ingen annan charterarrangör i Norden som kan 

erbjuda hotell märkta med EU-Ecolabel. Även Sunprime Resorts-hotellen kommer att arbeta 

efter dessa riktlinjer på sikt”.
107

 

Text 13: Retorisk analys 

Den gemensamma ståndpunkten, topos, är tydlig i denna text och talar för att det som 

charterarrangör är viktigt att påverka sina samarbetspartners till att arbeta mer miljövänligt. 

Ett kort narratio inleder texten med en berättelse om att de sedan 90-talet arbetat för att 

miljömärka sina hotell, något som även skapar utgångspunkten för den kommande 

argumentationen. Tesen är måhända inte explicit formulerad utan figurerar mer som ett 

underliggande budskap och talar för att de är trovärdiga i sin miljökommunikation, att 

miljöarbete på hotellen är något som ligger dem varmt om hjärtat. Utmärkande för 

argumentationen är att avsändaren söker skapa en positiv bild av sig själv och ett flertal 

argument, framförallt av ethoskaraktär, används här. Den rad utmärkelser och märkningar 

som avsändaren tilldelats för sitt miljöarbete fungerar i texten som auktoritetsargument. Även 

om mottagaren inte logiskt sett förstår innebörden av dessa märkningar, så låter det bra, 
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Figur 6. Bild på en del av ett badrum. Källa: Ving 2010 
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framförallt vad gäller den utmärkelsen som tilldelats från EU. Argumenten kan även betraktas 

som generaliseringsargument. Genom att lovorda enskilda fall av framgångsrikt miljöarbete 

skapas möjligheter att övertyga mottagaren om att de enskilda framgångarna är 

generaliserbara för hela verksamheten. I sin helhet kan texten karakteriseras som ett renodlat 

hyllningstal där avsändaren hyllar sin själv, sitt arbete och sina framgångar.                    

Figur 6: Bildsemiotisk analys 

Bilden föreställer en vattenkran i 

blänkande krom med tillhörande handfat 

i vitt porslin. Väggen bakom handfatet 

består av naturfärgat kakel, närheten gör 

att det till och med går att urskilja 

färgskiftningar i beiga toner. Bredvid 

kranen står en mindre glasvas innehållande en smal gren med stora gröna blad. Det är 

framförallt kranen och de gröna bladen som är inramade på bilden, kaklet är också 

framträdande medan enbart en liten del av handfatet är synligt. Bilden kan karakteriseras som 

ett ikoniskt tecken för badrum, det framgår tydligt att bilden är tagen i ett sådant 

sammanhang. Kranen å sin sida kan betraktas som symboliskt för elementet vatten och de 

gröna bladen som symboliskt för naturen. Bilden på badrummet är vidare synekdokiskt, det 

utgör en del av en större helhet. Här får det representera en del av charterbolagets verksamhet, 

nämligen boendet på destinationen. Bilden innehåller också konnotationer, sammansättningen 

av de olika tecknen kommunicerar överliggande tankar om det gröna och naturliga boendet. 

Vattenkranen, i kombination med de gröna bladen, skapar tankar om någonting naturligt som 

växer och utvecklas. 

Text 14: Miljöarbete på resmålet 

”Förutom det arbete vi gör genom att påverka 

våra hotellpartners, försöker vi även påverka 

andra samarbetspartners, lokala myndigheter och 

organisationer att arbeta mer miljövänligt”.
108

 

 

 

1. Vi samarbetar med AVIS, ett av världens miljövänligaste hyrbilsföretag. AVIS 

hyrbilar har en genomsnittlig ålder på sex månader.  
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Figur 7. Bild på paradisstrand. Källa Ving: 2010 
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2. Alla medarbetare har tillgång till miljöinformation och utbildningsmaterial på vårt 

intranät. Viss miljöutbildning ingår även i våra guideskolor och i de vidareutbildningar 

som hålls för service- och destinationschefer.  

