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Abstract	  
	  

Denna fallstudie avhandlar humanitär kommunikation, i syfte att förstå hur Rädda 

Barnen använder sig av Facebook för att engagera sin publik och driva insamling. För 

att kunna besvara frågan har jag genomfört en kvalitativ intervju med Saman Saidi 

som är sociala medier ansvarig på Rädda Barnen. Jag har även genomfört en 

netnografisk observation där jag har analyserat organisationens innehåll på Facebook 

semiotiskt och retoriskt. Mitt teoretiska ramverk har rötter i både det 

kommunikationsvetenskapliga, psykologiska och sociologiska fältet, och handlar om 

vägar till övertalning och engagemang, visuell kommunikation, trovärdighet samt 

social identitet. Resultatet visar att Rädda Barnen använder sig av flera strategier för 

att engagera sin publik och driva insamling. Akuta humanitära situationer visade sig 

skapa stort engagemang hos framförallt en mindre engagerad målgrupp. Vidare visar 

resultatet att aktualitet, trovärdighet och identifikation har inverkan på publikens 

engagemang, samt gemenskap vilket exemplifieras i Rädda Barnens tilltal och sätt att 

bygga upp en gemensam identitet med sin publik. Visuell kommunikation visar sig 

kunna förmedla humanitärt innehåll på ett effektivt sätt som tilltalar publiken, vilket 

exemplifieras av bilder och videos i studien. Slutsatserna visar sammantaget på flera 

sätt att engagera publiken och driva insamling. Slutsatser som har kunnat dras av 

resultaten pekar på etiska svårigheter att ta hänsyn till, framförallt inom humanitär 

kommunikation med fokus på barn. Problematiken att långvariga humanitära 

situationer inte engagerar publiken i samma utsträckning som akuta situationer tas 

upp, samt ansvaret att nyansera bilden av humanitär utveckling.  
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1 INLEDNING	  
	  
 

Rädda Barnen har en nästan hundra år lång historia som biståndsorganisation som 

hade sitt startskott under första världskriget då Eglantyne Jebb engagerade sig för att 

hjälpa de tre miljoner barn som hamnade i svält under handelsblockaden. Vid ett möte 

i Albert Hall 1919, som syftade till att uppmärksamma barns rättigheter, bildades 

Save the Children Fund - och strax därefter Rädda Barnen i Sverige. Inledningsvis låg 

fokus på barn i svält. Senare började organisationen arbeta för barns rättigheter 

nationellt, men övergick till att fokusera på barn i andra länder efter andra 

världskriget. Organisationen genomgick en förändring under 70-talet där det uttalades 

att större del av resurserna skulle gå till barn i utvecklingsländer.  

 

Idag arbetar Rädda Barnen både nationellt och internationellt, med fokus på de barn 

som har det svårast. Genom både akuta insatser vid krigssituationer och långsiktiga 

utvecklingsprojekt drivs arbetet för att barn i världen ska få en bättre framtid. 

Organisationen arbetar även med att driva frågor om barns rättigheter politiskt. Rädda 

Barnen har bland annat haft en betydande roll i att driva fram FN:s Barnkonvention 

1989 (Rädda Barnen).  

 

Under 2015 beräknades över 30 miljoner barn vara på flykt. Många miljoner barn får 

inte gå i skolan, och över hela världen utsätts barn för våld och sexuella övergrepp 

(Rädda Barnen). De organisationer som kämpar för barns rättigheter fyller därför en 

viktig funktion, och för att så många barn som möjligt ska kunna få hjälp så krävs 

resurser. I denna fallstudie undersöker jag hur Rädda Barnen kommunicerar för att 

skapa engagemang och driva insamling hos sina mottagare via Facebook. Jag anser att 

humanitär kommunikation är intressant för både kommunikationsfältet men också ur 

ett större verksamhetsperspektiv för de organisationer som avser skapa engagemang 

och driva insamling hos sin publik. Jag har genomfört en netnografisk observation där 

jag har analyserat innehållet på Rädda Barnens Facebook-sida för att få en inblick i 

hur organisationens innehåll ser ut, och hur det kan förstås utifrån en vilja att få 

mottagarna att engagera sig för barns rättigheter och skänka pengar. Facebook är en 

plattform som har blivit allt viktigare för att nå ut med innehåll, då människor i allt 

större utsträckning tar del av information och konsumerar nyheter via plattformen 
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(Medievärlden). För att närma mig avsändarperspektivet har jag genomfört en 

kvalitativ intervju med Saman Saidi som är sociala medier-ansvarig på Rädda 

Barnens kommunikationsavdelning.   

1.2	  SYFTE	  
	  
Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för hur Rädda Barnen kommunicerar 

för att engagera och påverka publiken.  

1.3	  FRÅGESTÄLLNING	  	  
	  
Hur använder sig Rädda Barnen av Facebook för att engagera sin publik? Hur arbetar 

Rädda Barnen för att publiken ska engageras till att ge pengar? Vilken typ av retorik 

och sätt att tala till sin publik använder Rädda Barnen i sin kommunikation på 

Facebook? 

1.4	  AVGRÄNSNING	  
 
Jag har valt att inte undersöka publikens syn på hur Rädda Barnens innehåll och 

kommunikation skapar engagemang, utan istället avgränsat mig till innehållet på 

Facebook och avsändarperspektivet som Rädda Barnen står bakom. Jag ämnar heller 

inte undersöka och jämföra fler organisationer utan har valt att avgränsa mig till att 

undersöka endast Rädda Barnen. Det hade varit intressant att genomföra intervjuer 

med fler organisationer och se huruvida de skiljer sig åt, men det hade varit för 

tidskrävande utifrån arbetets tidsram.   

1.5	  DISPOSITION	  
 

Efter presentationen av syfte och frågeställning följer tidigare forskning som lyfter 

resultat som tidigare studie om humanitär kommunikation kommit fram till, med 

fokus på vilket innehåll som tenderar att engagera respektive ha negativ inverkan på 

publiken. Sedan presenteras det teoretiska ramverket som lyfter hur engagemang 

skapas hos publiken. Därefter metodavsnittet som presenterar kvalitativa intervjuer 

och netnografisk observation, samt semiotisk bildanalys, retorikanalys och tematisk 

analys som använts vid analys av materialet. Därefter följer resultatredovisningen som 

lyfter och diskuterar materialet utifrån teori och tidigare forskning. Slutligen kommer 
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diskussionsdelen där jag diskuterar resultaten av min studie, samt besvarar min 

forskningsfråga.  

3.	  TIDIGARE	  FORSKNING	  	  
	  
Forskningsfältet har intresserat sig för hur humanitär kommunikation påverkar och 

engagerar publiken, samt fenomenet fundraising och hur människor som exponeras 

för kommunikation från hjälporganisationer väljer att skänka pengar för humanitära 

ändamål. Många hjälporganisationer använder kommunikation för att framkalla 

medkänsla och emotionella reaktioner hos publiken, med syfte att skapa engagemang 

och driva insamling. Även om emotionella inslag har visat sig effektivt för att skapa 

engagemang så visar forskning att för starkt och upprörande innehåll tenderar att få 

motsatt effekt (Evelyne, Dyck & Coldevin 1992; Seu 2003). Publiken upplever att det 

finns ett överskott av humanitär kommunikation med särskilt upprörande och 

känsloväckande innehåll, vilket riskerar att påverka publiken negativt. Publiken visar 

då ansatser till att utveckla en likgiltighet till innehållet, och en generell distans till 

avsändarens budskap (Evelyne, Dyck & Coldevin 1992; Seu 2014; Seu 2015).  

 

Seus forskning lyfter problematiken kring trovärdighet. Det finns en tveksamhet kring 

huruvida privata donationer kan lösa humanitära frågor, och att organisationer när de 

fokuserar på att samla in privata donationer inte tar itu med de faktiska problemen och 

är därmed ineffektiva i sina uppdrag. Tveksamheten till att skänka pengar kan också 

förklaras av ovissheten kring huruvida pengarna kommer till de ändamål de är 

avsedda för. Det finns en uppfattning om att hjälporganisationerna enbart har agendan 

att samla in pengar, och att humanitär kommunikation därför medvetet manipuleras 

för att väcka starka reaktioner som leder till insamling. Vidare är det viktigt för 

publiken att se kopplingen till hur resurserna förvaltas för att känna förtroende (Seu 

2011; Seu 2015).  

 

I Mediated Humanitarian Knowledge: Audiences’ Reactions and Moral Actions 

studerar Seu (2014) humanitär kommunikation utifrån ett avsändar- och 

mottagarperspektiv. Utifrån intervjuer med hjälporganisationers 

kommunikationsansvariga framgår det att det är relativt enkelt att engagera publiken 

och få in donationer genom att kommunicera humanitära katastrofer, då det är mindre 
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invecklat än mer komplexa frågor om exempelvis fattigdom. Vidare är en vanlig 

uppfattning hos mottagaren att många långvariga humanitära problem tycks vara 

permanenta trots organisationers insatser. Detta beskrivs som ”the Africa thing” av 

respondenterna i studien. Detta fenomen riskerar leda till att publiken rättfärdigar 

passivitet, eftersom donationer inte bidrar till förbättring. Studien har åskådliggjort 

faktorer som påverkar människors engagemang och vilja att donera pengar till 

hjälporganisationer. Meningsfullt och kontextuellt innehåll är exempelvis centralt för 

att engagera publiken. Om kommunikationen är greppbar tenderar publiken att ställa 

sig positiva till budskapet även om det är emotionellt överväldigande, då förståelse för 

vad som orsakar mänskligt lidande gör innehållet lättare att hantera. Jag anser att 

studien ger en intressant inblick i utmaningen att kommunicera innehåll som är av 

generellt lägre publikt intresse (Seu 2014). Däremot bör studien ha gått in på 

avsändarens perspektiv om att betraktas som trovärdig. Detta eftersom publiken i 

studien uttryckte tveksamhet kring huruvida de medel som skänks till humanitära 

ändamål gör någon skillnad, och jag menar att studien med fördel hade kunnat 

undersökt den problematiken djupare. 

 

Evelyne, Dyck och Coldevin (1992) har studerat hur människor reagerar på positiva 

respektive negativa bilder från hjälporganisationer. Studien visar att bilder av barn 

som ler är mer effektiva och tenderar att generera en större givarvilja än bilder där 

barn ser ledsna ut. Den ökade givarviljan beror på att positiv information skapar 

hoppfullhet, samt att organisationen i fråga tycks bidra till positiv förändring. Detta 

lyfter vikten av att visa positiva resultat (Evelyne, Dyck & Coldevin 1992). Resultatet 

i studien bör dock förstås utifrån urvalet av respondenter, där endast tidigare givare 

till en specifik organisation som arbetar med långsiktiga humanitära 

utvecklingsprojekt ingick. Respondenterna kan ha varit medvetna om frågorna 

organisationen arbetar med och att bilderna därför inte förmedlade en känsla av en 

akut humanitär situation – vilket studien ovan utvisade kunde påverka. Materialet 

innehöll närbilder på barn och tillhandahöll ingen information om kontexten barnen 

befann sig i. Materialet syftade också till att efterlikna bilder organisationen vanligtvis 

använde i sin kommunikation, och därför kan respondenterna ha tolkat dem därefter. 

Respondenternas redan befintliga intresse för organisationen gör att de inte bör 

betraktas som representativa för hur en genomsnittlig publik skulle svara. 
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Seu (2015) har studerat hur humanitär kommunikation med fokus på hur barn skapar 

engagemang hos publiken. Seu menar att empati, sårbarhet och identifikation är 

viktiga faktorer som påverkar publikens vilja att hjälpa barnen som skildras i 

humanitär kommunikation. Barn tenderar att ha en stark inverkan på publiken, vilket i 

studien förstås utifrån att barn ofta framställs som oskyldiga, passiva och maktlösa. 

