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SAMMANFATTNING 
Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I 

denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige 

inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glömda kriser”. Anledningen till den låga kännedomen 

hos allmänheten är, enligt rapporten, en bristande mediebevakning av kriserna. Begreppet glömda kriser 

bygger till stor del på idén om att en kris eller en risk kan lida av ett otydligt tids- eller rumsperspektiv, som 

därmed urholkar dess nyhetsvärde. Begreppet kan dessutom utvidgas till att omfatta miljömässiga risker och 

kriser, eftersom även dessa till viss del har låg kännedom hos allmänheten. För att de glömda kriserna ska få 

den uppmärksamhet de förtjänar, måste de marknadsföras och kommuniceras.  

Syftet med denna studie är att undersöka begreppet glömda kriser närmare. Detta kommer göras genom att 

studera hur två ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och kriser gentemot en 

bred målgrupp. Den teoretiska grunden för uppsatsen bygger på teorier om det globala risksamhället och hur 

människor uppfattar specifika situationer som risker eller kriser. Vidare läggs en grund inom 

marknadskommunikation där en diskussion förs om möjligheten att betrakta glömda kriser som produkter i 

mer kommersiell bemärkelse. För att skapa en analysmall för studien redogörs också för teorier inom 

semiotik och retorik i marknadsföring. 

För att studera hur två organisationer marknadsför glömda kriser har sex olika kampanjfilmer valts som 

analysobjekt. Organisationerna bakom dessa är Läkare Utan Gränser och Naturskydds-föreningen. Metoden 

som valts är en kvalitativ innehållsanalys utifrån ett retoriskt och semiotiskt perspektiv. Detta för att kunna 

analysera det valda materialet på djupet och inte enbart utifrån det manifesta innehållet. Vidare har den 

kvalitativa ansatsen valts på grund av att fältet kommunikation av glömda kriser ännu är relativt outforskat. 

Uppsatsen strävar därmed efter att skapa en första förståelse för området, som en grund för fortsatta studier.  

Analysresultaten pekar på många intressanta aspekter. Bland annat lyfts tids- och rumsperspektivet både i 

förminskande och utvidgande form genom en användning av den retoriska figuren synekdoke. Även 

interrogatio, exclamatio, antites etc. återfinns i tydliga exempel. Semiotiska tecken finns alltid i audiovisuell 

kommunikation, dessvärre antyder analysen en relativt låg medveten användning av dessa i 

marknadsföringsmaterialet. Vidare syns en klar ambition i allt material från båda organisationerna att utbilda 

sin målgrupp och öka förståelsen för de glömda kriserna i fråga. Detta överensstämmer med önskemålet om 

utförligare information om kriserna, som uttrycks i rapporten från Läkare Utan Gränser. Studien avslutas med 

flera relevanta slutsatser som öppnar upp för framtida forskningsuppslag. 

Nyckelord: Ideella organisationer, glömda kriser, marknadskommunikation, retorik, semiotik 
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ABSTRACT 

In the fall of 2012, the report Kriserna Svenskarna Glömt (“The crises forgotten by the Swedes”), was issued by the 

organization Läkare Utan Gränser - the Swedish department of Médicins Sans Frontières. This report stressed 

the fact that there are several humanitarian crises in the world, that the Swedish public is unaware of - the 

“neglected crises”. A possible reason for the lack of awareness among members of the public is, according to 

the report, presumed to be low media coverage about the crises. The term “neglected crises” is based on the 

concept that a crisis or a risk can be said to suffer from an unclear position in time and space. This results in a 

low news value. The term can also be expanded to include environmental risks and crises since these also to 

some extent suffer from a lack of public awareness. In order to bring the neglected crises the attention they 

deserve, they must be marketed. 

The purpose of this study is to further investigate the neglected crises. This will be done through a study of 

two non-profit organizations and their marketing of humanitarian and environmental risks towards the 

general public. The theoretical framework of this essay is based on theories of global risk society as well as 

theories of how people perceive situations as risks or crises. Furthermore, theories of marketing are discussed 

in order to facilitate an understanding of how it is possible to view risks as products, in a more traditional, 

commercial sense. Theories of semiotics and rhetoric in marketing are presented to create an outline for the 

analysis. 

Six campaign movies from the organizations Läkare Utan Gränser and Naturskyddsföreningen constitute the 

material for analysis. Since the scientific field of communication of neglected crises is yet rather unexplored, a 

qualitative methodological approach has been chosen. To perform an in-depth analysis of the material, a 

qualitative content analysis based on a rhetorical and semiotic perspective is used. Based on the prerequisites 

of the field of the neglected crises the study aims to create a foundation for further research in this area. 

The content analysis resulted in several interesting findings. Through the use of the rhetorical figures such as 

synecdoche, the distance between the viewer and the crises is both expanded and reduced when it comes to 

the time- and space aspects. Other rhetorical figures are also found in the material, such as rhetorical 

questions, contrasts and exclamations. As far as semiotics is concerned, signs are an imperative part of 

audiovisual communication. However, in the material studied, the use of semiotic signs appears to be 

coincidental rather than intentional. Finally, in all the campaign movies, the study revealed a clear ambition to 

educate its target audience about the neglected crises on a deeper level. This corresponds to the requests 

made in the report from Läkare Utan Gränser, stating that more detailed information about the forgotten 

crises is required in order to raise awareness among the public. 

Keywords: Marketing, neglected crises, Non-profit organization, rhetoric, semiotics 
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FÖRORD 

Hur gör man för att fånga människors uppmärksamhet? Frågan är central för nästan alla former av 

organisationer och föreningar. Alla vill nå ut med sin produkt eller sin tjänst. Men vissa 

organisationer kan tänkas förtjäna uppmärksamheten mer än andra. Detta uttalande grundar sig i 

tanken på att det finns vissa frågor som människor borde vara uppmärksamma på, exempelvis 

behovet av donationer till ett katastrofdrabbat landområde eller de långsiktiga riskerna som dagens 

konsumtionskultur bär med sig. 

En rapport från Läkare Utan Gränser (2012) berättar om hur människors kännedom om diverse 

humanitära katastrofer är direkt kopplade till varje enskild katastrofs utrymme i massmedierna. Vissa 

kriser har helt enkelt ”glömts bort”. Inte bara kriser drabbas av denna glömska. Det finns också 

risker i våra samhällen som fallit i glömska trots en relevans för allmänheten. Hur gör organisationer 

som enligt ovanstående tankegång förtjänar att nå ut med sina varningar till allmänheten? Hur 

kommuniceras bortglömda risker och kriser? 

Detta arbete har producerats i symbios mellan Anna Josephsen och Michael Nilsson. Samtliga 

textavsnitt är genomarbetade i ett ömsesidigt samarbete av båda författarna. Vi vill tacka Liselotte 

Englund för handledning under arbetets gång. 
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INLEDNING 

Hösten 2012 publicerade organisationen Läkare Utan Gränser rapporten Kriserna Svenskarna Glömt. I 

denna presenterades flera humanitära kriser som allmänheten inte kände till, delvis på grund av att 

massmedierna haft en bristande rapportering om dem. Organisationen valde att benämna denna 

problematik för “glömda kriser”. 

Medierna har stort inflytande på hur allmänheten uppfattar skeenden i omvärlden. De har möjlighet 

att påverka vår uppfattning om var och när något händer. Tid och rum är viktiga faktorer för vår 

förståelse för vad en nyhet är (Hvitfelt 1989 ; Häger 2009 ; Strömbäck 2009) och dessa två faktorer 

kan således tänkas vara anledningen till problematiken för kriserna som Läkare Utan Gränser talar 

om. Utan tids- och rumsförankring glöms både kriser och risker bort hos allmänheten, vilket leder till 

att människor och miljö lider i det tysta. 

Ofta handlar denna problematik om skeenden som vi i västvärlden uppfattar som risker, medan de 

av människor i en annan del av världen istället uppfattas som kriser. Varje år dör hundratusentals 

människor i AIDS i tredje världen. Hela generationer går förlorade, barn blir föräldralösa och 

samhällen rasar samman. På nordpolen smälter polarisarna sakta men säkert till följd av 

klimatförändringarna, och de lokalbefolkningar som lever där förlorar sina jaktområden och därmed 

sina möjligheter att skaffa föda. Dessa människor befinner sig mitt i en konkret kris. Även i vårt 

svenska samhälle finns AIDS närvarande som en potentiell risk, och våra svenska kuststäder löper 

också risk att någon gång i framtiden översvämmas av stigande havsnivåer. Men för den tillfrågade 

svenske medborgaren är dessa situationer inte lika allvarliga som för den som kanske redan idag 

sitter mitt i akutläget. Dessa exempel illustrerar hur en och samma situation kan uppfattas antingen 

som en risk eller en kris, beroende på vem som tillfrågas. 

Många av de kriser som faller inom denna kategori rör således en mycket stor skara av människor i 

världen och därmed också en bred målgrupp här hemma i Sverige. Vår miljös välmående och 

mänsklighetens lidande är frågor som i den bästa av världar skulle vara en angelägenhet för alla 

människor. Glömda kriser kan således både röra humanitära situationer och miljömässiga problem. 

En fråga som uppstår i relation till detta resonemang är vem som egentligen bär ansvaret för att 

allmänheten får den kunskap som krävs för att de faktiskt ska engagera sig i dessa angelägenheter. 
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Medierna har ett visst ansvar att rapportera objektivt och så representativt som möjligt om risker 

och kriser, men de bär inte hela ansvaret. Enligt Läkare Utan Gränsers rapport går vikten av att alla 

har en så aktuell bild som möjligt av den humanitära situationen i världen inte att överskatta (Läkare 

Utan Gränser 2012:3). Detta rör både organisationer, media, politiker och allmänheten. Ideella 

organisationer är exempel på aktörer som tar ansvar för att kommunicera dessa risker och kriser. 