3. Vi källsorterar papper på alla våra kontor ute i världen. 

4. Vi genomför varje år en Beach Cleaning Day på de destinationer där detta är möjligt. 

Det innebär att personalen ger sig ut på stränderna för att plocka skräp och snygga 

upp. Även gästerna uppmuntras vara med för att visa sin ståndpunkt gentemot lokala 

myndigheter.
109

  

Text 14: Retorisk analys 

Texten är ett tydligt exempel på genus demonstrativum, redan i inledningen hyllar och prisar 

avsändaren sig själv för de insatser de gör. Inledningen kan även betraktas som ett kort 

narratio som avser att göra mottagaren välvilligt inställd och intellektuellt förberedd för den 

argumentation som komma skall. Tesen uttrycks inte explicit men skickar ändå ett budskap 

om vikten av att arbeta inom ett brett spektrum av områden för att förankra samt stärka 

miljöarbetet på destinationen. Argumenten är ethosbaserade och avser fungera 

trovärdighetsskapande, mottagaren övertygas inte genom några rationella förklaringsmodeller, 

snarare genom att förlita sig på avsändarens goda omdöme. Så gott som samtliga argument 

kan karakteriseras som generaliseringsargument, mottagaren uppmanas tro att sådana enstaka 

miljöinsatser är generaliserbara för hela verksamheten. Den språkliga konstruktionen är 

personlig till sin karaktär med ett stort inslag av uttryck så som ”vi”. Det sista argumentet, där 

avsändaren berättar om att de varje år genomför en ”Beach Cleaning Day”, används troligtvis 

även för att skapa en ”vi-känsla”. Det betonas att även gästerna uppmuntras till att delta i 

denna aktion, något som med stor sannolikhet är tänkt att skapa någon form av 

gemenskapskänsla.              

Figur 7: Bildsemiotisk analys  

Bilden föreställer en öde, kritvit sandstrand med 

turkosblått vatten. I bakgrunden finns tätbevuxen 

regnskog med gröna palmer och en klarblå 

himmel. Bilden kan karakteriseras som ikonisk 

för den exotiska och orörda paradisstranden. 

Tecknen i bilden har också symboliska innebörder, regnskogen skapar tankar om exotisk 

natur, den kritvita stranden och det turkosblåa vattnet symboliserar drömmen om 
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paradissemestern. Bilden uttrycker också en slags känsla av renhet, långt bort från 

massturism, sopberg och nedskräpning. Likaså är den synekdokisk, den utgör en del av en 

större helhet, här en del av den exotiska naturen. Bilden innehåller konnotationer eftersom den 

förmedlar känslor om de orörda, genuina och svåråtkomliga.  

3.6 Den retoriska betraktelsens bidrag   

Vi har nu bevittnat en retorisk och semiotisk granskning av ett antal texter och bilder. Genom 

att identifiera olika retoriska och semiotiska medel har det demonstrerats hur charterbolagens 

miljökommunikation är uppbyggd. Det har även påvisats hur sådana verktyg används i 

förhållande till avsändarens syfte och hur de på olika sätt formar specifika budskap till 

mottagaren. Denna kritiska betraktelse är nu det som kommer ligga till grund vid besvarandet 

av studiens forskningsfråga. Istället för att upprepa det som redan konstaterats i analysen har 

jag valt att placera slutsatserna i ett större perspektiv. I nästa kapitel visar jag på vilka insikter 

som retoriken gett med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfråga.    
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4. Sammanfattande analys  
I detta avsnitt presenterar jag vad analysen av studiens empiriska material har bidragit 

till. Likaså görs en reflektion om huruvida forskningsprocessen verkligen blev det som den 

vid uppsatsarbetets initiala skede var tänkt att bli.    

4.1 Retoriska insikter 
Efter att ha granskat och analyserat det empiriska materialet kom jag fram till att de olika 

texterna och bilderna på många sätt var förenliga, de hade en hel del liknande och 

gemensamma berättelser. Utmärkande för charterbolagens argumentation är att den i princip 

kan liknas vid ett enda stort refutatio, det vill säga ett bemötande av olika tänkbara kritiska 

invändningar. I sin argumentation använder charterbolagen, på ett elegant och sofistikerat sätt, 

den kritik som riktats mot dem till sin fördel. Men hur är detta möjligt? Väl genomtänkt 

används anklagelserna som en ingång till den övertygande argumentationen. På så sätt 

demonstrerar charterbolagen att de är väl insatta i problematiken och att de tar detta på allvar. 

Genom att sedan, med hjälp av olika retoriska finesser, underminera anklagelsernas beviskraft 

gör det sig immuna mot kritiken. Deras strategi är effektiv och det är häpnadsväckande att 

bevittna hur de medvetet avväpnar motståndaren samtidigt som de övertygar publiken och 

vinner argumentationen. Det kan vidare konstateras att charterbolagens övertygande strategi i 

sig är baserad på ett antal moment. Jag har valt att kalla dessa för det behagande, det 

trovärdighetsskapande och det samhörighetsskapande momentet. Denna indelning kan 

betraktas som ytterligare en tematisering av materialet. Min ambition med detta har varit att, 

vid sidan om att förmedla ett budskap till läsaren, placera den retoriska analysens insikter i ett 

större perspektiv och återknyta till studiens syfte och forskningsfråga. Nedan följer en 

diskussion av respektive moment.   