Bilder på barn har en omedelbar effekt på publiken genom en stimulus-respons 

reaktion eftersom bilder på utsatta barn skapar en emotionell respons där viljan att 

hjälpa barnen är så kraftfull att den sker nästintill omedvetet. Vidare visar studien att 

människor lätt identifierar sig med barn, framförallt bland de respondenterna med 

egna barn som hade beskyddande känslor för utsatta barn i allmänhet. Barn i 

humanitär kommunikation skapade ett generellt stort gensvar av empati och en vilja 

av att hjälpa, men det kan samtidigt spilla över och leda till negativa känslor av 

irritation och likgiltighet. I likhet med resultaten från studier som diskuterats ovan så 

bidrar alltför starka bilder på barn till uppfattningen att kommunikationen 

manipulerats för att väcka sympatier. Identifikationen som förälder visade sig också 

kunna leda till motsatt effekt och skapa problematiska reaktioner när innehållet var 

för emotionellt upprörande, vilket gjorde att publiken istället blundade och valde att 

inte engagera sig. Det kunde även leda till en negativ syn på hela organisationen, 

vilket skapade minskat engagemang och givarvilja även på sikt.  

 

Trots problematiska aspekter av barn i humanitär kommunikation så pekar studien 

(Seu 2015) på att barns unika förmåga att skapa engagemang hos publiken gör att de 

bör betraktas ha fortsatt viktig kommunikativ funktion. Studien tar dock inte upp hur 

kommunikation som förmedlar positiv utveckling och framsteg förstås av publiken, 

utan fokuserar enbart på barn som framställs som offer och hur det påverkar publiken. 

Tidigare studier har visat på positiva effekter av hoppfullhet i humanitär 

kommunikation, vilket inte studien uppmärksammade. Det hade kunnat nyansera och 

förtydliga bilden av vilken typ av kommunikation som tenderar att skapa störst 

engagemang, vilket hade varit väl lämpat då studien fokuserade på reaktionen av barn 

i humanitär kommunikation. 
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4.	  TEORI	  	  
 

Den teoretiska ramen som tillämpats i denna studie innefattar modeller och teorier 

från det psykologiska, sociologiska och kommunikationsvetenskapliga fältet och tar 

på olika sätt fasta på hur människor kan engageras och påverkas till att fatta beslut, 

samt olika faktorer som berör denna process.  

	  

4.1	  DEN	  EMOTIONELLA	  OCH	  KÄNSLOMÄSSIGA	  VÄGEN	  TILL	  BESLUT	  
	  
Modig menar att det finns tre sätt att motivera människor till beslutsfattande: 

emotionellt, känslomässigt och tankemässigt. För att motivera publiken till att ta ett 

beslut på en emotionell eller känslomässig väg är det centralt att kommunikationen 

väcker emotionella reaktioner (Modig 2015: 221-222). Det finns en medvetenhet hos 

människor om att det görs aktiva försök till att påverka mottagare till att ta beslut 

genom kommunikation, och när denna medvetenhet är påslagen hämmas 

effektiviteten i kommunikationen. Avsändare ställs därför inför utmaningen att 

komma förbi denna barriär och förstå när publiken är som mest mottaglig för 

övertalning. Möjligheten att påverka är som störst då mottagaren är trött, stressad eller 

befinner sig i ett emotionellt tillstånd (Modig 2015: 112). Idag finns det en 

övertygelse bland forskare att emotioner och känslor är nyckeln till lyckad 

kommunikation. Det finns uttalade stimulis som effektivt skapar emotionella 

reaktioner, exempelvis har ansikten i kommunikation visat sig ha en stor påverkan på 

mottagaren. Det beror på spegelneuroner i hjärnan som utläser andra människors 

känslor, och på så vis kan mottagaren se ett ansikte som signalerar en känsla och 

därefter uppleva samma känsla (Modig 2015: 149). Vidare menar Modig att det finns 

vissa specifika mänskliga attribut som har förmågan att skapa särskilt starka 

reaktioner, exempelvis barn och utsatta människor. Musik är ett ytterligare stimuli 

som visat sig skapa emotionella reaktioner. Mjuk och långsam musik har exempelvis 

visat sig effektiv för att framkalla sentimentalitet och ledsamhet.  

 

Emotioner skapar slutligen känslomässiga associationer som den medvetna hjärnan 

lagrar tillsammans med det stimuli som används vid kommunikationen. Dessa 

känslomässiga associationer lagras i hjärnan som medvetna attityder som på sikt är 

viktiga för att påverka publikens beslutsfattande. Emotionerna ligger alltså till grund 
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för det känslomässiga medvetna minnet, och det är därför viktigt att sammanfoga den 

emotionella reaktionen med den känslomässiga associationen man vill uppnå (Modig 

2015: 148-155).  

4.2	  ELABORATION	  LIKELIHOOD	  MODEL	  	  	  
	  
Enligt Petty och Cacioppo (1983) finns det två olika vägar att övertala en publik: den 

centrala vägen och den perifera vägen. Vilken väg som används bestäms av 

publikens engagemang samt huruvida en fråga är av personlig relevans för 

mottagaren.  

 

Den perifera vägen till övertalning riktar sig till personer med relativ låg motivation 

och förmåga att ta till sig argumenten, vilket leder till svårigheter att dra komplicerade 

slutsatser (Petty & Cacioppo 1986: 131-132). I det perifera systemet är själva frågan 

av mindre personlig relevans vilket gör att argumenten får mindre betydelse, och 

istället spelar känslor en central roll för övertalningen. Hur starka känslorna som 

används i ett meddelande påverkar hur övertygad mottagaren blir (Cacioppo & Petty 

1986; Modig 2015: 56, 98-99).  

 

Den centrala vägen till övertalning är istället baserad på rationella argument och sker 

på en medveten nivå hos mottagaren. Där upplevs innehållet som personligt relevant 

vilket höjer uppmärksamhetsgraden, och leder till en god förmåga att analysera och 

förstå argumenten. Det gör att avancerade resonemang kan framföras (Cacioppo & 

Petty1986; Modig 2015: 56, 99). 

4.3	  VISUELL	  KOMMUNIKATION	  	  
	  
Fredriksson (2002) berättar om övergången från den gamla retoriken som innebar att 

presentera textbaserat innehåll, till den nya ledningsretoriken där bilden fick större 

betydelse. När tv:n blev den mest betydelsefulla kanalen för masskommunikation blev 

det tydligt att visuell retorik var effektivt för att förmedla lättillgängliga och enkla 

meddelanden (Fredriksson 2002: 72). Bilden är ett medieuttryck som tilltalar publiken 

genom att väcka känslor. Beroende på hur bilden är ordnad kan den tolkas olika, 

exempelvis kan den engagera människor till känslor av samtycke och medkännande. 

Även ljud och musik är medieuttryck som används för att få en ökad kontakt och 

inflytande över publiken (Carlsson & Koppfeldt 2008: 9).  
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4.4	  TROVÄRDIGHET	  OCH	  LEGITIMITET	  	  
	  
Att betraktas som legitim är centralt för att kunna påverka och engagera en publik. I 

Strategisk ledning på politiska marknader lyfter Berg och Jonsson vikten av 

legitimitet för att en organisation ska kunna bedriva sin verksamhet, och menar att det 

är en förutsättning för att få stöd i form av resurser och medlemmar (Berg & Jonsson 

1991: 18-19). Hur publiken uppfattar och bedömer en avsändare är centralt för hur 

informationen som förmedlas tas emot. Huruvida mottagaren bedömer avsändaren 

som trovärdig beror bland annat på graden av ärlighet, expertis, samt huruvida 

konkreta bevis kan framföras. Även moral, etik, och genuinitet är viktiga faktorer som 

styr uppfattningen av vad som är trovärdig eller inte (Modig 2015: 135-138).  

4.5	  ”MADE	  TO	  STICK”	  	  
	  
Chip och Dan Heath beskriver i sin bok Made to stick (2007) hur ett budskap effektivt 

fastnar hos publiken och sprids vidare, och menar att konkreta och lättbegripliga 

budskap är centralt. För att mottagaren ska förstå betydelsen av innehållet så behöver 

kommunikationen även väcka en känslomässig reaktion. Likartat menar Jonah Berger 

att innehåll som får bäst spridning erbjuder publiken social valuta, ger praktiskt 

värde, är känsloväckande, erbjuder berättande, är av publikt intresse, samt använder 

triggers1 (Modig 2015: 42-43).  

4.6	  SOCIAL	  IDENTITET	  
	  
Människor kategoriserar och placerar människor de ser eller möter in i grupper. 

Denna kategorisering kan förstås utifrån två grupper: egengruppen dit människor 

uppfattar sig själva tillhöra, och främlingsgruppen dit människor uppfattar att de inte 

tillhör. Denna kategorisering grundar sig på egenskaper som särskiljer människor från 

varandra, exempelvis nationalitet. Utifrån uppfattad grupptillhörighet tenderar 

människor att favorisera gruppen de själva tillhör, eftersom gruppen bestämmer den 

sociala identiteten: vem en människa är i ett samhälle. Om en människas sociala 

grupp gynnas så har det en positiv effekt på den sociala identiteten, och denna 

positiva sociala identitet kan förklara varför favorisering av den egna gruppen sker 

(Hinton 2003: 105-112) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Triggers kan förstås som redan existerande och uppmärksammade fenomen (Modig 2015: 43). 	  
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5.	  	  METOD	  OCH	  MATERIAL	  
	  
Jag har gjort en netnografisk observation av Rädda Barnens innehåll på Facebook, 

samt en kvalitativ intervju med Saman Saidi från organisationens 

kommunikationsavdelning för att på bästa sätt närma mig min forskningsfråga. 

Kombinationen av metoderna tar fasta på Rädda Barnen som avsändare, samtidigt 

som innehållet på Rädda Barnens Facebook lyfts fram. För att tolka materialet har jag 

använd mig av semiotisk bildanalys, retorikanalys samt en tematisk analys.  

 

Den netnografiska metoden har varit väl anpassat till mitt syfte då innehållet på 

sociala medier är det centrala för min studie, vilket ingen annan metod har kunnat 

lyfta fram likartat väl. Den kvalitativa intervjun har varit väl lämpad för att förstå hur 

Rädda Barnen ser på att nå ut till sin publik och skapa engagemang.  

5.1	  KVALITATIV	  INTERVJU	  	  
	  
Kvalitativa intervjuer är en metod som är effektiv för att lyfta fram respondentens 

tankar och idéer, vilket fördjupar forskarens förståelse för frågan som undersöks 

(Bryman 1997: 77). Samtidigt har metoden vissa begränsningar. Daymon & 

Holloway (2010) menar att det finns en risk att den som intervjuas överdriver för att 

framställa sig själv i bättre ljus, eller medvetet utelämnar information som kan 

framställa personen negativt. Därför är det viktigt som forskare att i efterhand 

bekräfta uttalanden från intervjun genom exempelvis observation som komplement 

(Daymon & Holloway 2010: 238-239). Ytterligare viktigt att ta hänsyn till är att 

kvalitativa intervjuer syftar till att ta reda på respondentens subjektiva uppfattning 

som hjälper till att belysa en viss fråga inom ett specifikt ämne, och bör därför inte 

generaliseras på ett sätt så det framstår som representativt (Daymon & Holloway 

2010: 11). Reflexiviteten spelar en betydande roll då det är viktigt att som forskare 

vara självkritisk till sina egna reflektioner och antaganden (Daymon & Holloway 

2010: 238-239). 

 

Kvalitativa intervjuer kan ha olika strukturer. Jag har använt mig av semi-strukturerad 

intervju där frågorna som ställs är författade i en intervjuguide som forskaren utgår 

från för att närma sig studiens centrala huvudfrågor. Intervjuguiden bör vara flexibel, 
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och beroende på hur intervjuprocessen utvecklar sig så anpassas frågorna därefter 

(Daymon & Holloway 2010: 225). 

 

Materialet bör förstås som subjektivt då det behandlar organisationens egen 

uppfattning kring sin kommunikation på Facebook och engagemangskapande hos sin 

publik. Även om den finns skäl att anta att vissa av de resultat som framkommit 

potentiellt kan vara användbara för att beskriva andra hjälporganisationer inom ämnet, 

så krävs studier av andra organisationer som arbetar med humanitära frågor för att få 

en representativ bild (Daymon & Holloway 2010: 80-81).  