Denna typ av organisationer kommunicerar ofta både med makthavare och med en bred målgrupp 

som i det närmsta kan betraktas som en allmänhet. De står inför utmaningen att på något sätt väcka 

uppmärksamhet för frågor som vare sig allmänheten eller medierna uppmärksammar. De måste på 

något sätt “marknadsföra” risker och kriser. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I dagsläget är “glömda kriser” ett oetablerat forskningsområde inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Omfattande forskning har tidigare bedrivits omkring 

kommunikationen av både risker och kriser, men vid närmare eftersökningar har ingen forskning 

hittats där de båda begreppen sammanförs och benämns som glömda. Avsikten med denna studie är 

att påbörja ett arbete för att fylla denna lucka. 

Syftet med studien är att undersöka hur ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och 

kriser gentemot en bred målgrupp. Avsikten med studien är att på djupet analysera de budskap som kommuniceras, 

och de grepp som används för att nå målgrupperna. 

1. Hur kommuniceras risker och kriser i materialet från de valda organisationerna? 

2. Vilka retoriska figurer och semiotiska tecken finner vi intressanta i kommunikationen, utifrån 

tesen att risken/krisen exporteras i tid och rum? 

3. Finns det gemensamma nämnare i kommunikationen från de valda organisationerna? 

AVGRÄNSNINGAR 

Följande studie avser att lägga en kvalitativ grund för förståelsen av glömda kriser ur kommunikativ 

synvinkel, och bär således inga ambitioner att nå kvantifierbara resultat. Studien syftar till att betrakta 

kommunikationen som självständig enhet. Inga försök kommer att göras för att mäta kommunika-

tionens effekt på målgruppen, samtidigt som inget empiriskt fokus kommer att läggas på avsändaren 

och dennes intentioner. Studien kommer således endast att granska kommunikationen i fråga. 
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Trots formuleringen glömda kriser kommer denna uppsats inte att fördjupa sig i kriskommunikation. 

Kriskommunikation är i många fall högst situationsbunden och associeras ofta med specifika företag 

eller organisationer som berörs av eller är ytterst ansvariga för krisen i fråga (Coombs 2006, 2012). I 

de glömda kriserna råder istället en otydlighet kring ansvaret, och kriskommunikation i den 

bemärkelse den omskrivs i det kommunikationsvetenskapliga forskningsfältet är därför inte 

applicerbar. 

Vidare kommer studien inte heller att ta någon ansats i strukturella kriser som perspektiv. Mészáros 

(2012) och Wallerstein (2011) problematiserar orättvisor i vår omvärld och deras kopplingar till 

kapitalismen och det faktum att denna kan stå inför en stundande kollaps. Strukturella kriser inom 

ekonomin kan ses som en klart bidragande faktor till de sociala orättvisor som i många fall föder 

fram vissa glömda kriser, exempelvis fattigdom och klimatförändringar. Däremot ryms det inte i 

denna studie att utveckla något djupare resonemang kring orsak/verkan för de glömda kriserna. 

PRESENTATION AV ORGANISATIONERNA 

Läkare Utan Gränser är en internationell, ideell organisation som sedan 70-talet arbetar med att ge 

vård till människor i humanitär nöd. Organisationen är verksam i över 70 länder, de är politiskt och 

religiöst oberoende och ställer sig neutrala i konflikter. Genom att inte låta sig styras av vare sig 

politiska, ekonomiska eller religiösa påtryckningar har organisationen frihet att ”göra som de vill” i 

sin strävan efter att hjälpa utsatta folkgrupper. Verksamheten baseras på donationer från frivilliga 

och är framförallt medicinskt fokuserad. År 1999 fick organisationen Nobels fredspris för sina 

engagemang. (lakareutangranser.se) 

Naturskyddsföreningen är en ideell förening i Sverige som arbetar med frågor som kretsar kring 

natur och miljö. Organisationen grundades 1909 och har idag 191 000 medlemmar. Arbetsområden 

är bland andra klimat och energi, jordbruk, skogs- och naturvård samt frågor om gifter i vår miljö. 

Parallellt med informationsspridning om dessa frågor gentemot privatpersoner, skolor och 

organisationer, jobbar föreningen också med att skapa politisk påverkan. Föreningens verksamhet är 

baserad i Sverige, men sträcker sig också till lobbyverksamhet i internationella, politiska kretsar. 

(naturskyddsföreningen.se) 
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DEFINITIONER 

Glömda kriser: Begreppet baseras på den rapport som Läkare Utan Gränser publicerade 2012. 

Enligt organisationen finns det “Flera stora humanitära kriser, som var och en drabbar miljoner 

människor, [och som] har gått svenskarna förbi” (2012:2). Vi anser att begreppet glömda kriser 

också kan appliceras på miljöfrågor som lider av bristande medial uppmärksamhet och låg 

kännedom hos allmänheten. Begreppet kommer i denna uppsats att användas som ett 

samlingsbegrepp för att beteckna risker och kriser som för det första lider av låg allmän kännedom 

och som för det andra kan uppfattas som antingen en risk eller en kris, beroende på vem som 

tillfrågas. Användandet av det relativt oetablerade samlingsbegreppet motiveras ytterligare av att det 

underlättar läsbarheten i uppsatsen. 

Risk: Enligt Wester Herber (2004) varierar definitionen av risk från individ till individ. Generellt kan 

en risk definieras som något som involverar någon typ av förväntning på att något negativt skulle 

kunna hända (Wester Herber 2004). Samma forskare betraktar det som att en risk är sannolikheten 

för att en förlust av något slag kan inträffa. Utifrån detta är det upp till individen att förhindra 

förlusten från att inträffa. Detta är, som Wester Herber själv påpekar, en förenklad definition. 

Kampanj: Enligt Bo Bergström (2012:54) kan en kampanj definieras enligt följande: "en flerfald av 

aktiviteter i ett försök att under en given period dominera marknaden. /.../ En kampanj måste 

stämma med konceptet och gå att förvalta i flera enheter och i olika medier i en så kallad mediemix.” 

Ideell organisation: “En sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas 

gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen.” 

(Nationalencyklopedin 2013) 
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TEORI 

I denna del redogörs för teorier som är nödvändiga för att förstå hur risker, kriser och hot 

kommuniceras i samhället. Först presenteras kontexten för denna typ av kommunikation, genom en 

översikt av Ulrich Becks teorier om det moderna risksamhället. Därefter introduceras fältet 

riskkommunikation och dess koppling till marknadskommunikation, för att skapa en ingång till 

synen på humanitära och miljömässiga risker och frågor som produkter. I relation till detta redogörs 

sedan för de grundläggande dragen i visuell retorik och semiotik och deras betydelse för 

marknadsföringen av risker. 

KRISER, RISKER OCH HOT - KONTEXT 

RISKER OCH SOCIALA OJÄMLIKHETER 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i Ulrich Becks teorier om det moderna risksamhället och sociala 

ojämlikheter. De grundläggande dragen i Becks resonemang går ut på att klimatförändringar och 

konsumtionsmönster i dagens samhälle bidrar till att skapa risker (Beck 2010). Beck menar att 

kommunikation över nations- och folkgruppsgränser kan bidra till ett medvetandegörande av risken 

hos fler människor. Samtidigt kan kommunikationen också medföra att det blir otydligt vem som är 

ansvarig och vem som är drabbad när risken faktiskt blir en kris (Beck 2010). Denna problematik är 

central för organisationer som arbetar med att kommunicera risker: de måste skapa en förståelse hos 

en specifik målgrupp för hur andra människor har det. Det kan handla om människor i andra länder 

eller människor i framtida generationer. För att skapa en förståelsegrund för riskkommunikation 

kommer Becks teorier om det globala risksamhället att utvecklas nedan. 

Förståelsen för begreppet social ojämlikhet baseras sedan länge på idén om nationsgränser och 

folkgrupper. Även inom medie- och kommunikationsvetenskapen har man använt detta perspektiv 

för att förklara människors olika förutsättningar för att ta till sig och tolka information (Bourdieu 

2009). Detta synsätt hävdar Beck är förlegat, i och med att våra nätverk i allt större mån sträcker sig 

över territoriala och sociala gränser. Samma tanke återkommer även inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen i teorierna om The Global Village som introducerades på 1970-talet av 

Marshall McLuhan (2009). Både Beck och McLuhan beskriver alltså samma fenomen utifrån sina 

respektive vetenskapliga sfärer: sociologin och medievetenskapen. 

Beck menar att de sociala orättvisorna har nått en stabilitet. Den mer välbärgade delen av världens 

befolkning tittar systematiskt åt ett annat håll istället för att inse att alla är en del av samma  
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orättvisa (Beck 2010). Ju mer normer om rättvis resursfördelning och mänsklig jämlikhet sprids runt 

om i världen och mellan länder/folk, desto mer utmanas dock stabiliteten i orättvisorna. Detta görs 

genom kommunikation, och det är denna typ av kommunikation som den föreliggande studien 

handlar om; kommunikation över gränser - sociala gränser, nationsgränser och världsdelar. 

Ytterligare ett sätt att se på kommunikationen av risker eller kriser över gränser hänger ihop med att 

situationerna är förskjutna i tid och rum (Beck 2010). Beck tar upp denna aspekt i sitt resonemang 

om globala risker och kriser: han förklarar hur vi i västvärlden flyttar vår miljöskadliga 

industriverksamhet till länder där den inte stör oss (rumslig förflyttning), samtidigt som vi flyttar 

fram de eventuella konsekvenserna av vår verksamhet till framtida generationer (tidsmässig 

förflyttning) (Beck 2010). Även när det gäller ansvarsfrågan i riskerna, det vill säga vem som bär 

ansvaret för både risken/krisen och dess kommunikation, kan man dra paralleller till Becks teorier. 

På följande sätt uppluckras ansvaret för de långsamma krisernas konsekvenser, och även 

förutsättningarna för kommunikationen omkring dem: 

It is accordingly true that whoever takes a decision that exposes others to danger can no longer be held 

accountable. There arises – worldwide – an organized irresponsibility. (Beck 2010:173). 