Det behagande momentet 

För att förstå charterbolagens retoriska strategi måste det först och främst klargöras att den 

utspelar sig inom ramen för kommersiell verksamhet. De lever och tjänar pengar på att sälja 

resor vilket är helt naturligt för de vinstdrivande företag de är. Inget förtroende, inga kunder, 

ingen vinst. Fundamentet i deras affärsidé, att erbjuda lust, nöje, njutning och upplevelser är 

element som gör starka avtryck på deras retoriska utsaga. I princip kan det behagande 

momentet sägas handla om charterbolagens strävan att behaga publiken och detta gör de 

främst genom språklig utsmyckning som är tänkt att anspela på mottagarens känslor. Vår 

fruktan för problem och våra drömmar om hopp, lycka och framgång gör oss ytterst 

mottagliga för sådan känslomässig argumentation, en insikt som charterbolagen onekligen 

valt att ta fasta på. I sin retorik säljer de just den avkoppling och frihet som vi människor 
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efterfrågar. Att använda namnbyten, metaforer, jämförelser och retoriska frågor fyller här en 

engagerande och berörande funktion, det leder mottagarens uppmärksamhet mot vissa 

aspekter och bort från andra, vilket charterbolagen använder till sin fördel. Sättet att ställa det 

onda reguljärflyget mot det goda charterflyget är ett typexempel på hur charterbolagen skapar 

kraftfull, dynamisk och visualiserande effekt i texten. 

     I det behagande momentet spelar charterbolagens användande av bilder en central roll. 

Bilderna representerar en slags omedelbarhet och förefaller nästan som en spegling av 

verkligheten. När mottagaren avkodar budskapet ingår hon i en meningsskapande process, en 

tolkningsprocedur som kan innebära en explosion av meddelanden och budskap. De bilder 

som charterbolagen använder vid sidan av sina texter har knappast valts ut slumpmässigt. De 

har ett tydligt retoriskt uppdrag och fungerar som en stärkande effekt av den verbala utsagan. 

Bilderna sänder ut signaler om att vi går en grön och ljus framtid till mötes, att flygresan som 

aktivitet är en positiv handling, att charterverksamheten är en naturlig del av vår värld och att 

människan, i chartervärlden, är ”ett med naturen”. Bilderna uttrycker också tankar om 

någonting välgörande, oskuldsfullt och rent, långt bort från sopberg, massturism och 

nedskräpning. I princip kan det tänkas att bilderna används för att uttrycka attribut som av 

olika anledningar inte kan uttryckas verbalt. Vilka möjligheter finns det exempelvis för 

charterbolagen att på sina webbsidor skriva att flygresor är välgörande, oskuldsfulla och en 

naturlig del av vård värld? Däremot kan sådana budskap uttryckas implicit genom en bild och 

på så vis behöver charterbolagen varken moraliskt eller juridiskt stå till svars för eventuella 

falska marknadsföringsanspråk.    

Det trovärdighetsskapande momentet 

Charterbolagens trovärdighetsskapande har stora likheter med språkhandlingen delectare, att 

behaga och underhålla. Det verkar stå högt upp på deras kommunikationsagenda att 

genomgående konstruera text- och bildmaterial som är tänkt att väcka känslor av vällust hos 

mottagaren. Ett tydligt exempel på detta är att de i princip alltid framställer sig själva i 

enlighet med positiva karaktärsdrag, en strategi som går ut på att deras verksamheter ska 

personifieras som goda och välmenande. Detta gör de genom att hänvisa till intressen, 

värderingar och annat som de utger sig för att dela med mottagaren, något som tydligt visar på 

deras strävanden att skapa ”vi-känsla” med publiken. De rentav lovprisar sig själva för deras 

miljöinsatser och får det att låta som om miljöarbetet är något av en enastående framtidssaga. 

Som kund uppmanas du också att tro att sådana enstaka miljövinster är generaliserbara för 

hela verksamheten. På så vis poängteras, om och om igen, avsändarens goda omdöme och 
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välvilja. För att styrka sin trovärdighet och välvilja att lösa miljöproblematiken använder 

charterbolagen ett antal logosargument. Det understryks ofta i argumentationen att till skillnad 

från reguljärflygen så är charterflyget trovärdigt med sin hållbarhetsstrategi. En 

bränsleeffektiv flygverksamhet med fullbelagda plan, maximalt antal stolar och gröna 

flygningar med få mellanlandningar är argument som är tänkta att på ett logiskt sätt förklara 

trovärdigheten i deras vidmakthållanden. Statistiska uppgifter om hur lite utsläpp 

flygindustrin genererar i jämförelse med till exempel nötköttsindustrin är ytterligare ett 

exempel på hur charterbolagen söker appellera till mottagarens förnuft och rationella förmåga 

att dra slutsatser. Att hänvisa till auktoriteter som FN och experter inom 

transportforskarområdet är ännu ett exempel på hur trovärdighet skapas i deras argumentation. 