5.2	  	  NETNOGRAFISK	  OBSERVATION	  	  
	  
I Netnografi - att forska om och med internet beskriver Berg hur det ökade 

användandet av mobila enheter som har gjort att människor kan vara ständigt 

uppkopplade till internet har utvecklat en ny social interaktion (Berg 2015: 26). Han 

förklarar att internet inte är en neutral plats utan framhåller att det finns en tydlig 

koppling till både sociala, samhälleliga och politiska sammanhang (Berg 2015: 12). 

Internet har också medfört en rad samhälleliga förändringar som bland annat har 

påverkat hur information sprids och tillhandahålls, vilket har lett till att netnografin 

som metod har vuxit fram. Eftersom en stor del av människors sociala interaktion och 

kommunikation har förflyttats till internet och digitala plattformar så har även nya sätt 

att forska kring dessa fenomen vuxit fram, liksom nya sätt att studera data. Att 

forskningen till viss del har blivit digital innebär inte att forskningen i sig alltid 

handlar om internet. I många fall ses istället internet som en arena där människor möts 

och interagerar, vilket gör att det används som ett verktyg för att studera olika 

fenomen (Berg 2015: 19-23). Kozinets beskriver den netnografiska metoden som “en 

form av etnografisk forskning som anpassats för att omfatta internets inflytande över 

dagens sociala världar” (Kozinets 2011: 9), och likhet med Berg menar Kozinets att 

den alltmer digitaliserade världen kräver att forskare följer människors aktiviteter 

online (Kozinets 2011: 9). Att analysera data inom netnografin innebär att se till hela 

forskningsprocessen, där material i form av skärmdumpar, bildfiler, textfiler samt 

forskarens egna reflektiva anteckningar till slut resulterar i en slutgiltig produkt, där 

analyserna kan stöpas i en ny teoretisk form och belysa nya perspektiv och synsätt om 

ett visst fenomen (Kozinets 2011: 163-164).  
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Precis som Berg påpekat har det ökade internetanvändandet lett till nya sociala vanor, 

vilket jag menar är en av metodens fördelar. Det innebär att det finns en stor 

omfattning av nya och intressanta sociala fenomen att undersöka. Den netnografiska 

metoden innebär även att det är lätt att förbli anonym och göra dolda observationer, 

vilket kan vara till forskarens fördel då det minimerar påverkan som forskaren annars 

kan skapa med sin närvaro.  

  

5.3	  ANALYSMETODER	  
	  
För att närma mig materialet av den netnografiska observationen har jag använt mig 

av en semiotisk bildanalys och en retorikanalys. Utifrån den kvalitativa intervjun med 

Rädda Barnen har jag gjort en tematisk analys som syftar till att ta fram centrala 

teman ur samtalet vilka sedan diskuteras och relateras till den teoretiska ram och 

tidigare forskning som tillämpas i studien.  

5.3.1	  SEMIOTISK	  BILDANALYS	  	  
	  
Den semiotiska bildanalysen är användbar för att tolka visuellt material då det tar 

fasta på hur tecken kan tolkas. Jag kommer använda denotationer och konnotationer 

för att förstå det visuella innehållet i det insamlade materialet. Denotationen kan 

förstås som bildens grundbetydelse och är det mest påtagliga som framgår direkt av 

en bild. Konnotationen står istället för de associationer som bilden skapar, och kan 

förstås utifrån det samspel som sker mellan bilden och mottagarens känslor och 

värderingar, vilket också tar hänsyn till kulturella gemenskaper. Denotationen är alltså 

den grundläggande betydelsen av en bild, medan konnotationen utgör den djupare 

förståelsen. Det är dock viktigt att poängtera att det i semiotisk analys är lätt att 

förväxla privata associationer med det man tror är kulturella associationer, vilka inte 

kan förstås på samma sätt. Den konnotativa tolkningen är subjektiv vilket innebär att 

de tolkningar och slutsatser som dras bör förstås utifrån forskarens själv, och behöver 

således inte vara representativt för hur andra skulle tolka bilden. Förutom 

konnotationer och denotationer är myter en viktig del av den semiotiska bildanalysen. 

En myt kan förstås som kedja av flera konnotationer som tillsammans bildar en 

underliggande innebörd (Carlsson & Koppfeldt 2008: 27). 
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I bildtolkning undersöks bildspråket. För att förstå bildspråket undersöks bildens 

uppbyggnad som påverkar hur bilden uppfattas, exempelvis perspektiv, vinkel, 

bildens färger samt vad som är i fokus. Hur bilden är komponerad och vad den visar 

är med andra ord betydande för hur den kommer att uppfattas (Carlsson & Koppfeldt 

2008: 18-21; Fiske 2004: 117-119). Ytterligare ett moment kallas för blickriktning 

och anger personens riktning i bilden. Exempelvis innebär en person positionerad till 

höger i bild att den rör sig mot någonting, och indikerar på att framtiden ligger 

framför personen. Ett bortvänt ansikte kan leda till att personen i bild blir 

representativ för människor i en viss kontext, då det personliga inslaget tenderar att 

försvinna. Vidare är bildens kontext viktig för tolkningen. Exempelvis skapar en bild 

där kontexten inte framgår fler tolkningsmöjligheter än en bild som uppträder i en 

kontext. Kontexten kan urskiljas genom tillhörande texter som förtydligar bildens 

motiv, men också genom att bilden har en given plats som är uppenbar för den som 

läser den (Carlsson & Koppfeldt 2008: 23-24).  

5.3.2	  RETORIKANALYS	  
	  
För att förstå hur organisationen retoriskt påverkar sin publik har jag gjort en 

retorikanalys som är genomförd med hjälp av Karlberg och Mrals (1998) 

analysmodell. Målet med retorikanalys är att förstå hur texter ämnade att övertyga är 

konstruerade, och hur dessa mottas av publiken. I retorikanalys analyseras 

kommunikationssituationens helhet, där även mottagarperspektivet ingår, men i denna 

studie analyseras enbart de retoriska inslagen i det netnografiska material jag samlat 

in. Det innebär att analysen empiriskt inte har möjlighet att förklara hur publiken 

skulle tolka innehållet (Karlberg & Mral 1998: 19).   

 

I retorikanalysen analyseras tre grundläggande medel som används för att övertyga 

människor: etos, logos och patos. Etos avser argumentens trovärdighet, logos fakta 

och förnuft bakom argumenten, och patos känslornas roll i att övertyga. Vanligast är 

att alla tre används, men beroende på innehållets karaktär så tenderar en av dem att 

dominera.  
 

• Etos: Förtroendet för avsändaren är centralt för att en publik ska övertalas. 

Oavsett vad en text argumenterar för så krävs trovärdighet. I min analys 

kommer jag att undersöka texternas etos genom att titta närmare på Rädda 
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Barnen som avsändare när det kommer till legitimitet, organisationens 

identitet och kunskap (Karlberg & Mral 1998: 33, 40). 

• Logos: Övertalning via logos sker genom information och fakta vilket 

appellerar till förnuft. För att undersöka detta ser man till hur faktarikt 

innehållet är, samt hur det är anpassat till publikens förkunskaper och 

intressen. Beroende på ämne bör det vara olika rikt på fakta; det krävs 

exempelvis mer information och sakliga argument för politiska frågor 

(Karlberg & Mral 1998: 34, 40). 

• Patos: Vid patos sker övertalningen genom att väcka känslor som 

engagemang, hopp och medlidande. I analys av patos undersöks vilka känslor 

avsändaren vill väcka hos publiken, i vilket syfte det sker och huruvida det 

lyckas eller inte. Patosargument spelar på känslomässiga minnen och 

förmedlar känslosamma situationer. Visuellt innehåll är exempel på 

patosargument. Vanligt är även att måla upp möjligheter i form av 

framtidsutsikter och hoppfullhet, exempelvis kopplat till samhälls- och 

rättighetsfrågor (Karlberg & Mral 1998: 34-35, 43). 

 

Vidare kommer jag utifrån en retorikanalys titta på hur Rädda Barnen ämnar övertyga 

publiken genom att använda sig av teser, påståenden, uppmaningar och syllogismer. 

Jag kommer undersöka texternas språkliga stilnivåer och stilfigurer för att få en 

förståelse för textens förmåga att övertyga. Jag kommer utifrån detta redogöra för hur 

text och bild i mitt material kan förstås, och hur det kan skapa mening och 

engagemang hos Rädda Barnens publik.  

 

5.3.2	  TEMATISK	  ANALYS	  
	  
För att närma mig materialet från intervjun har jag gjort en tematisk analys som lyfter 

fram intervjuns teman. De teman som utläses ur materialet kan sedan beskrivas utifrån 

teoretiska perspektiv som tillämpas i studien. Jag har använt mig av empirinära 

förhållningssätt för att lyfta fram teman ur intervjun, vilket innebär att de hämtats 

direkt ur det empiriska materialet och exemplifieras genom utdrag från intervjun 

(Widerberg 2002: 143-145). Jag har sorterat alla teman manuellt vilket är mer 

tidskrävande än att använda dataprogram, men lämpligt med tanke på intervjuns 

omfattning. Samtidigt garanterar ett dataprogram att teman inte förbises, vilket är en 
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risk med ett manuellt tillvägagångssätt och kräver därmed särskild noggrannhet 

(Widerberg 2002: 147).  

5.4	  URVAL	  OCH	  GENOMFÖRANDE	  AV	  METOD	  	  
	  
För att komma i kontakt med organisationens kommunikationsavdelning kontaktade 

jag organisationens telefonväxel där jag fick uppgifter till avdelningen som sedan 

kopplade ihop mig med Saman Saidi, som är sociala medier-ansvarig på Rädda 

Barnen. Inför intervjun skrevs en intervjuguide som jag utgick ifrån för att besvara 

min forskningsfråga. Jag fick komma till Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg i 

Stockholm där jag blev visad runt på kontoret och fick en timme till godo för 

intervjun. Då frågorna inte hade skickats i förväg var respondenten inte medveten om 

vilka frågor som skulle ställas, men bemötte dem med en öppenhet och vilja att svara 

på bästa möjliga sätt. Respondenten var medveten om vem jag var och i vilket syfte 

jag ville genomföra intervjun, och hade i förväg fått ta del av studiens syfte. 

Respondenten hade också samtyckt till att intervjun skulle spelas in med vetskap om 

att inspelningen endast skulle komma att användas som hjälpmedel för 

uppsatsskrivande och transkribering.  

 

Intervjun inleddes med en bred fråga kring organisationens mål med sin externa 

kommunikation, vilket gav mig en övergripande förståelse för vad respondenten 

ansåg centralt för ämnet. Samtalet leddes naturligt in på flera av frågorna som fanns 

med i intervjuguiden, och det dök upp flera intressanta ämnen som inte fanns med i 

intervjuguiden. Då syftet med semi-strukturerade intervjuer är att få en ökad 

förståelse för informantens perspektiv är det viktigt att vara flexibel med frågorna 

utifrån hur samtalet utvecklar sig, och bejaka nya ämnen och frågor som eventuellt 

kommer upp (Daymon & Holloway 2010: 225). Materialet från intervjun 

transkriberades sedan manuellt och analyserades tematiskt.  