Vad gäller ansvaret för de globala riskerna och kriserna lyfter Beck även den politiska aspekten. I 

många avseenden har de statliga institutionerna ett stort ansvar för förebyggandet av risker och 

kriser, genom de politiska beslut som tas - exempelvis reglering av koldioxidutsläpp. Beck anser att 

statliga institutioner inte uppmärksammar dessa frågor tillräckligt och att de är blinda för deras 

besluts potentiellt globala konsekvenser (Beck 2010, 2011). De som istället uppmärksammar riskerna 

är ofta forskare. Detta resonemang är viktigt för denna studie, i och med att det krävs en planerad, 

strategisk kommunikation för att nå ut med information om risker och kriser (Coombs 2012). Public 

affairs, biståndspolitik och miljölagstiftning kan i sig ses som en form av risk- eller kriskommunika-

tion, men problemet är att den inte är riktad till allmänheten. De aktörer som i själva verket tar 

ansvar för kommunikationen till den breda massan är i många fall ideella organisationer (Beck 2010). 

KOMMUNIKATIONENS TUDELADE ROLL 

I motsättning till vad Beck tidigare hävdat om att spridningen av normer kan överbrygga gränser och 

mildra kriser, talar han i vissa avseenden om att “The more norms of equality are acknowledged 

globally, the more insoluble the climate problem becomes and the more devastating the social-

ecological inequalities of the side effects.” (Beck 2010:175). Det som Beck här försöker illustrera är 
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att klimatförändringar och liknande risker/kriser både kan förhindra och förstärka globala 

ojämlikheter, eftersom: 

Climate change exacerbates existing inequalities of poor and rich, centre and periphery – but 

simultaneously dissolves them. The greater the planetary threat, the less the possibility that even the 

wealthiest and most powerful will avoid it. Climate change is both hierarchical and democratic. 

(Beck 2010:175) 

Citatet illustrerar ett av de grundläggande problemen för kommunikationen omkring risker: 

samtidigt som kommunikationen över gränser för människor samman och genererar möjligheter att 

minska ojämlikheter, löper den också risk att ytterligare otydliggöra vem som egentligen är ansvarig 

för och vem som är drabbad av krisens följder. Detta motsägelsefulla förhållande diskuteras och 

befästs också av André Jansson (2009), som talar om hur kommunikation skapar både gemenskap 

och åtskillnad; det är enligt honom omöjligt att skapa gemenskap utan att också skapa “olikhet, 

söndring och separation” (Jansson 2009 sid. 40). En del av den kommunikativa utmaningen för 

organisationer som arbetar med riskkommunikation ligger således i att få en viss grupp av människor 

att uppfatta en global, troligen avlägsen, kris som en personlig angelägenhet. 

Allmänhetens uppfattning av omvärlden är beroende av mediernas sätt att porträttera olika 

händelser. Detta är ett resonemang som inom medie- och kommunikationsvetenskapen brukar 

benämnas gestaltningsteorin (Strömbäck 2009). Denna teori tillsammans med teorierna om framing och 

kognitiva scheman (Strömbäck 2009) utgör en del av de kommunikativa problem som en dåligt 

rapporterad kris eller risk stöter på. Rapporten från Läkare Utan Gränser (2012) bekräftar detta 

resonemang; studien visar ett tydligt samband mellan vilka humanitära katastrofer som människor 

har spontan kännedom om samt vilka ämnen som förekommer oftast i mediernas material. 

Eftersom teorierna som nämns ovan främst berör medierapportering kommer de inte att utvecklas 

närmare här; denna uppsats syftar inte till att undersöka massmedieaspekten av problematiken. 

The most interesting thing is the fact that the reception of such media reporting creates an awareness 

that strangers in distant places are following the same events with the same fears and worries as 

oneself. Strangers become neighbors! (Beck 2011:1350) 

Becks teorier har genom åren varit utsatta för kritik. Denna kritik har främst handlat om hur 

teorierna om det globala risksamhället saknat empirisk anknytning och hur de inte har 

operationaliserats och konkretiserats tillräckligt. Olofsson och Öhman (2007) har i en studie gjort ett 
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försök att operationalisera Becks teorier och begrepp för att undersöka hur människor i Sverige 

uppfattar lokala och globala risker. Studien visade att när svenskar var medvetna om globala risker 

kunde detta snarare bero på avsaknad av lokal anknytning än på kosmopolitanism. Olofsson och 

Öhman kom också fram till att de risker som svenskarna vanligen var medvetna om var de lokala, 

personliga. Detta stöds av flera forskare inom riskkommunikation, som menar att en risk behöver 

förankras i en människas personliga vardag för att bli relevant för denne (Wester Herber 2004). 

RISKKOMMUNIKATION 

Ulrich Beck talar om risker, kriser och hot ur ett huvudsakligen sociologiskt perspektiv; han 

omnämner dock kommunikationen som en avgörande faktor i hur riskerna uppfattas av olika 

människor. Flera forskare inom disciplinen riskkommunikation, bland annat Wester Herber och 

Kasperson och Palmlund, har sedan byggt upp sina teorier med stöd av Beck och hans idéer. Därför 

görs här en kort redogörelse för fältet riskkommunikation, som i sin tur kopplas till 

marknadskommunikation. 

Sedan 1930-talet har fältet riskkommunikation utvecklats allt mer mot en demokratisk inriktning och 

mot ett mer komplext sätt att se på kommunikationspremisserna i processen (Wester Herber 2004). 

När fältet utvecklades var uppfattningen att allmänheten var för oinformerad och outbildad för att ta 

till sig kommunikation om risker (Wester Herber 2004). Riskkommunikation var vid detta tillfälle en 

underkategori till marknadsföring och public relations (Kasperson 2005). Senare formades istället 

teorier om att allmänheten faktiskt var kapabel till att ta till sig och delta i 

kommunikationsprocesserna kring risker. Insikten om att riskkommunikation krävde specifik 

kunskap och kompetens uppstod också, vilket ledde till att fältet utvecklades som en egen inriktning, 

dock fortfarande med paralleller till public relations och marknadsföring (Kasperson 2005). Det 

fokus på envägskommunikation som rådde i de tidigare skedena av riskkommunikationsforskningen 

utvecklades så småningom till dagens mer komplexa perspektiv, där många aktörer ingår och där 

dialog är det centrala verktyget för kommunikationen. Detta innebär en både mer demokratisk och 

utvecklad syn på riskkommunikation, vilket också är den definition som Wester Herber ansluter sig 

till. 

Definitionen av risk varierar från individ till individ (Wester Herber 2004). Generellt sett är risk dock 

något som involverar en förväntan på att något negativt skulle kunna hända. Wester Herber föreslår 

även att man kan se det som att risk är sannolikheten för att en förlust av något slag kan inträffa. 
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Det blir då upp till individen att förhindra förlusten från att inträffa. Detta måste dock, som Wester 

Herber själv påpekar, ses som en mycket förenklad definition. Icke desto mindre är det detta synsätt 

som kommer att användas i denna uppsats. 

Wester Herber (2004) för en diskussion omkring skillnaden mellan experter och ”vanliga 

människor” i sin avhandling. Hon menar att eftersom risker är komplexa frågor, ligger kunskapen 

och uppfattningen av dem utanför den vanliga människans omedelbara perception. Därför, menar 

hon, måste vanliga människor lita till mediernas förmåga att förmedla risker samt experters förmåga 

att ta rätt beslut för att motarbeta riskerna. Hon hävdar också att riskkommunikation på nationell 

nivå, delvis på grund av detta, ofta misslyckas när det gäller att knyta an till det regionala perspektivet 

(Wester Herber 2004). Detta innebär att kommunikationen lätt riskerar att gå obemärkt förbi hos de 

människor som uppfattar den som nationell eller global snarare än lokal/regional. Utifrån detta 

resonemang frågar hon sig vidare om det är möjligt att skapa en riskkommunikation som inkluderar 

”all the publics” (Wester Herber 2004:60). Denna fråga är ytterst central för denna uppsats, och 

belyser återigen den del av problematiken där risken exporteras i tid och rum och därför är svår att 

kommunicera. Enligt Wester Herber kan en del av lösningen vara att skapa en riskkommunikation 

som engagerar och involverar målgrupperna genom att låta dem delta i debatter och andra 

interaktiva kommunika-tionsforum. Med hjälp av noggrant utformade kampanjer som uppmanar till 

handling och deltagande, kan organisationer möjligen skapa kommunikation som får målgruppen att 

känna sig involverad. 

Aktörer som vill kommunicera en risk kan, enligt ovanstående resonemang, använda sig av strategisk 

riskkommunikation i form av kampanjer. Detta stöds av Kasperson och Palmlund (1989) som talar 

om den marknadskommunikativa ansatsen inom riskkommunikation. I denna ansats har strategier 

för riskkommunikation utvecklats från och inspirerats av principer för reklam och marknadsföring 

av produkter i mer kommersiell bemärkelse. Kasperson och Palmlund (1989) liknar 

“marknadsföringen” av risker vid marknadsföringen av tvål, för att belysa hur riskkommunikation i 

många avseenden tagit inspiration från reklamens värld. Synsättet innefattar också en segmentering 

av marknaden, där den som vill marknadsföra en risk måste göra en så effektiv indelning som 

möjligt av potentiella målgrupper på marknaden (Kasperson & Palmlund 1989). 
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MARKNADSKOMMUNIKATION 

SOCIAL MARKETING 

Att marknadsföra risker, kriser och hot kan alltså göras utifrån ett riskkommunikationsperspektiv. 

Ett alternativt synsätt som kan användas för att närma sig studiens valda problemområde är 

begreppet social marketing, det vill säga marknadsföringen av sociala frågor. 

Redan på 70-talet lyftes röster som kopplade samman sociala frågor och marknadsföring. I en artikel 

av Kotler och Zaltman (1971) konstateras att organisationer som arbetar med sociala frågor behöver 

lägga ner mer tanke och ansträngning på sin externa kommunikation. De talar om att skapa en 

”köpbar produkt” till sin målgrupp (Kotler & Zaltman 1971). Detta tankesätt innehåller två termer 

som vanligen inte associeras med humanitära och miljörelaterade frågor: kund och köp. I de 

situationer som föreligger denna uppsats rör det sig inte nödvändigtvis om en kund-köp-relation i 

ordens direkta bemärkelse. Däremot kan man anta ett synsätt där "köpen" sker i form av en 

donation (köp av tjänst) eller en förändrad livsstil (investering av tid). Med stöd från Kotler och 

Zaltman kommer vi därmed att utgå ifrån att marknadsföring på goda grunder kan tillämpas i denna 

uppsats.  