Charterbolagens strategi att genomgående framställa sig själva som vårdande, välmenande 

och naturliga verksamheter visar tydligt på hur målgruppsanpassad deras argumentation är.              

Det samhörighetsskapande momentet 

Charterbolagen verkar ha insett det taktiska och verkningsfulla med att i sin argumentation 

utgå från gemensamma ståndpunkter som de utger sig för att dela med mottagaren. I jakten på 

effektiv argumentation söker de efter gemensamma synsätt vilka är tänkta att fungera som 

generella källor från vilka de kan hämta effektiva argument. Insikten om att vi måste ta bättre 

hand om vår planet figurerar i charterbolagens retorik som en sådant gemensamt synsätt. Det 

är till sin karaktär generellt och delas med uppskattningsvis många på vår tids 

miljöintresserade marknad. Denna premiss placerar därefter charterbolagen i ett rationellt 

sammanhang tillsammans med andra påståenden och motiv. Ett tydligt exempel på detta är 

texten vars rubrik ”Resor påverkar klimatet – det vill vi motverka!” till och med uttrycker en 

sådan gemensam ståndpunkt. Genom att sedan baka in denna med påståenden som att de inom 

alla delar av sin verksamhet arbetar hårt för att minimera klimatpåverkan och att du som 

resenär inte ska behöva avstå från drömresan, skapas en retorisk appell i form av attityder och 

värderingar som charterbolagen säger sig dela med mottagaren. På så vis skapas en 

samhörighetskänsla med den publik som charterbolagen vänder sig till och ett slags yttrande 

som i det här fallet går ut på följande: ”Titta på oss, vi tar vårt ansvar, vi vill samma sak som 

du!”. Och visst är det väl precis detta budskap som charterbolagen vill förmedla till oss, 

nämligen att du som resenär i god tro kan lämna miljösamvetet hemma och luta dig tillbaka. 

De har ju som synes tagit hand om alla eventuella miljöproblem och DU är på semester. 
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4.2 Vad har retoriken lärt oss? 
Denna retoriska betraktelse visar på hur svårt det som kund måste vara att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till charterbolagens miljökommunikation. Analysen visar just på hur effektiv 

och målgruppsanpassad kommunikationen är. Den är framtagen och konstruerad för att skapa 

en speciell känsla hos mottagaren, närmare bestämt en positiv sinnesinställning till 

charterbolagens verksamheter och till resandet som aktivitet. Med en rad olika retoriska 

finesser formar de, på ett häpnadsväckande sätt, argumentationer som ska erövra mottagarens 

känslor och uppfattningar. I jakten på att övertyga och vinna marknadens förtroende lämnas 

ingenting åt slumpen. Denna studie har visat hur viktigt det retoriska perspektivet är i 

förståelsen av turistaktörers förhållningssätt till sina kunder. Retoriken hjälper oss att tolka 

budskap och skapar en ökad medvetenhet om serviceföretagens retoriska knep. De retoriska 

glasögonen skapar ett ifrågasättande om varför vi människor uppfattar olika budskap på ett 

speciellt sätt. De bidrar till en mer reflekterande konsument och i förlängningen också till ett 

mer demokratiskt samhälle.     

4.3 Reflektioner 
När jag initialt påbörjade denne studie var inte min intention att värdera argumentationens 

beviskraft. Jag hade inställningen att retoriken kunde leva i en värld för sig och på så vis 

figurera avskärmad från värderingsbegreppet. Att göra retorisk- och bildsemiotisk analys utan 

att värdera visade sig dock vara svårt. Denna typ av analysmetod innebär onekligen tolkning 

och tolkning innebär subjektivitet, vilket gör att det som forskare blir svårt att inte vara 

normativ. Subjektivitet i sig är en förutsättning för att kunna göra bedömningar och bilda sig 

uppfattningar om olika fenomen. I min studie har subjektivitet således varit helt avgörande för 

analysens gemomförande. Detta hänger också samman med att vi alltid möter nya situationer 

med en viss förförståelse. I mitt fall har det personliga intresset för miljöorienterad 

konsumtion och min skepticism inför charterbolagens miljökommunikation utgjort en sådan 

förförståelse. Jag inledde således studien med ett kritiskt och granskande synsätt vilket 

otvivelaktigt färgat av sig på analysens utformning och studiens slutsatser. Samtidigt frågar 

jag mig hur pass intressant min analys skulle ha blivit utan de värderingar och tematiseringar 

som gjorts. Retorisk analys handlar om att fånga och rama in de budskap som avsändaren 

försöker förmedla till mottagaren. Att enbart identifiera vilka argumentationsmedel som 

används och göra dessa till självändamål i analysen hade därför, enligt mig, blivit poänglöst. 