 

I den netnografiska observationen utgick jag från Kozinets förslag på klassificering av 

empiriskt material och valt att använda mig av arkivdata och fältanteckningar 

(Kozinets 2011: 163-165). Arkivdata är det material jag hämtat och analyserat utifrån 

min forskningsfråga. Utifrån materialet från intervjun har jag valt att undersöka data 

relaterad intervjuns olika teman för att kunna göra en sammanhållen analys av 

materialet från båda metoder. Eftersom tidigare forskning och teori pekar på att akuta 
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humanitära katastrofer och hög aktualitet tenderar att skapa engagemang valde jag ut 

innehåll utifrån det. Då samtalet under intervjun till stor del handlade om likartade 

frågor ansåg jag vidare att det var lämpligt att materialet jag analyserar netnografiskt 

överensstämmer med innehållet från intervjun. Det netnografiska materialet har alltså 

ett tydligt fokus på innehåll som har lett till stort engagemang, vilket också innebär att 

jag har valt bort material av annan karaktär som kanske inte har samma påverkan på 

publiken. Urvalet kan följaktligen ha påverkat de resultat jag fått fram i min studie, 

och det är viktigt att understryka att annat material potentiellt hade kunnat ge ett annat 

utfall. Utöver arkivdata har jag fört fältanteckningar som jag ser fungerar både som 

stöd under arbetet, men vilka även används som en del av studien då dessa innehåller 

viktiga reflektiva diskussioner kring materialet som jag ser är användbara (Berg 2015: 

118-119).  Kozinets menar att data som samlats in netnografiskt bör analyseras genom 

induktiv dataanalys, som är ett tillvägagångssätt för att kunna analysera mängden 

insamlat material från studien. Jag har utgått från processen Kozinets beskriver som 

innefattar att koda den insamlade datan, föra fältanteckningar under analysprocessen, 

göra vissa generaliseringar och slutligen teoretisera det som studerats (Kozinets 2011: 

163-165). Jag har samlat in materialet genom att först överskådligt granska innehållet 

och spara ner lämpligt materialet genom länkar och skärmdumpar. Jag har sedan 

kategoriserat datan utifrån de teman som framkommit i intervjun, men har inte 

strukturerat upp delarna av analysen under rubriker med respektive tema utan istället 

avsett att analysera varje material utifrån samtliga teman jag hittat. Materialet består 

av intervjun med Rädda Barnen samt insamlat material från den netnografiska 

observationen. Jag har valt att inte undersöka mottagarperspektivet, utan har 

avgränsat mig till innehållet i sig självt samt avsändarperspektivet som Rädda Barnen 

står bakom. Denna studie är slutligen avgränsad till att undersöka Rädda Barnen som 

enskild organisation, och det görs därmed inga jämförelser eller analyser av andra 

organisationer.  
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5.6	  REALIBITET	  OCH	  VALIDITET	  	  
	  
Reliabiliteten innebär huruvida en forskare kan få fram samma svar och resultat vid 

genomförande av samma studie. Med andra ord bekräftar det att studiens resultat kan 

reproduceras. Detta är dock en problematisk aspekt inom kvalitativ forskning på 

grund av metodens subjektiva karaktär där forskaren är involverad i studien, vilket 

innebär att de tolkningar och reflektioner görs påverkas av individuella 

omständigheter. Denna problematik går dock att komma förbi genom att tydligt 

redovisa processens olika steg, vilket innefattar de val som forskaren gjort innan och 

under sin undersökning och en noggrann beskrivning av processen. Det bör innefatta 

en beskrivning av hur datan samlades in och i vilket sammanhang, fältanteckningar, 

noteringar och analytiska tankar som kommit upp under processen. 

 

Validiteten har en viktig funktion inom kvalitativa studier för att säkerställa att 

forskarens resultat är riktigt och trovärdigt, att resultaten reflekterar studiens syfte, 

samt att forskaren undersöker det som hen säger sig göra (Daymon & Holloway 2010: 

78-79, 93).  

5.7	  FORSKNINGSETIK	  	  
	  
Vid genomförandet av vetenskapliga studier är forskningsetiken central, och inom 

kvalitativ forskning finns det etiska dilemman som bör adresseras. Att samla in 

material genom att interagera med en annan människa, som vid en kvalitativ intervju, 

medför krav på att forskaren har en moralisk hållning och interagerar med 

respondenten på ett humant och icke-exploaterbart sätt. Vid utförandet av studien bör 

forskaren vara lyhörd för exempelvis kulturella skillnader och hela tiden sträva efter 

en öppen attityd som skapar en miljö som värnar om respondentens värdighet 

(Daymon & Holloway 2010: 55-56).  

 

Det finns fyra huvudkrav som baseras på ett huvudsakligt individskyddskrav, vilka 

jag har tagit hänsyn till vid genomförandet.   

 

• Informationskravet: Innebär att forskaren ska informera om studiens syfte till 

berörda, exempelvis respondenten vid en intervju.  
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• Samtyckeskravet: Innebär att respondenten har samtyckt till att medverka, 

samt fått bestämma över villkoren för sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet: Innebär att eventuella uppgifter som framkommer om 

medverkande personer ska förvaras på ett sätt som säkerställer att 

medverkande personer skyddas och att inte obehöriga kan ta del av dessa.  

• Nyttjandekravet: Innebär att uppgifterna endast får användas i avsett syfte, och 

därmed inte förvaltas utanför forskningens ändamål (Vetenskapsrådet).  

 

Dolda observationer innebär vissa etiska utmaningar som det krävs att man tar hänsyn 

till. Att eventuella aktörer inte har möjlighet att ge sitt samtycke till sin medverkan är 

problematiskt och bör uppmärksammas i utförandet av en studie. Vidare så påverkas 

den etiska aspekten av huruvida användare ser sitt agerande på sociala plattformar 

som privat eller offentligt (Berg 2015: 126-127), och jag menar att Rädda Barnens 

Facebook-sida bör räknas som offentlig och att användare därför inte bör betrakta sin 

eventuella medverkan som problematisk. Dock innebär inte min netnografiska 

undersökning något fokus på publiken, utan det är istället det mediala innehållet som 

är i fokus vilket jag menar gör min observation oproblematisk ur det avseendet. 

Utifrån vald metod är det slutligen av stor vikt att vara reflexiv i sitt forskande, vilket 

bland annat innebär att se till sitt eget ansvar som forskare och vara lyhörd vid 

potentiellt känsliga sammanhang som undersöks. Desto mer utsatt sammanhanget 

som studeras är desto större ansvar innebär det (Berg 2015: 131). Då innehållet jag 

undersöker handlar om utsatta barn kräver det att jag extra noggrant problematiserar 

och reflekterar över innehållet, samt är medveten om potentiella faktorer som kan 

påverka hur jag som forskare tolkar och förhåller mig till materialet. Det gör jag både 

under avsnittet för resultatredovisningen och diskussionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
21	  

6.	  ANALYS	  OCH	  RESULTATREDOVISNING	  
	  

6.1	  KVALITATIV	  INTERVJU	  
	  
Jag har intervjuat Saman Saidi, ansvarig för sociala medier på Rädda Barnen, kring 

organisationens syn på hur de använder Facebook för att kommunicera med sin publik 

och skapa engagemang. Under transkriberingen plockade jag ut fem huvudteman som 

jag ansåg centrala för intervjun, vilka jag kommer utgå ifrån och diskutera i följande 

avsnitt utifrån teoretiskt ramverk och tidigare forskning. Intervjuns huvudteman är 

engagemangsskapande, identifikation, gemenskap, trovärdighet, samt återkoppling 

och resultatredovisning.  

Engagemangsskapande:	  
 
Rädda Barnens mål med sin kommunikation är att driva insamling, och sociala medier 

fyller en viktig funktion för att nå ut med innehållet till publiken. Huruvida människor 

väljer att ta steget till att skänka pengar till organisationen beror mycket på 

mottagarens egna engagemang för frågorna, vilket kan förstås som en skala som 

beskriver graden av engagemang hos publiken. Saidi pekar på att publikens 

engagemang påverkar hur innehållet bäst kommuniceras till olika målgrupper:  

 Vissa är lite högre upp på engagemangstrappan och behöver bara den 
där lilla extra pushen för att ta steget till att bli månadsgivare, andra är 
betydlig längre ner och då krävs betydlig mer för att de ska ta steget till 
att ge pengar eller bli månadsgivare. Så det är ju väldigt svårt att veta 
var folk befinner sig, därför gäller det att man hela tiden har en stor 
variation av innehåll som kommuniceras. 

 
I likhet med vad Saidi berättar pekar Petty och Cacioppo (1983) på i Elaboration 

Likelihood Model där de beskriver hur det finns låg- respektive högengagerade 

publiker som blir tilltalade av information och meddelanden på olika sätt, och de 

menar att bland annat personlig relevans och förkunskaper påverkar om mottagaren 

tillhör en låg- eller högengagerad publik.  
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För att effektivt kunna nå ut till en bred publik så har Rädda Barnen tagit fram tre 

personas2 som representerar tre olika mottagartyper som kommunikationen ska riktas 

till. Saidi menar att dessa har olika egenskaper och är olika engagerade i frågorna som 

organisationen arbetar med vilket påverkar hur de bör tilltalas, och beskrivs följande i 

intervjun: 

 
Vi har tagit fram tre personas som vi riktar vårt innehåll till. Det 
är: Solidariska Sara, Okomplicerade Oskar och Spontana Paula. 
De är framtagna ur ett givarperspektiv. Alla tre är potentiella 
givare, men har olika beteenden och vi behöver därför 
kommunicera till dem på olika sätt för att trigga deras 
engagemang och för att de ska ge pengar. Så det är främst dem vi 
pratar till i våra sociala kanaler.  

 
 
Utifrån Elaboration Likelihood Model går det att jämföra personan ”Spontana Paula” 

med en lågengagerad publik. Enligt teorin så övertalas den lågengagerade publiken på 

den perifera vägen, där känslor spelar en central roll i kommunikationen. Saidi lyfter 

hur den lågengagerade publiken (”Spontana Paula”) engageras av innehåll som berör 

och förmedlar en känsla av sense of urgency och aktualitet, vilket blev tydligt under 

hösten 2015 då situationen med människor som flydde över Medelhavet var väldigt 

uppmärksammad i medierna. Organisationen upplevde ett ökat engagemang hos 

framförallt den ”lågengagerade” publiken.  

Ur ett insamlingsperspektiv går det att se att kommunikation som förmedlar akuta 

humanitära situationer tenderar att öka publikens givarvilja, och leder till att fler 

skänker pengar till organisationens arbete. Saidi säger: 

För Spontana Paula handlar det mycket om sense of urgency. Hon är 
spontan och agerar på frågor som berör och är aktuella, samt enkla och 
starka budskap. Hon ger lite då och då, men det behöver alltid vara 
något som väcker en känsla hos henne. Hon vill inte binda sig och är 
därför svår att få över till ett mer regelbundet givande. Jag skulle säga 
att det var många Spontana Paulas som gav pengar under hösten 2015 
när flyktingkrisen kom till svenska folkets medvetande på allvar. Vi hade 
även en period i höstas med intensiva bombningar av östra Aleppo, där vi 
är på plats via vår partnerorganisation. Vi fick besked om att en av våra 
medarbetare blivit svårt skadad i bombningarna och la upp ett ganska 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Persona	  –	  kan	  förstås	  som	  en	  uppdiktad	  person	  som	  ofta	  används	  för	  att	  levandegöra	  
målgrupper	  som	  kan	  beskriva	  deras	  beteenden	  och	  attityder.	  	  
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dokumentärt klipp på Facebook på honom från en tidigare 
räddningsinsats där han springer genom rasmassor och räddar ett barn. 
Det inlägget, med uppmaning om att ge gåvor till våra insatser, gav 
effekt.  

 

 

Modig (2015) pekar på att det finns stimulis som skapar starka emotionella reaktioner, 

exempelvis barn och utsatta människor. Klippet som nämns ovan skildrar barn och 

vuxna som befinner sig i extrem utsatthet med fara för sina liv, och innefattar därmed 

de mänskliga attribut som är viktiga för att skapa engagemang. Att klippet innehåller 

både autentiska bilder från verkligheten som visar människors utsatthet, samt att 

bilderna visar en akut humanitär situation kan förklara varför innehållet väcker 

engagemang hos publiken.  

Bilder är ett medieuttryck som är bevisat effektivt verktyg för att väcka människors 

känslor och skapa engagemang (Carlsson & Koppfeldt 208). Det förklarar hur visuell 

kommunikation kan ha en viktig funktion i att förmedla akuta humanitära kriser, 

vilket också var tydligt med bilden på Alan Kurdi (2015) som väckte omvärldens 

engagemang, vilket Saidi pekar på: 

Hösten 2015 är ett ganska bra exempel, där det blev ett extremt 
tryck helt plötsligt, för att det vart så tydligt i folks medvetande om 
vad som pågick vid Medelhavet. Vi hade kampanjat för situationen 
på Medelhavet i säkert över ett år innan engagemanget plötsligt 
bara exploderade. Frågan har ju varit aktuell länge men den hade 
då varit lite i mediaskugga, men sen kunde ingen blunda längre, 
framförallt på grund av att bilden på Alan Kurdi som kablades ut 
över välden.  