Ett konkret exempel på hur sociala frågor omvandlas till köpbara produkter finner vi i det som kallas 

”Socially Responsible Products” (SRP) - produkter som på olika sätt särpräglas av ett etiskt och 

socialt ansvarstagande. Ett exempel på dessa är Fairtrade-märkta produkter. Davis (2013) undersöker 

vad som i slutändan får en kund köpa en SRP. Han konstaterar att det råder ett ”attitude-behaviour 

gap” hos konsumenterna; med andra ord är det fler personer som avser att köpa SRP än som i 

slutändan faktiskt gör det. Detta sätter fingret på ett av de främsta problemen i marknadsföringen av 

risker och kriser: att målgruppen har informerats om ett problem, och kanske till och med har 

motiverats till att agera, innebär inte nödvändigtvis att de i slutändan kommer att göra något åt 

situationen. 

GRUNDLÄGGANDE OM MARKNADSKOMMUNIKATION 

Kunskapsområdet marknadskommunikation handlar om att effektivisera de insatser och 

investeringar som görs inom marknadsföring. En vanlig myt inom marknadsföring är att man i 

förväg aldrig kan veta hur framgångsrika olika marknadsinsatser kommer att bli. Forskning inom 

marknadskommunikation visar att så inte måste vara fallet. Det finns mycket en kommunikatör kan 
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visa hänsyn till i sitt arbete för att garantera att kampanjer som dennes organisation investerar i ger 

valuta för pengarna. (Dahlén & Lange 2009) 

När det gäller kundens väg från okunskap till handling, finns det flera sätt att se på detta. Den bäst 

lämpade modellen för den här uppsatsen är den klassiska DAGMAR-modellen (Colley 1961 genom 

Scholten 1996 ; Dahlén & Lange 2009). Modellen byggs upp av fyra steg, med avstamp i awareness, 

följt av comprehension, conviction och action. Vid marknadsföring av sociala frågor strävar aktörerna 

rimligen efter att nå det sista steget i målkedjan, nämligen handling. För att exempelvis minska 

klimatpåverkan eller donera pengar till förmån för AIDS-drabbade räcker det inte med att 

målgruppen enbart når det första steget, medvetenhet. Marknadsförarna måste arbeta för att forsla 

sin målgrupp varsamt vidare genom hela målkedjan. De två stegen som enligt DAGMAR-modellen 

separerar medvetenhet från handling är förståelse och övertygelse. I rapporten från Läkare Utan 

Gränser (2012) påvisas ett samband mellan nivån av engagemang och vilken fördjupningsmöjlighet 

som erbjuds genom massmedierna. 

Genomgående för de mindre kända kriserna /…/ är att rapporteringen främst skett i notisform och 

utan bakgrundsinformation, analys och reflektion kring krisen. I de kriser där kännedomen varit högst 

har medierna rapporterat mer kvalitativt och oftare gett sammanhang, bakgrund och analys. (Läkare 

Utan Gränser 2012:8) 

Den kommunikation som handlar om att marknadsföra etiskt motiverade produkter eller handlingar 

rör sig i många fall om budskap som uppmanar till något. En aspekt av detta är budskapets 

framtoning. Är kommunikationen vädjande eller beordrande? Förhållandet mellan dessa två 

undersöks av Kronrod et al. (2012). I studien avslöjas ett motsatsförhållande mellan två oberoende 

faktorer; dels tonen i meddelandet (vädjande eller beordrande) och dels mottagarens utgångspunkt 

(håller denne med om påståendet eller saknas en övertygelse?). Studien visade att för den målgrupp 

som höll med avsändaren i frågan gav ett beordrande tonfall betydligt större respons än ett vädjande. 

När målgruppen var dåligt insatt på området rådde totalt motsatt förhållande. Förutom att 

responsen över lag var aningen svagare än när målgruppen höll med, hade den vädjande tonen 

betydligt bättre genomslagskraft än den beordrande. Detta klara samband väcker flera intressanta 

frågor att hålla i minnet inför den kommande studien. 

En viktig aspekt inom all kommunikation som ämnar sprida sig inom en stor och bred målgrupp är 

teorin om word-of-mouth [härefter WOM]. WOM står för den dynamiska spridning som sker från 
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mun till mun inom eller utanför målgruppen (Dahlén & Lange 2009). Spridningen sker av sig själv, 

med bättre genomslag än vanlig reklam (Wangenheim & Bayón 2004) men framförallt är WOM helt 

kostnadsfritt (Dahlén & Lange 2009). För ideella organisationer som arbetar med glömda kriser är 

WOM om möjligt ännu viktigare än för kommersiella aktörer. I samband med de sociala mediernas 

framfart har WOM fått en helt ny arena att spela på (Karlsson 2008). Länkar och videoklipp kan få 

en spridning i tusental på bara några timmar, något som med mänsklig, muntlig interaktion rent 

logiskt är omöjligt. Spridningshastigheten och det faktum att WOM är gratis gör det till ett oerhört 

viktigt verktyg för ideella organisationer som arbetar med kommunikation av risker och kriser. 

Ett annat möjligt grepp inom kommunikationen av sociala frågor är att ta hjälp av kändisar i sin 

marknadsföring. Kända personer har en dokumenterat positiv inverkan på marknadsföringen och 

dess effekt hos målgruppen (De los Salmones et al. 2013). Det är av största vikt att kändisen är 

trovärdig och har ett gott anseende hos allmänheten, annars kan dennes medverkan ge motsatt 

effekt (De los Salmones et al. 2013). Dessutom samspelar kändisens personlighet och 

marknadsföringens budskap. Till exempel har skådespelaren Michael J. Fox mycket positiv effekt på 

marknadsföringen från en organisation som arbetar med Parkinsons sjukdom eftersom han själv är 

personligt drabbad av sjukdomen (Wheeler 2009). 

I all form av kommunikation infinner sig ett samspel mellan text och bild (både stillbild och video). 

Bo Bergström (2012) menar att detta samspel kan ta sig uttryck på tre olika sätt. En bild och en text 

kan säga precis samma sak, exempelvis kan det röra sig om en bild på en hatt tillsammans med ordet 

”hatt”, då infinner sig överkommunikation. Bilden och texten kan också säga två olika saker som 

tillsammans utgör en tredje betydelse. Bergström kallar detta för aktiverande underkommunikation och 

exemplifierar detta med en bild på en rullstol tillsammans med ordet ”barnstol”. 

Mottagaren blir konfunderad men lockad att snabbt klura ut och ta till sig budskapet. Hon tvingas 

faktiskt att lägga pusslet själv och blir därmed aktivt deltagande: ”Rullstol? Barnstol? Aha. Låt barnen 

sitta säkert, annars” (Bergström 2012:289) 

Det tredje och sista fallet är när bild och text säger så pass olika saker att kommunikationen helt 

enkelt inte når fram till mottagaren. Kopplingen mellan bilden och texten är för svår att finna och 

resultatet blir bristkommunikation. (Bergström 2012) 

 

 



Anna Josephsen GLÖMDA KRISER Michael Nilsson 

13 (53)  

SEMIOTIK OCH RETORIK INOM VISUELL KOMMUNIKATION 

Enligt tidigare resonemang i denna uppsats kan marknadsföring vara till hjälp för organisationer som 

vill kommunicera risker till breda målgrupper eller allmänheten. Detta kan göras på flera olika sätt 

och med olika typer av kommunikation, exempelvis annonsering, reklam, pressmeddelanden eller 

kampanjfilmer. Oavsett vilken kanal eller utformning som väljs för budskapet, bör 

kommunikationen planeras strategiskt och målgruppsanpassat för att få så stor genomslagskraft som 

möjligt (Bergström 2012).  

Två verktyg som kan komma till hjälp vid utformningen av marknadsföringen av risker är semiotik 

och retorik. I denna uppsats kommer studiematerialet att utgöras av ett antal kampanjfilmer, vilket 

aktualiserar behovet av att kort redogöra för hur semiotik och retorik kan användas i sådana medier 

för att locka en publik till handling. För att återkoppla till avsnittet om DAGMAR är det relevant att 

lyfta målkedjans tredje steg, övertygelse. Retorik handlar just om att övertyga, därmed aktualiseras 

behovet av en kort genomgång av retorik inom marknadsföring. 

Användningen av retoriska figurer i reklam och marknadsföring har ökat sedan 50-talet 

(Stathakopoulos et al. 2008). Retoriken används som ett verktyg för att genom argumentation 

övertyga människor om ett visst budskap (Hedlund & Johannesson 1993 ; Stathakopoulos et al. 

2008), och har sin grund i det talade eller skrivna språket. Dock kan även bilder och rörlig film 

användas för att förmedla argument och blir således en del av retoriken. Den retorik som används 

inom marknadsföring kallas ibland för marknadsretorik (Hedlund & Johannesson 1993); och om 

materialet innefattar bilder kallas det visuell retorik (Stathakopoulos et al. 2008). Enligt Borgerson 

och Schroeder (2002) används visuell representation i form av bilder och illustrationer flitigt i dagens 

marknadskommunikation för att skapa mening och associationer omkring varumärken hos 

avsändarens målgrupper. 

Både verbal och visuell kommunikation bygger till stor del på tecken och koder som krävs för att 

människor ska kunna förstå ett budskap på ett djupare plan (Bergström 2012). Läran om tecken och 

koder kallas semiotik, och utgår ifrån teorier om hur betraktaren eller mottagaren tolkar ett visst 

budskap både på en denotativ och en konnotativ nivå (Berger 2010). Den denotativa nivån står för 

den bokstavliga, detaljerade beskrivningen av ett innehåll, medan den konnotativa nivån innebär den 

kulturellt betonade tolkningen (Berger 2010). Inom semiotiken betraktas varje text (i begreppets vida 

bemärkelse) i viss mån som fristående från både de förutsättningar under vilken den skapats och den 
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hypotetiska publik som den kommer att nå (Bianchi 2011). Med detta menar Bianchi att en 

produktion kan hamna i olika tolkningssammanhang, via olika medier och till olika människor, utan 

upphovsmannens vetskap eller planering därom. 