Det intressanta är att se vad de gör med texten, hur de fungerar i förhållande till textens syfte 

och för detta krävs onekligen någon form av värdering. 
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5. Förslag till vidare forskning 
I detta avsnitt ger jag med utgångspunkt i min egen studies avgränsningar och resultat två 

förslag till vidare forskning.   

5.1 Två förslag till vidare forskning  
Denna studie är som sagt avgränsad till att inte omfatta ett diskursivt analysperspektiv. I fallet 

med charterbolagets retorik är diskurser emellertid högst intressanta. Mitt första förslag till 

vidare forskning är att undersöka charterbolagens miljöretorik ur ett diskursivt perspektiv, så 

som till exempel Gössling och Peeters (2007) gjort. En sådan studie skulle kunna bidra med 

kunskap om hur det talas och berättas som detta fenomen, vilka versioner som kan urskiljas 

och hur de står i relation till varandra. Språket blir något av en vittnesbärare alternativt 

förfalskare i sådana studier och forskningsinriktningen skulle förslagsvis kunna vara att 

studera gränsdragningar och berättelser bortom frågan om vad som är sant och riktigt. Här 

faller det sig på så vis naturligt att problematisera kring graden av sanning och att göra 

prövning av påståenden mot fakta likaså av ord mot verklighet. En central fråga skulle i 

sådana fall kunna bli: ”Hur väl korresponderar texten mot det som faktiskt inträffat?” Det 

finns onekligen en insikt om att beroende på vem avsändaren är, presenteras olika bilder av 

verkligheten. Språket gör något med kommunikationen, det framkallar och konstituerar vår 

verklighet. Därför anser jag att det skulle vara intressant att undersöka hur en representation, 

så som charterbolagets miljöretorik, kvalificerar sig till att bli verklig i ett visst sammanhang.  

     Studien har på många sätt visat att retorik i grund och botten är en social aktivitet. På 

samma sätt som det är svårt att analysera retoriken utanför sitt sammanhang är det svårt att 

analysera retorikens övertalningsprocess utan en helhetssyn på människan. Företag riktar sig, i 

sin miljökommunikation, till en lyssnare som tack vare sin vilja, sina känslor och sitt förnuft 

kan välja mellan olika handlingsalternativ. Människan som väsen utgörs av en helhet, en 

sammanbindande kraft av förstånd, känsla och vilja i ständig växelverkan. Hennes tankar och 

känslor är något som aktiverar viljan och ett tal gör sig bäst när det återspeglar hela 

människan. Mitt andra förslag till vidare forskning är därför en retorisk studie av 

charterbolagens miljöretorik som omfattar ett mottagarperspektiv. En sådan studie skulle 

enligt mig kunna bidra med värdefull kunskap om hur budskap uppfattas och tolkas hos 

mottagaren. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Metodisk checklista för retorisk analys 

 
Kontext 

- Retorisk genre 

- Publiken 

- Det retoriska problemet 

  

Disposition 

- Exordium 

- Narratio 

- Propositio 

- Argumentatio 

- Conclusio  

 
Argumentationsmedel 

- Ethos 

- Logos 

- Pathos 

 
Argumentationsanalys 

- Tesen 

- Probatio 

- Refutatio 

- Ethosargument 

- Logosargument 

- Pathosargument  

 
Topos 

- Strukturella topos 

- Formella topos 
Stil 

- Troper: metafor, namnbyte, liknelse, evidentia, retorisk fråga, jämförelse 
  



 
 

60(60) 

Bilaga 2: Metodisk checklista för bildsemiotisk analys  
 

Vilka olika delar består bilden av? 

- Representation av kroppar 

- Representation av uppträdande  

- Representation av aktivitet 

- Rekvisita och iscensättning 

  

Vilka tecken typer kan identifieras och hur fungerar de? 

- Ikoniska tecken 

- Symboliska tecken 

- Konnotationstecken 

- Synekdokiska tecken  