  

Stillbild	  ur	  klippet	  som	  
visar	  hur	  en	  medarbetare	  
från	  Rädda	  Barnens	  
partnerorganisation	  
utför	  en	  räddningsinsats	  
(Facebook	  2016).	  	  	  
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Att bilden på Alan Kurdi väckte starka reaktioner och fick stor spridning kan ha flera 

tänkbara förklaringar förutom bildens egen kraft att väcka engagemang. Chip och Dan 

Heath (2007) menar att för att publiken ska engageras så måste budskapet vara 

konkret för mottagaren att ta till sig. Det bör också framkalla en stark emotionell 

reaktion för att innebörden av kommunikationen ska framgå. Vidare menar Berger 

(2013) att frågor som är av publikt intresse och förmedlar aktuella fenomen leder till 

större spridning. Det akuta läget på Medelhavet hade stort medialt fokus och hög 

aktualitet, vilket sannolikt påverkade intresset. Precis som författarna pekar på så 

behöver budskapet vara tydligt, och jag tror att bilden gjorde situationen greppbar för 

människor vilket ledde till en förståelse för konsekvenserna av det akuta läget som 

gjorde att engagemanget växte.  

 

Forskning om hur humanitär kommunikation påverkar publiken visar att akuta 

humanitära kriser tenderar att skapa särskilt stort engagemang och leda till ökad 

givarvilja, och situationen på Medelhavet menar jag bör förstås som en akut 

humanitär situation vilket därmed bör vara en bidragande orsak. Att just bilden på 

Alan Kurdi fick så stort genomslag kan även förstås utifrån hur människor påverkas 

av kommunikation med fokus på utsatta barn. Seu (2015) pekar på att barn tenderar 

att ha en omedelbar påverkan på publiken och genererar starka känslomässiga 

impulser av att vilja hjälpa, vilket förklaras utifrån synen på barn som utsatta och 

sårbara.  

Identifikation:	  
 
Att bilder på barn och utsatta människor väcker starka reaktioner och engagemang 

kan nu konstateras. Saidi menar att identifikation har en potentiell inverkan på 

engagemanget och givarviljan hos publiken, och att det kan förstås utifrån situationen 

med barn på flykt över Medelhavet. Situationen med osäkra vägar till Europa har 

pågått länge och är en fråga som Rädda Barnen tillsammans med andra organisationer 

har arbetat med under lång tid. Att just bilden på Alan Kurdi väckte så stor 

uppmärksamhet kan bero på att publiken tenderar att identifiera sig med människor 

som är lika dem, något som även teorier om social identitet understryker. Saidi lyfter 

att identifikation är viktigt för att väcka publikens engagemang: 
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Jag tror att bilden på Alan Kurdi fick sådant genomslag för att många 
kände ”det där kunde ha varit mitt barn”, en stark identifikation. Krasst, 
så var Alan ett vitt barn vilket gjorde att människor i Europa kunde 
identifiera sig mer med honom. De flesta som flyr över Medelhavet är 
människor från Afrika söder om Sahara och är svarta. Jag tror att 
identifikation med dem är mindre för människor som bor i Sverige, tragiskt 
nog.  

 

Detta kan förstås utifrån teori om social identitet som lyfter hur människor 

kategoriserar varandra utifrån bland annat nationalitet och placerar in varandra i 

grupper utifrån egen möjlighet till identifikation. Egengruppen är den grupp som 

människor anser sig själva tillhöra, medan främlingsgruppen karaktäriseras av det 

som upplevs som främmande. Utifrån uppfattad grupptillhörighet tenderar människor 

att favorisera den grupp de ser sig själva tillhöra, eftersom det är en viktig del av att 

bygga upp en stark social identitet (Hinton 2003). Detta skulle kunna vara en faktor 

till varför situationen på Medelhavet som kulminerade hösten 2015 väckte så starka 

reaktioner, vilket tydligt framgår genom att se på utfallet av insamlingen under 

perioden. Under 2015 ökade svensk insamling med 1 miljard kronor från året innan 

(Insamlingskontroll 2015). Likartat ökade donationerna kraftigt vid tsunamin 2004 då 

många svenskar drabbades (Svt Nyheter 2005). Det pekar på närhetsperspektivets 

påverkan; det som händer nära eller har en koppling till det egna livet blir mer 

engagerande. Detta anser jag tydliggör hur närhet och identifikation kan påverka 

människors engagemang. 

 
Vidare kan reaktionerna efter just bilden på Alan Kurdi, precis som Saidi pekar på, 

förklaras utifrån att människor starkt identifiera sig med barn utifrån sitt föräldraskap. 

Seu (2015) lyfter hur identifikation påverkar publikens engagemang för 

kommunikationen från hjälporganisationer. Studien pekar på hur människor som har 

barn tenderar att påverkas särskilt i egenskap av att vara förälder vilket gör att 

kommunikation som skildrar utsatta barn väcker särskilt starka reaktioner. 

 

Gemenskap:	  
 
Att bygga upp en gemenskap mellan publiken och organisationen har visat sig vara 

ytterligare ett sätt att skapa engagemang. År 2015 startade Rädda Barnen sitt första 

upprop någonsin genom kampanjen ”Otyst” och fortsatte 2016 med kampanjen 
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”Orädd”, där gemenskapsbyggande mellan Rädda Barnen och publiken var en tydlig 

strategi. Uppropet var: ”Inget barn ska dö på Medelhavet”, och kampanjen syftade till 

att få människor att ta ställning för barn på flykt.  

 
 
Saidi pekar på att gemenskap är viktigt för att nå fram och påverka publiken:  
 

 Vi försöker skapa den här vi mot dem känslan. Vi som står upp för 
barns rättigheter mot de som inte gör det eller står i vägen för dem. ( 
I det här fallet; vi som kräver lagliga vägar till Europa mot politiker 
som inte tar sitt ansvar) Den vi-känslan är ändå något som triggar 
folk till att engagera sig. Alla vill ju tillhöra någonting, så den här 
gemenskapen tror jag definitivt var en framgångsfaktor för 
kampanjen och uppropet: Inget barn ska dö på Medelhavet. 

 
 
Uppropen och kampanjerna tillät publiken att engagera sig i så kallade 

”lågtröskelaktiviteter” via sociala medier, och många visade intresse för att engagera 

sig i aktiviteter med möjlighet att göra något litet. Saidi förklarar att även mindre 

insatser som upprop är värdefulla: 

 
 Vi försöker hela tiden vara kreativa och se vad det finns för möjligheter 

för folk att agera, en Call to Action helt enkelt. Det kan vara allt från att 
uppmana mottagaren till att ta ställning genom en namninsamling, ge en 
gåva till att dela vårt innehåll. Delar du vårt innehåll så gör du nåt litet 
vilket kan leda till något stort senare tänker vi – nåt stort skulle vara att 
ta steget att bli månadsgivare och stödja oss regelbundet.   

Kampanjen	  #Orädd	  
(Facebook	  2016)	  
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Genom inlägget bjuder Rädda Barnen in en bredare publik till att engagera sig och 

vara med i kampen för förändring. Det finns ett tydligt “vi” och ”tillsammans” i 

tilltalet som skapar en gemenskap mellan organisationen och publiken. Jag tror att det 

kan vara ett effektivt sätt att engagera publiken till att bidra. Forskning som fördjupat 

sig i hur människor uppfattar humanitär kommunikation har pekat på att det finns ett 

visst motstånd till att skänka pengar till organisationer på grund av att vissa uppfattar 

att organisationer har en entydig agenda att samla in pengar med sin kommunikation, 

och att annat engagemang inte upplevs som prioriterat (Seu 2011; Seu 2015). Här 

visar Rädda Barnen att engagemang på andra sätt än att donera pengar har ett stort 

värde för organisationen, och att det finns flera sätt att vara involverad i arbetet för 

barns rättigheter.  

Trovärdighet:	  

	  
Saidi berättar att organisationen använder sig av olika innehållstyper som en del av 

sin kommunikationsstrategi som har olika syften att påverka publiken. Trovärdighet 

var ett tydligt tema i intervjun, en innehållstyp som exempelvis används för att visa att 

organisationen är på plats och närvarar vid humanitära katastrofer, vilket Saidi 

exemplifierar följande: 

  

 Till exempel har vi en situation i östra Afrika som fortfarande är lite 
i mediaskuggan, och inte alls i medvetandet hos människor i Sverige. 
Men det är en av de största svältkatastroferna sedan andra 
världskriget som vi står inför. Och även om vi inte får in pengar på 
kommunikationen om katastrofen just nu, för att det är få som vill 
ge, så måste vi ändå fortsätta uppmärksamma krisen och visa att vi 
finns på plats – inte minst av trovärdighetsskäl.  

 
Berg och Jonsson (1991) lyfter vikten av legitimitet för att en organisation ska 

uppfattas som trovärdig av publiken. Legitimiteten styr det stöd som organisationen 

kan förväntas få i form av insamlade resurser och medlemmar. Det innebär att även 

om publiken inte skänker pengar av innehåll som handlar om svältkatastrofen i östra 

Afrika, så är fortfarande trovärdigheten och legitimiteten i en organisations arbete en 

nyckel för att få fortsatt stöd. Innehåll som lyfter organisationen trots att det är av 

lägre publikt intresse fyller därmed en viktig funktion. Att endast fokusera på att 
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kommunicera aktuella händelser av publikt intresse som genererar mer pengar kan 

alltså antas vara en strategi som inte gynnar en organisations verksamhet i längden.  

Återkoppling	  &	  resultatredovisning: 
 
Ytterligare ett tema som kom upp i intervjun var resultatredovisning av 

organisationens arbete till publiken. Återkoppling till givare är viktigt för att visa att 

de pengar som doneras gör skillnad och leder till en positiv utveckling, vilket Saidi 

förklarar i intervjun:	  
 
  Det är viktigt framförallt i vår insamlingskommunikation som är riktad 

till givare och månadsgivare. Vi försöker också få folk som redan är 
givare att ge lite extra när det behövs, då gäller det verkligen att också 
kunna visa resultat. Om du har varit månadsgivare i tio år så måste vi 
också visa på vilken skillnad det har gjort.   

 

 
 
Detta kan även förstås utifrån resultatet i studien Using negative vs positive 

photographs (1992) som lyfter hur människor reagerar på bilder som visar på barn 

som ler jämfört med barn som ser ledsna ut, samt effekten det får på respondenternas 

vilja att donera pengar. Resultatet visar att bilder med barn som ler skapade en större 

givarvilja, vilket i studien förklaras utifrån att de positiva bilderna förmedlade en 

känsla av att organisationens arbete ledde till förändring som skapade en hoppfullhet 

Exempel	  på	  hur	  organisationen	  via	  
Facebook	  visar	  att	  engagemang	  och	  
donationer	  från	  givare	  gett	  resultat	  
(Facebook	  2016).	  
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hos givaren. Vidare visar forskning att det är viktigt för publiken att få en inblick i hur 

resurserna förvaltas, vilket detta är ett tydligt exempel på (Seu 2011; Seu 2015). 

 

Att kommunicera resultat till givare har därmed en viktig funktion. Som framkommer 

av intervjun så ser organisationen värdet i att förmedla framsteg, vilket också är 

centralt för att redan befintliga givare ska känna motivation att bidra ytterligare om 

något inträffar som kräver extra resurser. Precis som jag lyfte fram under temat 

trovärdighet och legitimitet så är legitimiteten central för att en organisation effektivt 

ska kunna driva sitt arbete och få stöd i det de gör, och jag tror att just återkoppling 

och resultatredovisning är nyckel till det. Det är ett sätt att legitimera Rädda Barnens 

verksamhet och deras fortsatta insamling av pengar, då det tydligt förmedlar att 

publikens donationer och insatser leder till konkreta och bevisade resultat.   