Semiotikens grundare, Charles Sanders Pierce, myntade vid förra sekelskiftet de tre begreppen ikon, 

index och symbol som utgångspunkt för semiotikläran (Berger 2010 ; Carlsson & Koppfeldt 2008). 

Carlsson och Koppfeldt (2008) beskriver dessa tre typer av tecken som de betydelsebärande 

elementen av en bild, där ikon är en visuell återgivning som ligger så nära originalet som möjligt. 

Detta kan exempelvis vara ett foto av en kvinna. Ett index är någonting som pekar på det avsedda, 

exempelvis rök som index för eld. Röken är i sig inte någon eld men pekar på att denna finns i 

närheten. Både ikonen och indexet är någorlunda kulturellt fristående till skillnad från den tredje 

typen av tecken: symbol. Symbolen är starkt beroende av en kulturell tolkningskontext och kan 

exempelvis vara figuren av ett kors under en cirkel. Inom de västerländska tolkningsramarna är detta 

ett tecken för det kvinnliga, däremot finns det inget självklart i denna kombination av geometriska 

former som pekar på det kvinnliga. (Berger 2010 ; Carlsson & Koppfeldt 2008) 

En av de främsta utmaningarna för den visuella kommunikationen av komplexa frågor utgörs av de 

globala bildbanksföretagen och deras distans till journalistiskt trovärdigt material. Hansen och 

Machin (2008) undersöker de foton som återfinns i Getty images ”green section”. Fotosamlingen är 

tillägnad miljöfrågor men Hansen och Machin ifrågasätter bildmaterialets lämplighet; komplexa och 

allvarliga situationer illustreras vackert och prydligt på ett sätt vars främsta syfte är kommersiellt. 

Hansen och Machin menar att de bildmaterial som kommunicerar miljörelaterade frågor idag rör sig 

allt mer mot kommersiella budskap som har sitt ursprung i företagsvärlden (vision och innovation) 

snarare än budskap som associeras med natur, miljö och människa. Kommersiella budskap tar över i 

en tid där motsatsen behövs för att faktiskt väcka människor till handling. (Hansen & Machin 2008)  
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METOD 

METODDISKUSSION 

De medievetenskapliga metoderna syftar alla till att studera produktion, distribution och reception 

av medietexter (Østbye & Larsson 2004). När det gäller att studera hur organisationer marknadsför 

glömda kriser finns flera tänkbara metodologiska angreppssätt. Att analysera hur kriserna presenteras 

i massmedierna är ett sätt. Ett annat kan vara att genom intervjuer eller 

enkäter/surveyundersökningar granska hur målgrupper uppfattar antingen medierapporteringen om 

eller marknadsföringen av de glömda kriserna. Ytterligare ett sätt att fördjupa sig i problemområdet 

är att vända sig till de aktörer som är avsändare av kommunikationen, för att undersöka vilka 

strategier som ligger bakom marknadsföringen. Det sistnämnda går att göra exempelvis genom 

djupgående intervjuer med människor som jobbar inom organisationer som på ett eller annat sätt vill 

marknadsföra glömda kriser.  

Vi har i denna uppsats valt att varken ta hänsyn till målgrupper eller producenter, utan istället 

fokusera på det faktiska marknadsföringsmaterialet och dess innehåll. Ett av de första 

ställningstagandena vi som forskare måste göra utifrån detta, är huruvida en kvalitativ eller en 

kvantitativ ansats är lämplig. Frågeställningarna i just denna uppsats rör inte hur mycket eller hur 

ofta (typiskt kvantitativa frågeställningar) utan snarare hur, vilket är en kvalitativ typ av fråga (Ahrne 

& Svensson 2011). Medan en kvantitativ metod ”mäter” förekomsten av ett särskilt fenomen, skapar 

den kvalitativa metoden istället möjligheter att gå bortom det manifesta innehållet i en text (Østbye 

& Larsson 2004).  

För att undersöka marknadsföringen av de glömda kriserna har vi valt att granska externt 

kampanjmaterial från organisationerna Läkare Utan Gränser [internationellt benämnd Médicins Sans 

Frontières och hädanefter refererad till som MSF] och Naturskyddsföreningen [hädanefter SNF]. I 

studien vill vi komma närmare inpå ett visst medieinnehåll, samtidigt som vi också vill studera hur 

detta material förmedlas. Detta kan göras genom en textanalys – ett sätt att kvalitativt närma sig 

texter i vid mening, vare sig det gäller tryckt text, rörlig bild, fotografi eller talat material (Björkvall 

2012 ; Carlsson & Koppfeldt 2008). Arbetssättet utgår ifrån synsättet att varje text är unik, då 

kvalitativa metoder ständigt letar efter vad som är speciellt t i varje analysobjekt (Østbye & Larsson 

2004).  
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I denna studie har en textanalys i form av en kvalitativ innehållsanalys valts för att finna svar på 

frågeställningarna. Syftet med den kvalitativa innehållsanalysen är att förstå en text på en djupare 

nivå. I den här uppsatsen innebär det att vi kommer att titta närmare på sex kampanjfilmer – tre från 

vardera av organisationerna SNF och MSF. Dessa filmer är en del av organisationernas externa 

kommunikation, och kommer här att betraktas som text i enlighet med det multimodala 

textperspektivet som ofta används inom det semiotiska analysperspektivet i medieforskningen 

(Østbye & Larsson 2004 ; Björkvall 2009 ; Ahrne & Svensson 2009 ; Carlsson & Koppfeldt 2008). 

VARFÖR STUDERA REKLAM? 

Valet av reklamfilmer som studieobjekt baseras på idén att medietexter påverkar människors 

uppfattningar om deras omgivning och samhället de lever i (Ahrne & Svensson 2011). Dessa 

medieproduktioner kan också betraktas som uttryck för vilka föreställningar och relationer som 

dominerar i samhället. Medialt innehåll i form av annonser och reklam utgör en spelbricka i 

skapandet av allmänhetens omvärldsuppfattning. Som MSF nämner i sin rapport (Läkare Utan 

Gränser 2012) är ett av grundproblemen med kommunikationen av glömda kriser att allmänhetens 

uppfattning av dem inte stämmer överens med verkligheten, eftersom det inte rapporteras tillräckligt 

mycket om dem i medierna. Vi betraktar reklam som en potentiell möjlighet för organisationer att på 

egen hand rapportera om den verkliga situationen kring både humanitära och miljömässiga risker 

och kriser. Att studera reklamkampanjer blir således en logisk ingång till förståelsen för hur 

kommunikationen av glömda kriser kan se ut. (Ahrne & Svensson 2011)  

GENERELLT OM KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en vetenskaplig metod som ger möjlighet att granska 

individuella medieproduktioner och tolka innehållet i dem utifrån ett visst perspektiv. (Ahrne & 

Svensson 2011). Genom denna metod går det att komma åt latenta, bakomliggande budskap i ett 

medieinnehåll och se dessa i en social kontext (Østbye & Larsson 2004). Den sociala kontexten är 

det sammanhang som ett material producerats i. Medieforskaren måste alltid ta i beaktande att varje 

produktion är färgad av de värderingar, erfarenheter och synsätt som rådde när den skapades – 

exempelvis hos upphovsmakaren själv, publiceringsmediet eller i den aktuella samhällsdiskursen 

(Østbye & Larsson 2004). Medan den kvalitativa innehållsanalysen inte kan ge oss någon 

information om hur mottagarna av en text uppfattar en text, kan vi istället spekulera kring hur de 

mer djupgående budskapen i texten speglar den sociala kontexten. 
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SEMIOTISKT/RETORISKT ANALYSPERSPEKTIV 

För att få svar på de frågeställningar som denna uppsats kretsar kring tar den kvalitativa 

innehållsanalysen utgångspunkt och inspiration i ett retoriskt och semiotiskt perspektiv. Enligt Ledin 

och Moberg (2010) är dessa perspektiv speciellt tillämpbara vid analys av reklam. Det semiotiska 

perspektivet undersöker vad som kommuniceras, i en djupare mening, medan det retoriska 

perspektivet granskar hur innehållet kommuniceras (Østbye & Larsson 2004). I studien genomför vi 

inte en renodlad semiotisk eller en renodlad retorisk analys, utan vi antar enbart dessa perspektiv 

som en ingång till en bredare textanalys. 

Eftersom varje medieproduktion är präglad av de förutsättningar som rådde då den skapades och 

distribuerades (Østbye & Larsson 2004), inleds analysen av studieobjekten med en kortfattad 

redogörelse för den retoriska situationen för respektive film. Därefter görs en beskrivning av filmen 

och dess handling på denotativ nivå (Berger 2010). Vidare genomförs en översiktlig analys av 

filmernas huvudargumentation och appellformer; ethos, logos och pathos (Carlsson & Koppfeldt 

2008). Detta följs av en mer ingående analys av materialet på en konnotativ nivå (Berger 2010). I 

denna, mer ingående analys ställs frågor till analysmaterialet, utifrån ett antal teman som 

operationaliserats fram utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Filmerna granskas upprepade 

gånger i sin helhet, pausas och spolas tillbaka i mindre avsnitt, samtidigt som observationerna 

nedtecknas enligt de operationaliserade frågorna i kodschemat (se bilaga 1).  

Operationaliseringen av uppsatsens syfte och frågeställningar har resulterat i sju frågekategorier. 

Utifrån tesen att de glömda kriserna är exporterade i tid och rum undersöks förekomsten av 

eventuella uttryck för detta i den första frågekategorin. I den andra frågekategorin granskas 

användningen av semiotik och retorik i analysmaterialet. Den semiotiska delen rör användningen av 

index och symboler. Tecknet ikon anser vi vara av mindre betydelse för just denna studie, då det 

endast är en benämning på en representation av ett objekt eller en person genom en direkt 

avbildning, exempelvis ett fotografi eller en filmsekvens (Carlsson & Koppfeldt 2008). Den retoriska 

delen av analysen utgörs av frågekategori två, tre och fyra, där retoriska grepp och figurer identifieras 

(exempelvis metafor, simili, synekdoke, antites, comparatio, interrogatio, exclamatio, personifiering 

och tilltal) (Hedlund & Johannesson 1997), samtidigt som argumentation och appellformer granskas. 

Den femte frågekategorin kretsar kring hur “ambassadörer” eller talespersoner för de olika 

organisationerna framställs. Denna fråga är relevant eftersom den är en viktig del i hur de glömda 

kriserna kommuniceras i materialet. I den sjätte frågekategorin undersöks hur den 
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produktorienterade synen på risker och kriser framträder i materialet, utifrån Kotler och Zaltmans 

(1971) resonemang som omnämnts i uppsatsens teoridel. Den sjunde frågekategorin, gemensamma 

nämnare, syftar till att samla ihop våra observationer för att se till helhetsintrycket av materialet och 

hur glömda kriser kommuniceras däri.  

Över lag har den kvalitativa innehållsanalysen har hållits på en relativt övergripande och fri nivå, för 

att inte begränsa våra tolkningar. Vi har utgått ifrån de operationaliserade frågeställningarna och 

begreppen/nyckelorden och utifrån detta analyserat de observationer som gjorts. En utförligare 

beskrivning av de sju frågekategorierna och deras nyckelord/begrepp finns i bilaga 1. 

ALTERNATIVA PERSPEKTIV 

Det är även möjligt att göra en analys av kampanjfilmer utifrån det filmpoetiska analysperspektivet 

som omnämns av Jernudd (2010), men då detta perspektiv vanligen appliceras på spelfilm har det 

valts bort. Eftersom våra studieobjekt kan klassas som public relations, mer specifikt 

marknadsföring, anser vi att det är mer relevant att ta utgångspunkt i en retorisk och semiotisk 

analys, för att därigenom granska hur organisationerna försöker övertyga sin publik om allvaret i de 

glömda kriserna.  

Studien hade kunnat kompletteras med exempelvis en enkätundersökning eller ett antal kvalitativa 

intervjuer för att besvara frågor om målgruppens mottagande av samma material. På grund av 

problemområdets relativt outforskade natur inom medie- och kommunikationsforskningen, anser vi 

det dock lämpligt att först studera den faktiska kommunikationen, innan man studerar hur den 

mottas av målgruppen. Med anledning av detta väljer vi att lägga vikt vid den kvalitativa analysen av 

själva kampanjmaterialet, även om ett bredare perspektiv på målgruppen och textens mottagande 

hade varit väl motiverat, om än omöjligt sett till arbetets tidsram. Möjligheten att på djupet studera 

både hur och vad är en av den kvalitativa innehållsanalysens fördelar som också gör den till en 

lämplig metod för vårt studieobjekt. (Østbye & Larsson 2004) 

URVAL 

Vi har valt att undersöka material från avsändaren MSF, då denna organisation ursprungligen gav oss 

idén att studera de glömda kriserna. För att komplettera studien och eftersträva en bredare bild av 

hur kommunikationen av de glömda kriserna kan se ut, har vi även valt att granska material från 

SNF. Denna organisation kommunicerar, enligt vår mening, en annan glömd kris, nämligen 

miljöproblem. 
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Urvalet av analysobjekt siktar på att återspegla organisationernas totala utbud av kampanjfilmer. 

SNF har fått stor spridning på och uppmärksamhet i sociala medier för sina animerade filmer och i 

mindre utsträckning för sitt dokumentärsliknande material, medan situationen är den motsatta för 

MSF. Urvalet innefattar därför två dokumentärsliknande kampanjfilmer och en animerad film från 

MSF. Från SNF består materialet av två animerade filmer och en dokumentärsliknande. Då 

aktualitet är av största vikt för studien, har vi valt att inte gå mer än två år tillbaka i tiden när det 

gäller urvalet. 

För att finna lämpliga analysobjekt har vi utgått från båda organisationernas hemsidor. Där finns 

flera kampanjer presenterade och det är utifrån dessa vi sedan valt ut våra analysobjekt. Från 

hemsidorna länkas besökaren vidare till olika specialbyggda kampanjsajter och ibland direkt till 

organisationernas YouTube- eller Vimeo-kanal. På MSFs hemsida finns en översikt över kampanjer 

som varit aktuella under de senaste åren. I SNFs fall behövde vi komplettera informationen på 

hemsidan med historiken på deras YouTube-kanal för att skapa oss en så komplett bild som möjligt 

av deras kampanjarbete. På MSFs hemsida fanns, vid studiens utförande, 7 kampanjer presenterade. 

Totalt innehåller dessa kampanjer 72 filmer inom urvalsperioden från och med december 2011. Vad 

gäller SNF finns endast en film presenterad på organisationens hemsida. Men med hjälp av 

historiken på deras YouTube-kanal finner vi totalt 17 kampanjfilmer sedan december 2011. Denna 

studie har således valt ut sex av dessa totalt 89 kampanjfilmer. Som nämnts i studiens avgränsning 

ligger fokus på kampanjfilmerna i sig, inte på målgruppen och dess mottagande av filmerna. Vi 

kommer därför inte att göra någon djupare analys av vilka målgrupper MSFs och SNFs hemsidor 

riktar sig till.  

Vad gäller publiceringskontexten kommer vi enbart att ta hänsyn till den uppenbara kontext där 

materialet till studien har hittats. I de fall där vi analyserar den retoriska situationen avser begreppet 

“mediekontexten” således den begränsade kontext där materialet vid studiens utförande fanns 

tillgängligt för visning, nämligen YouTube och Vimeo. Dessa två är världsomfattande och etablerade 

videokanaler med användargenererat innehåll. De riktar sig till individer eller organisationer som vill 

nå en specifik målgrupp genom att själva skapa innehåll, men också till människor som enbart söker 

information. De som använder kanalerna för informationssökning är de som äger de tekniska 

förutsättningarna för att kunna titta på videoklipp, exempelvis en dator, smartphone eller surfplatta. 

På så sätt blir dessa kanaler spridningsmedier, där den specifika målgruppen förblir okänd. Vi kan 

alltså inte uttala oss närmare om vilken målgruppen är i slutändan, mer än att det rör sig om en bred 
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allmänhet i och med att vem som helst tekniskt sett kan nå kanalerna. När det gäller MSFs och SNFs 

kommunikation i dessa kanaler strävar båda organisationerna efter att sprida kunskap och 

information om sådant som rör många. Därmed kan organisationerna sägas rikta sig till en bred, 

allmän målgrupp med sin närvaro i dessa två kanaler.  

På SNFs YouTube-kanal finns material som varierar mellan att vara kampanjer och informations-, 

utbildnings- samt konferensmaterial. Deras Vimeo-kanal är dedikerad till enbart kampanjmaterial. 

MSFs filmer på deras svenska YouTube-kanal har en jämnare kategorisering, där det mestadels 

handlar om kampanjer men också några presentationsfilmer; kampanjerna i fråga är informativt 

utformade. Vad gäller MSFs närvaro på Vimeo finns ingen svensk kanal, däremot finns en kanal 

tillägnad kampanjen “access campaign”. Liksom på MSFs YouTube-kanal återfinns här 

huvudsakligen informativt kampanjmaterial. 

Urvalet har utgått ifrån en ambition att välja så olika typer av kampanjer som möjligt inom en så nära 

tidsrymd som möjligt. Sökandet utgick ifrån att samla ett material med en tematisk bredd. Ett 

alternativ hade varit ett strikt datumbundet urval utifrån exempelvis de senast publicerade 

videoklippen från respektive organisations YouTube-flöde. Detta urval ansågs dock inte lämpligt då 

det var svårt att skilja på vilka videor som definierades som kampanjmaterial respektive 

informationsmaterial. Vidare skulle detta urval inkludera flera snarlika filmer ur en och samma 

kampanj. Att välja filmer från olika kampanjer genererar en större bredd i studiematerialet vad gäller 

genre, tilltal, tema med mera. Detta är gynnsamt då studien strävar efter att skapa en så bred bild 

som möjligt av kommunikationen av glömda kriser. 

OM FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN, VALIDITET OCH RELIABILITET 

I denna studie föreligger knappast några betydande etiska överväganden, då studiematerialet utgörs 

av en medieproduktion och inte av människor. Naturligtvis har vi däremot tagit hänsyn till studiens 

validitet, reliabilitet och hur vi som forskare förhåller oss till materialet. Analysobjekten har valts ut 

med noggrannhet och den tolkning som görs av resultaten strävar i slutändan efter att inte 

“övertolka” det som framträder i materialet.  

Uppsatsen bygger på ett relativt brett syfte och öppna frågeställningar. Motiveringen till detta är att 

denna typ av problemformuleringar, som dessutom är kvalitativa till sin natur, kan betraktas som ett 

lämpligt sätt att angripa ett problemområde som är mer eller mindre outforskat. Detta kan sägas öka 
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studiens validitet. Samtidigt kan samma faktum också sänka validiteten, i och med att ett brett syfte 

möjligen kan peka mot flera olika metoder. 

Det är också möjligt att tänka sig att denna studie hade kunnat utföras med hjälp av ett annat 

analytiskt perspektiv än det semiotiska och det retoriska. Möjligen hade en kritisk diskursanalys 

kunnat genomföras, för att i större mån placera problemområdet i en bredare, samhällelig kontext 

och i relation till någon viss ideologi (Berglez 2010). Detta övervägdes men valdes bort, eftersom 

uppsatsens tidsramar inte skulle ha rymt både en undersökning och en definition av den rådande 

samhällsdiskursen kring miljömässiga och humanitära risker/kriser samt en analys av ett konkret 

mediematerial. Detta övervägande har en positiv inverkan på studiens validitet. 