 

6.2	  NETNOGRAFISK	  OBSERVATION	  	  
	  
Ett videoklipp från augusti 2016 handlar om familjeåterförening och visar bilder på 

familjer som färdas på tåg och väntar på perronger inför att återförenas. Filmen är en 

del av kampanjen ”Orädd” som syftade till att få människor att ta ställning till barns 

rättigheter på flykt. Situationen och platserna som personerna i videon befinner sig på 

är givna. På en denotativ nivå går det att urskilja en vuxen man och kvinna som 

befinner sig på ett tåg respektive i en bil, samt två barn på en tågstation. De två vuxna 

tittar ut genom fönstret, och barnen ser sig omkring. Alla fyra personerna är 

ensamma. Flickan håller en nalle, och det gör även kvinnan. På en konnotativ nivå så 

förtätas bilderna och det går att urskilja en djupare innebörd av filmen. Människorna i 

bild visas genom ett centralperspektiv, vilket innebär att de förankras som bildens 

mittpunkter och hamnar därmed i fokus. Ordningen som bilderna visas efter indikerar 

att mannen och flickan respektive kvinnan och pojken är sammankopplade. Jag tolkar 

detta utifrån att flickan och mamman håller i en nalle samtidigt som pojken inte har 

någon. Vidare är det mörkt hos både pojken och kvinnan vilket signalerar att det är 

samma tid på dygnet. De vuxna har fundersamma och drömmande blickar ut genom 

fönstret. De båda tittar till höger vilket är en blickriktning som enligt bildkod står för 

framtiden, och att personer som har blicken vänd åt just höger är ett mytologiskt sätt 

att beskriva någon som har framtiden framför sig. Det finns en genomgående 
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hoppfullhet i videon som signalerar en positiv förändring, vilket tidigare forskning har 

pekat på är en bidragande faktor till engagemang och givarvilja.   

 

Tåget som mannen sitter på ser ut som ett SJ-tåg och utanför syns svenska landskap 

passera. Kvinnan sitter i en bil som åker genom en mörk men upplyst gatumiljö. 

Bilderna av de vuxna på resa kan ses som en konnotation av att vara på väg mot ett 

mål (Carlsson & Koppfeldt 2008: 24, 27). Barnen befinner sig i vänthallen på 

Stockholms central, en konnotativ tolkning av mig som varit där, och tåget och bilen 

kan tolkas vara på väg just dit. Flickan och pojken ser sig sökande omkring på 

stationen med ängsliga blickar. Flickan sitter ensam på en bänk och dinglar med 

benen, hon når inte ned till marken. Detta sätt att porträttera flickan förstärker bilden 

av henne som liten och hennes roll som barn, och tidigare forskning om barn i 

humanitär kommunikation menar att barn som porträtteras som hjälplösa och 

oskyldiga tenderar att ha en omedelbar effekt på publiken.  

 

 
 

Att barnen emellanåt är porträtterade långt ifrån i utsnitt helbild och bortvända från 

kameran kan indikera på att de ska representera barn i allmänhet, vilket gör att 

tolkningen och identifikationen hos publiken möjliggörs på en bredare nivå. Vidare så 

kan bilder på barn på en konnotativ nivå anses stå för framtid och hopp, samt tendera 

att påminna föräldrar om sina barn och det ansvar som vuxna har för att ta hand om 

barnen och ge dem en ljus framtid (Carlsson & Koppfeldt 2008: 26). Tidigare 

forskning av Seu (2015) som lyfts fram i föregående avsnitt pekar på en som en viktig 

Stillbild	  ur	  videon	  som	  
visar	  flickan	  till	  vänster	  i	  
bild	  som	  sitter	  och	  
väntar	  på	  
centralstationen	  
(Facebook	  2016).	  
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faktor för att skapa engagemang. Jag tror att det är möjligt att som förälder identifiera 

sig med de vuxna och förstå vikten av att återförenas med sitt barn. Samtidigt tror jag 

att barnen kan representera minnet av barndom för publiken som jag tror kan ha en 

slags universell konnotation som en bred publik kan identifiera sig med. Barnens 

utsatthet i klippet menar jag därför är ett effektivt sätt att nå publiken.  

 

Bilderna på de vuxna är generellt tagna med närmare utsnitt, vilket kan vara ett 

verktyg för att mottagaren ska komma närmare dessa. Det kan vara en antydan om att 

publiken är avsedda att identifiera sig med de vuxna, och därmed att videon vänder 

sig till en vuxen publik. De vuxna fortsätter sin resa samtidigt som barnen rör sig 

framåt på stationen ut mot perrongen. Mannen kliver av tåget och ser sig omkring, 

och kvinnan kliver ur bilen samtidigt som texten “Krig och terror splittrar 

barnfamiljer. Vi kämpar för deras rätt att vara tillsammans” (Facebook 2016) dyker 

upp. Bilderna byts ut och visar istället riktiga personer i samma situation: barn och 

vuxna som ses på perronger då de kliver av tåg och omfamnar varandra. Bilderna är 

av sämre kvalité och inger en dokumentär känsla som indikerar på att de är filmade 

med mobilkamera. Detta gör att kontexten blir ännu tydligare och förankrar bilderna 

ytterligare vilket förtydligar hur de kan tolkas. Hoppfullheten som jag lyfte fram som 

en viktig engagemangsfaktor blir extra påtaglig genom de dokumentära bilderna som 

visar på en tydlig positiv förändring.  

 

 
 

Genom en retorikanalys ämnar jag att närma mig samma kampanjfilm genom att 

granska det från olika aspekter och försöka förstå hur det kan påverka och övertyga 

Stillbild	  som	  visar	  den	  
dokumentära	  delen	  i	  
kampanjfilmen	  (Facebook	  
2016).	  
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publiken retoriskt. Till videon som är publicerad på Rädda Barnens Facebook-sida 

tillhör en text som säger:  

 
Alla barn har rätt till en barndom och att få växa upp till trygga 
och orädda vuxna. Alla barn har rätt till den kärlek och trygghet 
som en förälder kan ge. Vi behöver fler vuxna som står upp för 
barn på flykt, så att de inte far illa i krig som inte är deras 
(Facebook 2016).  

 

Genom att se till argumenten går det att se hur organisationen avser engagera och 

övertyga publiken, och jag ser en blandning av både etos-, logos-, och patosargument 

i filmen. Etos handlar om att övertyga med genom att förmedla trovärdighet till 

publiken, och hur organisationen framställer sig som avsändare är därför centralt för 

hur innehållet kommer att uppfattas. Då Rädda Barnen är en etablerad organisation 

vars arbete är välkänt så finns det direkta kopplingar till organisationens förhållande 

till frågor om barns rättigheter. Det signalerar därmed en hög expertis, något som 

Modig (2015) framhåller som centralt för trovärdighet. Jag menar att de dokumentära 

bilderna vidare signalerar en ärlighet och genuinitet, vilket är ytterligare faktorer som 

teori om trovärdighet menar påverkar. Sammantaget så finns det ett starkt etos hos 

Rädda Barnen som avsändare som skapar en legitimitet för innehållet de 

kommunicerar till sin publik.  

 

En typ av logos-argument som används är syllogism vilket uttrycks genom att fastslå 

en sanning och blir en utgångspunkt för vidare resonemang i ämnet, vilket den 

tillhörande texten “Alla barn har rätt till en barndom och att få växa upp till trygga 

och orädda vuxna” (Facebook 2016) som står nedanför filmen kan förstås som. Även 

bilder fungerar som faktabaserade argument om publiken ser bilderna som 

sanningsenliga (Karlberg & Mral 1998: 41-42), och eftersom filmen innehåller 

dokumentära inslag så finns det skäl att tro att även bilderna förmedlar logos-

argument. 

 

Patosargumenten är känslobaserade och det finns delar i videon som föreslår att dessa 

argument är starkast. Visuellt innehåll är en typ av patos-argument som ofta väcker 

känslor, och således kan kampanjfilmen i sin helhet förstås ha ett starkt patos. 

Känslobaserade argument kan vidare handla om framtidsutsikter, människors 
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rättigheter, samt positiva respektive negativa konsekvenser av beslut. Filmen 

använder sig av alla dessa argument som kan urskiljas i både det visuella och det 

textbaserade. Texten tar fasta på barns rätt till kärlek och trygghet genom frasen “Alla 

barn har rätt till den kärlek och trygghet en förälder kan ge” (Facebook 2016), och 

även ett ansvarsutkrävande ur publiken genom att beskriva barn som ansvarslösa och 

oskyldiga genom att poängtera att vuxna måste stå upp för barn på flykt “så att de inte 

far illa i krig som inte är deras” (Facebook 2016). Barn som potentiellt kan fara illa 

om inte vuxna tar ansvar kan också förstås som en negativ konsekvens, medan 

bilderna på barn som blir återförenade med sina familjer och åter hamnar i tryggheten 

å andra sidan kan förstås som en positiv konsekvens. På så vis har man utmålat 

potentiella framtidsutsikter för barnen och visat på vad publikens engagemang kan få 

för konsekvenser. Hoppfullheten som lyftes i semiotiska analysdelen har även en 

viktig retorisk funktion. Ett vanligt patosargument är att förmedla hoppfullhet och 

positiva framtidsbilder, vilket filmen om återföreningen gör tydligt då den skildrar 

splittrade familjer som slutligen återförenas.  

 

Precis som Modig (2015) pekar på så är berättande ett verktyg som tenderar att 

generera emotionella reaktioner, och filmen menar jag har tydliga berättande inslag då 

den förmedlar en djupare inblick i situationen för familjer som splittrats. Precis som 

diskuterats så finns ett starkt patos i hur organisationen ämnar påverka publiken 

genom filmen. Att det finns starka emotionella inslag i filmen menar jag är en effektiv 

strategi att påverka publiken. Modig (2015) menar att publiken i stor utsträckning är 

medveten om avsändarens försök till att påverka beteenden genom kommunikation, 

men att emotionella tillstånd ökar mottagligheten. Därmed går det att anta att publiken 

är mer mottagliga för argumenten under videon vilken uppmanar till att bli 

månadsgivare, då de befinner sig i ett emotionellt tillstånd.  

 

 

Under julen 2016 lanserade Rädda Barnen en julkampanj som uppmanade publiken 

att köpa ingenting i julklapp. I kampanjfilmen säger berättarrösten:  

 

 Nu ska jag berätta varför du ska köpa ingenting i julklapp. För ingenting 

är att få somna mätt och vakna mjukt. Ingenting är en trygg start i livet 

och ett fortsatt liv i trygghet. Ingenting är årets julklapp, och ingenting är 
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ett matpaket till barn på flykt. Köp gåvobeviset på räddabarnen.se 

(Facebook 2016).  

 

I filmen är framförallt etos- och patosargumenten särskilt tydliga i hur organisationen 

försöker övertyga publiken genom kampanjen. Argumenten bör förstås i relation till 

bilderna i filmen som visar bomber som faller, familjer som flyr och barn som under 

flykten ligger och vilar på den hårda packningen (Facebook 2016). Likt videon som 

analyserades ovan så består även denna film av dokumentära bilder som visar på hur 

situationen för utsatta barn ser ut, vilket skapar en trovärdighet. Trovärdigheten stärks 

också här av Rädda Barnens betydelse som väletablerad organisation. I likhet med 

videon ovan så finns alltså starka etosargument.  