Vad gäller reliabiliteten i studien, det vill säga huruvida den kan återupprepas med samma verktyg 

och generera samma resultat, finns det flera faktorer som påverkar. Bland annat är det uppenbart, 

som i all kvalitativ forskning (Ekström & Larsson 2010), att tolkningen av materialet som görs i 

denna studie är färgad av vår förförståelse och vår kultur. Detta i sig är ett hot mot studiens 

reliabilitet, men kan till viss del sägas överbryggas av det faktum att vi är två personer som båda 

analyserat samma material och varit överens om tolkningen av det. Vidare har vi båda tittat igenom 

kampanjfilmerna upp emot 10 gånger vardera, vilket ökar reliabiliteten i analysen. 
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RESULTAT 

Följande avsnitt kommer att ta sin början i en översiktlig presentation av varje film samt deras 

retoriska situation. Den retoriska situationen är, enligt Vigsø (2010) utgångspunkten för all retorisk 

analys av texter; i denna uppsats kommer Vigsøs förslag till analysmall för den retoriska situationen 

därför att följas. Därefter presenteras analysen av filmerna utifrån de tre frågeställningarna som 

denna uppsats utgår ifrån 

PRESENTATION AV ANALYSMATERIALET FRÅN MSF 

SEE WHAT WE SEE 

Den första filmen i studiematerialet syftar till att uppmärksamma HIV/AIDS som en pågående 

problematik. Avsändaren, som är angiven explicit som MSF, vill belysa att epidemin ännu inte är 

över och därigenom fortfarande innebär konkreta bekymmer för de som är drabbade. Filmens 

kontext utgörs av den kampanjsajt som den lanserats på där fördjupande texter och grafik omgärdar 

videofönstret. Målgruppen kan antas vara en bred internationell allmänhet. 

Filmtitel: Kamp för fortsatt HIV-Behandling 

Kampanj: See what we see (Se det vi ser) 

Språk: Engelska med svenska undertexter. 

Längd (M:SS): 1:56 

Publicerad: November 2013 

Analyserad kanal: Youtube genom kampanjsajt. 

Länk (Kampanjsajt): http://see.lakareutangranser.se/sv 

Länk (Direkt):  http://youtu.be/7XMUJ_f3dgc 

I filmen kan flera olika led av argument identifieras. Det som här kan anses vara det övergripande 

påståendet är: “HIV/AIDS är inte över”. Detta påstående stödjer sig mot grunden att “Människor 

kämpar dagligen med sin sjukdom”. Garanten som stärker påståendet mot grunden är: “Claudine 

bevittnar själv vilken problematik HIV/AIDS medför.” 

Filmen öppnas med kampanjens ledord: ”See what we see”, som syns som vit text mot röd 

bakgrund. Ovanför texten syns kampanjens logga, ett stilistiskt öga i enkel grafik. Texten skjuts åt 

sidan, ”We See” behålls och fylls på med orden ”… people struggling to continue HIV treatment”. 

Därefter klipps filmen till att visa en extrem närbild i svartvitt av en afrikansk kvinnas ansikte. 

Kvinnan presenteras som Claudine Motossia. Vit text mot svart bakgrund klipps in och tittaren får 

http://see.lakareutangranser.se/sv
http://youtu.be/7XMUJ_f3dgc
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förklarat för sig att bromsmediciner mot HIV/AIDS är tänkta att vara gratis i Kongo-Kinshasa, men 

att patienter tvingas betala för tester och doktorsbesök, samt att denna kostnad är omöjlig att bära 

för många. Vidare förklarar ännu en textruta att Claudine tvingas be sina vänner att dela med sig av 

sina mediciner. Alltmedan texten visas spelas långa mörka toner på piano. 

Den svarta bakgrunden byts ut mot en miljöbild från vad som kan antas vara Claudines hemtrakter; 

sorlet från människor som pratar hörs i bakgrunden. Vi ser henne vandra mot kameran klädd i en 

lång grön och rosablommig klänning, med sig bär hon en rosa axelväska. Under tiden berättar hon, 

som en så kallad speak-over, sin historia. Hon vandrar genom ett landskap bestående av slitna hus 

och byggnader. Vägen hon går på är mestadels grus och jord. Genomgående är hon omgiven av 

människor i olika åldrar, främst yngre. En annan berättarröst tar över. Vit text presenterar rösten 

som Jean Lukela, en HIV-aktivist som förklarar hur svårt HIV-patienterna har det. ”Det är 

motbjudande!”, avslutar han. Claudine berättar att hon i nuläget bara har fyra piller kvar. Utan sina 

tabletter kommer hon snart att bli sjuk igen. Visuellt ser vi fortfarande Claudine vandra genom, vad 

vi kan anta är någon form av landsbygd. 

Hon når fram till ett hus där hon möts av en annan kvinna. Jean Lukela frågar om tittaren vet hur 

många som dör av sjukdomen varje dag. I nästa klipp sitter Claudine och den andra kvinnan mitt 

emot varandra i plaststolar. Claudine förklarar att hon inte har några tabletter och frågar om hon kan 

få några av kvinnan, som svarar att hon själv inte har så många kvar men att de kan dela. Ett klipp 

läggs in där den andra kvinnan plockar fram tabletter ur en medicinburk och ger till Claudine, som 

räknar dem, stoppar dem i sin egen burk och lämnar huset. Jean Lukelas berättarröst återkommer 

och förklarar att spridningen av HIV/AIDS är enorm i området. Han frågar ”Vad ska det bli av 

oss?”; i bild passerar en liten pojke som tittar in i kameran. Videon klipper över till att följa Claudine 

när hon på nytt vandrar genom bebyggelsen. Kameran zoomar in på hennes ansikte som ser dystert 

ut. Via berättarröst säger hon: ”Det betyder att jag måste hitta någon annan för att få tag på min 

medicin”. Härefter klipps kampanjens logotyp, det stilistiska ögat, in mot svart bakgrund följt av 

kampanjsidans internetadress. Denna webbadress plockas fram bokstav för bokstav till ljudet av en 

gammal skrivmaskin.  
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VACCINES 

Studiematerialets andra film handlar om att informera om svårigheterna kring att vaccinera barn, det 

framkommer ytterst implicit i filmen att det rör sig om barn i tredje världen. Filmen kan nås via 

kampanjsajten MSF Access Campaign. Den internationella webbsidan är mycket omfattande och 

innehåller en mängd mediematerial som publicerats i olika delkampanjer. Filmen är en del av en serie 

animerade kortfilmer på temat vaccinering. Avsändaren uttryckligen MSF. Målgruppen kan anses 

vara en internationell, västerländsk och vuxen allmänhet. Filmens animerade karaktär och enkla tilltal 

antyder att den även kan rikta sig till engelskspråkiga barn. 

Filmtitel: Vaccines: The right tools for the job? 

Kampanj: Access Campaign 

Språk: Engelska 

Längd (M:SS): 1:45 

Publicerad: April 2013 

Analyserad kanal: Vimeo genom kampanjsajt. 

Länk (Kampanjsajt): http://www.msfaccess.org/multimedia 

Länk (Direkt):  http://vimeo.com/64384271 

Filmens övergripande argument kan tänkas vara att “tusentals barn får inget vaccin”. Som grund för 

detta presenteras flera svårigheter som är inblandade i både logistiken och utförandet av 

vaccineringen. Garanten i detta argument består i att barn bör vaccineras för att få skydd mot 

sjukdomar. Denna garant gör att grunden i sig blir ett värderande påstående. 

Filmen öppnas med två ljudelement, dels tonerna från ett piano och dels ljudet av en gammal 

diabildsprojektor. En manlig berättarröst frågar tittaren ”Do you know what it’s like when you don’t 

have the right tools for the job? We do!” Till ljudet av ett diabildsbyte visas ett grafiskt återgivet 

nyckelhål. In i nyckelhålet sticks en gaffel i ett framgångslöst försök att låsa upp. Berättarrösten 

förklarar att arbetet med att vaccinera barn ofta innebär ett arbete med dåligt lämpade medel. En 

bild visas på en glass i solsken. Mannen förklarar att vacciner är mycket temperaturkänsliga och 

måste hållas mellan två och åtta grader Celsius hela tiden; glassen i bild smälter sakta. Uppe i övre 

vänstra hörnet syns en liten ruta med texten ”Wrong tool #1”. Berättarrösten förklarar att just 

denna känsliga produkt ofta måste användas på några av världens varmaste platser. ”It’s like trying 

to keep an ice cream cold in the oven”. 
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I nästa klipp ser vi texten ”Wrong tool #2”. Berättarrösten förklarar att vaccin är skrymmande att 

transportera och trots detta måste organisationen köra dem ”thousands and thousands of miles. 

Sometimes we have to improvise”. Med samma stilistiska formspråk illustreras transportsträckan i 

form av ett flygplan, en bil och en packåsna. Inför nästa klipp säger mannen: ”It’s like being asked to 

fix something broken with a bandaid”. Till detta syns en röd kanna med en växande spricka tvärs 

över porslinet. Över sprickan sitter ett plåster. 

”Wrong tool #3” klipps in och byts ut mot grafik av en spruta mot blå bakgrund fylld till hälften 

med lila vätska. Berättarrösten förklarar att vaccinet måste injiceras av professionella medarbetare. 

Videon avbryts av att berättaren utropar “Ouch!” samtidigt som ordet också syns i helskärm i en 

taggig ram. Utmaningen att hitta personal som kan utföra vaccinationer professionellt känns, enligt 

berättaren, som att försöka steka ett ägg utan stekpanna. Visuellt ser vi en eld ovanför vilken ett 

stekt ägg ligger på en tennisracket. 

Härefter klipps en summering in. Berättarrösten summerar vilka tre verktyg som behövs: Vaccinet 

måste hitta fram, de måste hålla rätt temperatur och rätt personal måste finnas på plats. Han frågar 

tittaren: ”So what are we missing here? – Children”. I nästa klipp ser vi vad vi rimligen antar är en 

grovt återgiven karta. I kartans kanter finns hus inplacerade och i kartans mitt finns en vit byggnad. 

Prickade linjer rör sig från husen i ytterkant in mot den vita byggnaden. Berättarrösten förklarar att 

barnen behöver gå lång väg för att få sina injektioner och att detta måste ske minst fem gånger under 

barnets första år för att få effekt. 

Avslutningsvis syns en snurrande spiral i vilken människoliknande silhuetter faller mot mitten. 