 

Patosargumenten framförs genom de emotionella bilder i videon som visar utsatta 

barn, samt den känslostarka musiken som har en tydlig funktion i att förstärka de 

visuella uttrycken. Berättarrösten i videon använder sig av en deduktiv argumentativ 

struktur för att övertyga publiken, där allmänna sanningar och principer som inte bör 

betvivlas lyfts fram. I kampanjen används uttrycket ingenting som en metafor för vad 

som kan göras för att stärka utsatta barn på flykt: ”Ingenting är en trygg start i livet 

och ett fortsatt liv i trygghet” (Facebook 2016), och är ett stilistiskt grepp för att 

poängtera hur stor skillnad de julklappar som vanligen köps och ges bort kan göra för 

ett barn som befinner sig på flykt. Att använda uttrycket ”ingenting” för att beskriva 

en gåva antyder också att en julklapp är obetydlig för någon som inte behöver den, 

samtidigt som uttryck som ”ett matpaket” och ”en trygg start i livet” föreslår att 

”ingenting” är livsavgörande för barnen i videon.  
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Det finns många viktiga delar att lyfta fram utifrån en semiotisk analys. På en 

denotativ nivå kan bilderna förstås utifrån det uppenbara som händer i filmen. Den 

visar barn som lyfts i land från båtar iklädda flytvästar av vuxna i gula jackor, ett barn 

som springer med ett annat mindre barn i famnen, en kvinna på en plats fylld med 

andra människor, rök över hus, ett barn som vilar huvudet mot en hög av väskor med 

en luva uppdragen över huvudet, människor som sover på marken med likadana röda 

filtar över sig, en man bärandes på en sovande bebis, en pojke med en luva över 

huvudet, en kvinna som kramar om ett barn mot sitt bröst, en bebis som dricker ur en 

flaska samt ett barn som äter en brödbit. Denotationen förstås också utifrån den miljö 

som syns i bilderna. Samtliga bilder i filmen är tagna utomhus och visar att det är tält 

och stängsel i bakgrunden samt många människor som befinner sig runtomkring.  

 

Konnotationen av bilderna skapar en djupare förståelse för situationen och den 

kontext där bilderna är tagna. Eftersom den konnotativa tolkningen tar fasta på de 

mänskliga inslagen i bilderna skapas en förståelse för känslouttryck och andra detaljer 

som inte framgår på en denotativ nivå. Barnet i flytväst som hjälps iland från en båt 

gråter och ser rädd ut, och den gula västen som sitter på personen som hjälper henne 

associerar jag till de västar tolkar som en hjälparbetares. Pojken med luvan har 

handen över ansiktet med tårarna rinnande längst kinderna. Bilderna på barnen som 

äter framstår som hoppfulla eftersom de visas i samband med att berättarrösten 

berättar att ingenting kan ge mat åt ett barn på flykt och uppmanar till aktion i form av 

att köpa ett gåvobevis. Bilderna får sammantaget en fördjupad betydelse på den 

konnotativa nivån, vilket framförallt kan förklaras genom att det finns tydliga 

Stillbild	  ur	  
julkampanjfilmen	  
(Facebook	  2016).	  
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känslomässiga inslag i kampanjfilmen som inte framgår på en denotativ nivå. De 

tydliga känslomässiga inslagen kan förklaras genom både ansiktsuttrycken som visas i 

filmen samt den sorgliga musiken som ligger i bakgrunden. Precis som Modig (2015) 

framhåller så är ansikten hos barn effektiva för att skapa emotionella reaktioner då 

människor har förmågan identifiera sig med andra människors uttryckta känslor, och 

de känslor som förmedlas genom ansiktsuttryck i filmen avspeglar sig på så vis hos 

mottagaren.  

 

I intervjun lyfte Saidi vikten av att visa publiken att organisationen är på plats för att 

upprätthålla ett gott förtroende. Den 23:e september 2016 publicerades det filmklipp 

som diskuterades i intervjun, där en av Rädda Barnens räddningsarbetare klättrar 

uppför fasaden på en byggnad med lösa stenblock som riskerar att falla ner och går in 

och räddar en kvinna och ett barn, precis efter ett bombdåd. Videon är filmad med en 

skakig kamera vilket ger en autentisk och dokumentär känsla som visar utsattheten 

hos de människor som befinner sig runtomkring. Videon förmedlar att organisationen 

är på plats och visar på konkreta insatser i arbetet för att hjälpa utsatta barn. Att 

videon visar insatser som görs för att rädda livet på barn trots fara för alla inblandade 

är ett tydligt exempel på hur det går att skapa förtroende och legitimitet för 

organisationen. Modig (2015) menar att huruvida publiken bedömer avsändaren som 

trovärdig påverkas av ärlighet, expertis samt om det finns konkreta bevis som kan 

stärka det avsändaren förmedlar. Videon är dokumentär och filmad i en och samma 

tagning vilket gör att ett helt händelseförlopp fångas och situationerna som syns i bild 

är därmed inte tagna ur sitt sammanhang. Det gör att bevisen och ärligheten stärks. 

Expertisen kan i detta fall förstås utifrån att det är en Rädda Barnet arbetare som utför 

räddningsarbetet och är där i egenskap av sin roll på organisationen, och kan därför 

antas ha en hög grad av expertis. 
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7.	  DISKUSSION	  
 

Intervjun visade på behovet av kommunikation anpassad till specifika målgrupper, där 

Saidi lyfte hur publiken kan engageras till att skänka pengar på olika sätt. Humanitär 

kommunikation som innefattar ett ”sense of urgency” är viktigt för att tilltala en 

”lågengagerad” publik. I likhet med tidigare forskning går det att se att det leder till 

att publiken blir mer benägen att skänka pengar vid akuta situationer, eftersom 

behovet av insatser och bidrag blir tydligt vid sådana tillfällen. Detta menar jag är en 

viktig aspekt av den humanitära kommunikationen ur ett insamlingsperspektiv, 

eftersom det möjligtvis skulle kunna leda till att innehåll som lyfter långsiktiga 

humanitära frågor blir bortprioriterade då forskningen har påvisat svårigheter att driva 

insamling och skapa engagemang kring långsiktiga humanitära frågor. Detta beskrivs 

bland respondenter som ”the Africa thing” vilket beskriver uppfattningen om att 

Afrika som kontinent har varit utsatt för svält och fattigdom under lång tid och att 

inga framsteg görs trots hjälpinsatser från organisationer. Detta förklarar studien som 

en orsak till oviljan att engagera sig (Seu 2014). I intervjun berättar Saidi hur 

svältkatastrofen i Sydsudan befinner sig i mediaskuggan och att människor inte 

engageras till att donera pengar till katastrofen, samt hur situationen med människor 

på flykt från Afrika till Europa inte har väckt samma reaktioner och engagemang som 

exempelvis vid hösten 2015 som visade mängden människor som likartat flydde från 

Syrien. Han pekar på en rasistisk dimension av frågan som handlar om hur människor 

i Sverige i större utsträckning identifierar sig med människor med ljusare hudfärg. I 

både intervjun och forskningen tas Afrika upp som ett exempel på hur publiken inte 

engageras av humanitärt innehåll. Jag tror att mönstret bör förstås utifrån flera 

bakomliggande orsaker, och är viktigt att belysa ur ett kommunikationsperspektiv. 

Som avsändare menar jag att det är viktigt att lyfta fram innehåll om de pågående 

humanitära problem som hjälporganisationer arbetar med att förbättra på ett nyanserat 

sätt som gör situationen mer nyanserad. Enligt HDI3 för Afrika från 2015 så 

genomgår många länder en positiv utveckling (Globalis 2015), vilket pekar på att det 

finns en förlegad bild av Afrika som en homogen kontinent i ständig kris. Det pekar 

även på möjligheten att påverka bilden genom att lyfta fram framsteg och utveckling 

för att skapa en mer nyanserad bild och väcka hopp om att insatser som görs leder till 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Humanitarian	  Developement	  Index	  –	  mäter	  länders	  välmående	  i	  t.ex.	  livslängd	  och	  
levnadsstandard.	  	  
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positiva effekter – och skulle i längden eventuellt kunna öka engagemanget och 

givarviljan.  

 

Vidare visade resultatet från både intervjun och det insamlade netnografiska 

innehållet att visuella inslag tenderar att ha en tydlig engagerande inverkan på 

publiken. Visuell kommunikation har visat sig vara känsloväckande och skapa stort 

engagemang för publiken, vilket inte minst framgick under intervjun med Rädda 

Barnen där Saidi lyfte hur bilden på Alan Kurdi fick ett kraftigt genomslag och ledde 

till stort engagemang. Detta kan också förstås utifrån det som lyfts fram tidigare i 

uppsatsen om att mottagare tenderar att identifiera sig med barn på en primitiv nivå, 

som skapar särskilt starka reaktioner. Vidare används känslosam musik på Rädda 

Barnens Facebook i filmerna jag har använt mig av och analyserat, vilket är 

ytterligare ett patosargument som har känsloväckande effekt. Känslor och bilder kan 

sammantaget förstås som två effektiva verktyg att använda i humanitär 

kommunikation för att skapa engagemang och påverka publiken, och jag drar 

slutsatsen att därför audiovisuellt innehåll som rörlig bild har en hög emotionell effekt 

som troligtvis kan leda till ett ökat engagemang. Modig (2015) pekar på att 

emotionellt innehåll på sikt är effektiva för att påverka publiken, och kan därmed 

förstås som en nyckel i humanitär kommunikation.   

 

Trovärdighet är viktig för publikens engagemang. Både intervjun med Rädda Barnen 

och det innehåll jag analyserat visar att organisationen jobbar aktivt med att 

upprätthålla ett gott förtroende. Som jag pekat på så visar teori om förtroende och 

legitimitet att det är en nyckel för att människor ska motiveras till att stödja en 

organisations verksamhet (Berg & Jonsson 1991), och Saidi lyfter vikten av finnas på 

plats under pågående humanitära katastrofer även om det genererar mindre pengar än 

akuta katastrofer. På sikt är detta alltså ett sätt att engagera publiken till att ge sitt 

fortsatta stöd och engagemang, eftersom det ger organisationen ett gott anseende. 

Trovärdigheten kan också stärkas retoriskt genom användandet av etosargument, 

vilket jag har lyft fram som utmärkande i det netnografiska innehållet. Trovärdigheten 

stärks genom att visa på expertis och ärlighet, något som återigen det visuella har en 

viktig funktion i att göra. Resultatet visar att dokumentära bilder kan vara effektiva 

för att på ett trovärdigt och transparent vis beskriva vad som sker. Dokumentärt 

visuellt innehåll har visat sig öka möjligheten att visa på trovärdighet, vilket jag 
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menar är en styrka för organisationer som arbetar i med humanitära frågor med 

möjlighet att dokumentera.  

 

Återkoppling är ytterligare ett verktyg som kan antas ha en positiv inverkan på 

publikens engagemang och vilja att donera pengar. I intervjun pekar Saidi på vikten 

av att de människor som regelbundet skänker pengar nås av resultat och framsteg som 

görs, och att det kan vara ett ytterligare incitament för publiken att öka sitt givande 

vid exempelvis katastrofer. Humanitär kommunikation som lyfter utveckling snarare 

än belyser lidande visar tidigare forskning (Coldevin & Dyck 1992) ökar publikens 

givarvilja då det skapar känslor av hopp. Det innebär att det inte enbart är viktigt att 

förmedla ett sense of urgency för att driva insamling och öka publikens engagemang - 

utan också att lyfta fram de resultat och framsteg som görs. Hoppfullheten som 

forskningen lyfter fram menar jag har varit tydlig i det material som jag granskat, där 

hoppet om att hjälpa barn till en bättre framtid är genomgående i Rädda Barnens 

innehåll. Jag tror att återkoppla och visa på resultat och framsteg som gjorts är väldigt 

centralt för att kunna betraktas som legitim av sin publik, vilket Berg och Jonsson 

(1991) lyfter fram som en väsentlig faktor för att organisationer ska kunna få stöd. 

Resultat och bevis på konkreta framsteg som görs gör att fortsatt insamlingsarbete och 

kampanjer kan betraktas som ännu mer legitimt och leder troligtvis till en större 

givarvilja. Det skulle kunna ställas i motsats till den tidigare forskning som tagits upp 

ovan i diskussionen, som visar att människor upplever en avsaknad av resultat trots 

donationer och humanitärt arbete, där det finns en koppling till en minskad givarvilja. 

Att arbeta aktivt för legitimitet bör därför betraktas vara en viktig strategi för 

organisationer som avser uppnå ett effektivt arbete med starkt och långvarigt stöd 

med framgångsrik insamling.  

 

Resultatet från intervjun visar att det är effektivt att skapa en gemenskap med sin 

publik för att skapa engagemang. Ett gemensamt ”vi” har förmågan att engagera 

publiken genom att skapa en gemensam identitet för de människor som väljer att 

engagera sig för barns rättigheter. Saidi pekar på att de använt sig av ett tydligt tilltal 

som lyfter gemenskapen vid kommunikationen av kampanjen Orädd 2016, vilket han 

ser som en framgångsfaktor. Gemenskap och ett tilltal som involverar och bjuder in 

publiken kan sammantaget bidra till ett ökat engagemang.  
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Det är viktigt att diskutera etiken i att kommunicera allvarliga humanitära frågor, och 

vilka eventuella effekter det kan få. Det är inte okomplicerat att visa människors 

utsatthet på offentliga plattformar som når ut till en stor publik. Å ena sidan innebär 

det en visst utelämnande av människor som redan befinner sig i utsatthet, samt att det 

innebär en viss risk för att på sikt befästa bilder och föreställningar om verkligheten 

som inte nödvändigtvis är representativt för hur det ser ut. Det gör att 

hjälporganisationer bär ett viktigt ansvar i sin kommunikation. Det är dock viktigt att 

poängtera att organisationers insatser kan vara avgörande för humanitär utveckling, 

och för att kunna driva det framåt krävs det resurser. Det finns idag många 

hjälporganisationer som arbetar inom olika frågor som alla är beroende av donationer 

från allmänheten, och för att kunna konkurrera om detta så har kommunikationen en 

viktig funktion. Hjälporganisationers arbete fyller en viktig humanitär funktion 

långsiktigt för att förbättra livsvillkoren för människor i utsatthet. Rädda Barnen 

spelar exempelvis en viktig roll för att föra barns talan och påverka barns rättigheter 

på politisk nivå, och har som tidigare nämnts varit en betydelsefull aktör vid 

tillkomsten av FN:s barnkonvention. Det är som sagt inte okomplicerat, och det finns 

många etiska riktlinjer som bör vägas in. Rädda Barnen arbetar efter strikta etiska 

riktlinjer som ser till att organisationen exempelvis ska säkerställa godkännande från 

vårdnadshavare vid fotografering av barn, med syftet att skydda barnets säkerhet 

(Rädda Barnen).  

 

Tidigare forskning belyste att det fanns en uppfattning om att organisationer hade en 

tydlig agenda att tjäna pengar (Seu 2014). Däremot menar jag att det är viktigt att 

komma ihåg att organisationerna har tydliga uppdrag i att värna om människors 

rättigheter och utifrån policys arbeta för att pengarna går till avsedda ändamål, något 

som i Rädda Barnens fall tillsammans med många andra organisationer regleras av 

svensk insamlingskontroll.  

 

Jag anser att resultaten ur denna fallstudie är av relevans för organisationer som avser 

att effektivt nå ut till sin publik och skapa engagemang och samla in pengar. 

Resultaten av denna fallstudie bör dock förstås utifrån att endast en organisation har 

studerats, och bör därför inte ses som representativ för hur andra organisationer ser på 

ämnet. Likartat kan det innehåll som används skilja sig. Mina slutsatser bör förstås 

som subjektiva, framförallt då jag har gjort tolkningar på konnotativ nivå. Samtidigt 
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har jag dragit slutsatser som har varit väl uppbackade av teorier och forskning som 

påvisat liknande resultat, och därför är det rimligt att denna studie är applicerbar på 

andra organisationer. För att få en mer nyanserad bild bör det göras studier som mer 

ingående jämför organisationer och kan hitta eventuella likheter och skillnader och 

dra mer kompletta slutsatser. Vidare har jag inte inkluderat något mottagarperspektiv i 

denna studie, och det kan därför vara av intresse att undersöka hur exempelvis olika 

målgrupper och mottagartyper påverkas och engageras av humanitär kommunikation. 
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9.	  BILAGOR	  
	  

9.2	  Intervjuguide	  	  
	  
	  

1. Vad skulle du säga målet är med er externa kommunikation på sociala 
medier?  Vad vill ni uppnå med att nå ut med innehåll och information till er 
publik?  

 
2. Vad tror du det är som får människor att engagera sig och skänka pengar till 

just Rädda Barnens arbete? Följdfråga: vad har fokusen på barn för betydelse 
för engagemanget? 

 
 

3. Hur arbetar ni för att nå ut och skapa engagemang hos en målgrupp/publik 
som inte har ett tydligt engagemang eller intresse för ert arbete och de frågor 
ni arbetar med?  

 
4. Vilket sätt att kommunicera är mest effektivt för att engagera den medel/låg-

engagerade publiken? Finns det några särskilda verktyg eller format som 
fungerar? 

 
 

5. Hur tror du att innehåll med starka emotionella inslag respektive innehåll som 
är mer informerande och argumenterande fungerar för att nå publiken? När är 
det effektivt att kommunicera på de olika sätten? Följdfråga: hur är skillnaden 
mellan just de olika typerna av tilltal, när funkar vad bäst? 

 
6. Hur tror du att visuellt innehåll som bilder och rörlig bild fungerar för att 

engagera er publik? Har du något exempel på när detta har visat resultat? 
 
 

7. Kan ni se att det finns vissa frågor som engagerar publiken extra mycket?  
 

8. Finns det även vissa format som tenderar att vara extra 
engagemangsskapande? 

 
9. Kan du ge ett exempel på en bild/inlägg eller en kampanj som fick stor 

uppmärksamhet och spridning bland era följare? 
 
 

10. Kan ni se ett samband mellan framgångsrikt innehåll som ni märker skapar 
engagemang och hur insamlingen ser ut? 

 
11. Hur tror du att publikens kunskap och förståelse för olika kontexter och 

händelser i världen där ni arbetar kan påverka hur ert innehåll tas emot av 
publiken och engagemang och vilja att t.ex. bidra? Arbetar ni aktivt med att 
förmedla innehåll där publiken får ta del av ny kunskap och öka sin förståelse 
för ert arbete? 
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12. Hur ser du på de emotionella inslagen i er kommunikation på Facebook i 
förhållande till vilka frågor ni arbetar med? Upplever du att kommunikationen 
förbättras och tas emot bättre när det finns starka emotionella inslag? Är det 
något ni arbetar mycket med att förstärka och ta fram? Finns det ett naturligt 
samband mellan frågorna ni arbetar med och emotionellt innehåll? 

 
13. Det finns studier och forskning som visar på att humanitär kommunikation 

med fokus på barn tenderar att beröra människor särskilt mycket. Men finns 
det några risker med att publicera material som visar väldigt utsatta barn på 
bild? Kan det få en negativ effekt? Hur ser den etiska aspekten ut? 

 
 

14. Finns det innehåll i form av bilder etc. som ni anser är för starkt och 
upprörande och därför inte är lämpligt att publicera? 

 
15. Hur arbetar ni för ett gott förtroende och att vara transparenta i er 

kommunikation? Följdfråga: hur tror du publikens förtroende påverkar 
relationen mellan er som organisation och er publik?  

 
 

16. Upplever du skillnad i publikens engagemang när det kommer till innehåll 
som rör akuta humanitära kriser och aktuella frågor jämfört med 
kommunikation som rör långsiktigt humanitärt arbete?  

 
17. Har ni därför olika kommunikationsstrategier för innehåll om ert arbete i 

humanitära katastrofer jämfört med långsiktiga projekt ni arbetar med? 
 
 

18. Hur ser ert kommunikativa arbete ut för att skapa goda relationer med er 
publik? 

	  
	  

9.3	  Fältanteckningar	  
	  
1) https://www.facebook.com/raddabarnen/videos/10153873453276794/  

Inom samma kampanj (#orädd) lanserades en film som visar splittring och 

återförening av familjer som satts på flykt. Videon är en minut lång och består nästan 

enbart av bilder och musik. Den visar en ensam man på ett tåg, en ensam flicka på 

Stockholms centralstation (liten med benen dinglandes från en bänk i vänthallen med 

en nalle bredvid sig), en pojke ståendes ensam i samma vänthall framför tidtabellerna 

(han ser vilsen och rädd ut och ser sig omkring), en kvinna sitter i en bil med ett 

mjukisdjur i knät och tittar ut genom fönstret. Alla fyra individerna verkar föras 
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närmare varandra – barnen har tagit sig fram till perrongen (tittar sig fortfarande vilset 

omkring), mannen har klivit av tåget (även han tittar sig om åt olika håll) och kvinnan 

har klivit ur bilden och går över parkeringen. Videons enda textinnehåll dyker upp: 

”Krig och terror splittrar barnfamiljer. Vi kämpar för deras rätt att vara 

tillsammans.” Nu byts bilderna ut mot autentiska, dokumentära bilder på riktiga 

familjer som kliver av tåget på stationen och återser familjemedlemmar. Det sker en 

tydlig vändning i videon, från att vara ledsam och sorgsen blir den istället hoppfull 

och fylld av glädje när familjerna kramar om varandra och barnen ler in i kameran 

och gråter av lycka. Musiken spelar stor roll, den går i linje med bilderna från att vara 

melankolisk och sorgsen till att öka i tempo och speglar mer och mer glädjefylld!  

 

2) https://www.facebook.com/raddabarnen/videos/10154164674326794/ 

 

Kampanjen ”Ingenting” visar på varför man ska köpa ”ingenting i julklapp” till stöd 

för barn på flykt. Filmen till kampanjen börjar med en bomb som faller, bildar ett 

rökmoln bland byggnader. Bilden därpå visar en familj (mamma och barn som hon 

håller i) som springer tillsammans. I bakgrunden syns ambulansbilar och andra 

människor. Historien fortsätter och visar barn som gråter, blir lyft ombord en lastbil 

fylld med folk, en annan blir hjälp i land från en båt iförd en flytväst. Bilderna går 

över till att visa barn i flyktingläger, de ser rädda ut och gråter eller har en tom blick 

framför sig. Sedan övergår bilderna till att visa barn som sitter vid ett bord och får 

mat, samtidigt som berättarrösten säger att ingenting är ett matpaket till barn på flykt. 

Även om bilderna är tagna ur respektive sammanhang och visar olika människor så 

finns det ett tydligt berättande i filmen. Från bomber till familjer och barn som flyr, 

till flyktvägen som skildras genom bilden på båten och lastbilen, till bilderna från ett 

flyktingläger. Bilderna sedan går över till att bli mer positiva genom att visa på vad 

man kan göra för att dessa barn kan få det bättre, från bilder som visar ledsamma och 

rädda barn till mer hoppfyllda bilder – visar på hur insatser kan göra skillnad 

samtidigt som det tillhandahåller ett berättande och skildrar situationen. Musiken är 

långsam och melankolisk och passar bra in med bilderna, ganska neutral musik som 

inte gör att det känns överdrivet förstärkt på något sätt. Samtidigt så tycker jag att 

musiken istället för ljuden från de bilderna som används fungerar väldigt bra, det gör 

att allting känns mer sammansvetsat och dramaturgiskt.  
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3) https://www.facebook.com/raddabarnen/videos/10153974771676794/ 

 

”En av våra medarbetare svårt skadad i Syrien” lyder rubriken till en film som visar 

hur en man går in och utför en räddningsinsats efter ett bombdåd. Det första som slår 

mig är att bilderna verkar komma från en annan avsändare, det är en logga uppe i 

hörnet som ger känslan av att klippet sänts av en tv-kanal. Ljudet är även helt 

autentiskt och hela klippet är filmat i ett långt händelseförlopp. Det är därmed helt 

dokumentärt. 

 

Det är otroligt dramatiska bilder där människor skriker och panikartat försöker ta sig 

runt i rasmassorna. Filmen visar hus som är totalt förstörda där stentrappor har 

hamnat ur position och hänger längst husfasaderna. Mannen tar sig in i ett hus och 

börjar klättra uppåt, personen bakom kameran skriker ”Ahmad” efter honom och 

springer efter. Tillslut kan Ahmad hjälpa en kvinna och ett barn att ta sig ut ur 

byggnaden. Starka och oerhört gripande bilder som i och med att de är dokumentära 

nästan känns overkliga.   
 
 

 

	  