Berättarrösten konkluderar: ”Now you know why 22 million children miss out on their vaccinations 

each year. We know we can do a lot better and reach many more children”. Till detta visas texten 

”Right tool #1” över hela bildrutan och växlas över till nyckelhålet från videoklippets början. Denna 

gång stoppas istället en nyckel i nyckelhålet och vrids om. Ljudet av en dörr som öppnas hörs och 

berättarrösten säger ”Just give us the right tools!” Det avslutande bildelementet är en svart 

bakgrund med vit text ”We Need Better-Adapted Vaccines”, ”Protect more children from life-

threatening illnesses” Därefter uppmaningen ”Get involved:” samt diverse kampanjrelaterade 

webbadresser. 
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FATAL NEGLECT 

Den sista filmen från MSF är en del av en serie filmer under samma tema inom kampanjen Access 

Campaign. MSF framkommer implicit som avsändare genom filmens gång, dels genom titlar på 

namngivna personer, dels i logotyper på t-shirtar och slutligen genom tack-till-rutan i eftertexterna. 

Målgruppen kan här, liksom i övrigt material från MSF, anses vara en bred internationell allmänhet. 

Denna gång är dock barn troligen uteslutna ur målgruppen då reportaget innehåller många starka 

bilder av lidande människor. Syftet med filmen är att uppmärksamma Kala Azar som en allvarlig 

sjukdom som orsakar mycket lidande hos de drabbade. 

Filmtitel: Fatal Neglect - Kala Azar: Still Waiting 

Kampanj: Access Campaign 

Språk: Engelska 

Längd (M:SS): 7:41 

Publicerad: December 2013 

Analyserad kanal: Vimeo genom kampanjsajt. 

Länk (Kampanjsajt): http://www.msfaccess.org/multimedia 

Länk (Direkt):  http://vimeo.com/55445296 

Filmens längd möjliggör flera led av argument, där det främsta kan anses vara: “Kala Azar är en 

mycket allvarlig och ouppmärksammad sjukdom”. Till grund för detta ligger faktumet att ett stort 

antal människor dör av Kala Azar. Garanten i detta fall är att “när ett stort antal människor till följd 

av ett något, är fenomenet allvarligt.” 

Filmen öppnas med ett foto tillsammans med rubriken ”Fatal Neglect”, ”The global health 

revolution’s forgotten patients”. På foton ser vi ett avlångt rum med vita stålsängar uppradade. 

Ovanför varje säng hänger tunna vita tyger. I vissa av sängarna skymtar vi människor. Ljudet av en 

lång, dov ton utgör ljudkulissen. I nästa bild ser vi en nästan svart bakgrund och texten ”Kala Azar: 

Still Waiting” samt namnet på vad vi kan anta är filmens producent. 

Innan texten försvunnit hör vi en man tala, strax klipps han in i bild och presenteras som Alan 

Antonio De Lima Pereira:  

”Kala Azar is actually a very neglected tropical disease, mainly because it affects the poorest of the 

poor in places like South Sudan, Ethiopia, India, Brazil.” 
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Alan Antonio bär en vit t-shirt med MSFs-logga samt ett stetoskop hängande runt halsen; han 

befinner sig i en miljö som liknar den i öppningsfotot av filmen. Samtidigt som han talar växlas 

miljöbilder in bland annat på lekande barn och någon form av hushållsaktiviteter. Ett foto klipps in 

på ett skrikande barn som hålls ner i en säng av ett par armar tillhörande en vuxen person. Därefter 

blir bilden åter svart och en text förklarar: 

”Each year, up to 300,000 new cases of Kala Azar (visceral leishmaniasis) are diagnosed, resulting in 

nearly 50,000 deaths from this parasitic disease.” 

Efter textrutan träder en serie bilder och videosekvenser in. Serien inleds med tonerna och bilderna 

från någon form av musikalisk sammankomst. Tonerna är främmande för ett västerländskt öra och 

instrumenten på bild är av okänt slag. Vidare syns flera foton av mycket sjuka barn och vuxna. Alan 

Antonio får på nytt ordet och förklarar allvaret i tillståndet för invånarna i området. I nästa klipp 

visas en man som via en textruta i nedre vänstra hörnet presenteras som Simon Tyler, MSF Project 

Coordinator. Han förklarar att man för närvarande registrerat tre gånger fler fall av Kala Azar 

jämfört med samma period under föregående år. Klippet är kort och tittaren får svårt att både läsa 

namnskylten och hinna få ett intryck av hans ansikte. 

Bildreportaget visar ytterligare bilder av sjuka barn och ungdomar på kliniken. En stillbild visar en 

kvinna som ligger i en säng. Tydligt i bildens nedre högra hörn ligger en stor klocka med 

mässingram, visarna pekar på fem i halv ett. Fler bilder av människor och miljö växlas och avslutas 

med en text mot svart bakgrund som beskriver de vanliga symptomen på Kala Azar samt att de 

flesta som förblir utan behandling dör. 

Härefter följer en kort berättelse om Nyankhor; hon är en ett år gammal flicka som testats positiv 

för Kala Azar. Vi får möta flickans läkare Sonja Schumacher som förklarar vilka turer de tvingats gå 

igenom för att få fram ett resultat. Alan Antonio förklarar de komplicerande faktorer som omgärdar 

testningsprocessen för Kala Azar. En stor mängd klippbilder varvas som främst visar upp 

interaktionen mellan läkare och patienter. En tredje medarbetare, Okumu Dennis Paul, förklarar och 

betonar svårigheterna med att få fram lämpliga testsvar. Både Okumu och Alan Antonio betonar att 

testerna är mycket smärtsamma för patienterna. Ytterligare en namngiven medarbetare betonar 

vikten av ett bättre test. Alan Antonio förklarar att om ett bättre test fanns tillgängligt skulle det 

gynna patienterna. 



Anna Josephsen GLÖMDA KRISER Michael Nilsson 

28 (53)  

I nästa avsnitt av filmen återvänder vi till läkaren Sonja, som förklarar att de häromdagen förlorade 

tre Kala Azar-patienter under en och samma dag. Hon säger: ”It’s not always nice to be here”. Hon 

är filmad ur ett grodperspektiv, från mycket kort avstånd. Kameran använder sig av ett 

vidvinkelobjektiv, och i kombination med det korta avståndet mellan kameramannen och Sonja gör 

detta att hennes ansikte drabbas av linsförvrängning och ser ”skevt” ut. Några bilder av bårar 

övertäckta med färgstarka sjalar klipps in, musiken som ackompanjerar scenen är “mystisk”. 

Medarbetarna från organisationen talar om de olika mediciner som för närvarande är aktuella i 

behandlingen av Kala Azar. I följande sekvens får vi se när ett antal patienter får sprutor. De 

grimaserar och gråter och en liten pojke haltar när han lämnar behandlingsrummet. 

Filmen fortsätter ytterligare några minuter i samma stil. I det sista klippet ses en kvinna lämna 

kliniken med sitt spädbarn över axeln. Hon sveper en sjal över barnets huvud; samtidigt tystnar 

musiken och bilden blir svart. Härefter följer eftertexter. 

PRESENTATION AV ANALYSMATERIALET FRÅN SNF 

COCKTAILEFFEKTEN 

Den första kampanjfilmen från SNF är en produktion som lyfter frågan om kemikalier i svenskars 

vardag och hur dessa riskerar att skada våra kroppar. Målgruppen kan tänkas vara hela den svenska 

allmänheten. SNFs syns tydligt som avsändare i slutet av filmen. Filmen lanserades på YouTube via 

SNFs egen hemsida, och är ämnad för spridning i andra, sociala medier. 

Filmtitel: Cocktaileffekten 

Kampanj: Cocktaileffekten 

Språk: Svenska 

Längd (M:SS): 1:41 

Publicerad: Juni 2012 

Analyserad kanal: Youtube genom kampanjsajt. 

Länk (Kampanjsajt): http://www.naturskyddsforeningen.se/cocktail/ 

Länk (Direkt):  http://www.youtube.com/watch?v=bDXPMCp7SAo 

I denna kampanjfilm kretsar huvudargumentationen kring påståendet att enstaka kemikalier i 

konsumentprodukter tillsammans kan ge oväntade effekter. Grunden för påståendet är följande: “I 

varor i vår närhet finns många kemikalier vi idag inte vet tillräckligt mycket om”, medan garanten är 

att “sådant vi inte vet mycket om kan vara farligt”. 
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Genom hela filmen förs handlingen framåt av en berättarröst, i detta fall hip-hop-artisten Timbuktu. 

Filmen är animerad, och det grafiska formspråket kan sägas likna ett något grovhugget 

pappersurklipp. En stark, rosa färg används för att illustrera de skadliga kemikalierna vi utsätts för, 

och berättaren talar om hur vi riskerar att få i oss dem genom prylar som vi använder i vardagen. 

Filmen inleds till ljudet av en gammaldags filmprojektor som rullar igång. Berättarrösten säger “Du 

kanske inte vet om det, men du är med i ett jättestort experiment”, varpå en animerad figur - vi 

kallar honom här för “klippgubben” - trillar ned i en e-kolv med rosa, bubblande vätska. Sedan 

informerar berättaren tittaren om att farliga kemikalier finns i vardagsprylar som “gulliga leksaker”, 

mobiltelefoner, kläder och möbler. Samtidigt med denna uppräkning syns också en grafisk 

representation av varje objekt. Ämnena i dessa produkter är farliga var för sig men kan vara ännu 

skadligare när de blandas i människokroppen. Vidare talar berättaren om hur vi får i oss 

kemikalierna, för att sedan poängtera att “Exakt vad detta gigantiska experiment kommer att få för 

resultat vet vi inte. Men allt tyder på att våra barn riskerar att få problem”. Här illustreras 

resonemanget med en sekvens där klippgubben förvandlas till en zombie-liknande figur. De 

potentiella följderna av kemikaliemixen radas upp: missbildade könsorgan, cancer, diabetes och 

svårigheter att få egna barn. Autism och ADHD nämns också, med en animation där starka färger 

skakar i bild och en hög, bullrande ljudeffekt läggs till. 

Vidare ställs de ovan nämnda vardagsprylarna upp på rad, och en rosa bubbla från varje pryl åker 

ned i ett cocktailglas, blandas, blir till grön vätska, för att slutligen få glaset att explodera. Härefter 

pratar berättaren om uppkomsten till problemet, och nämner att det är allra värst i de länder där 

saker tillverkas. Människor får i sig höga doser av kemikalier och miljön blir förorenad. En isbjörn 

på Nordpolen med en “giftig” TV-apparat utstickande i en pratbubbla, illustrerar hur gifterna sprids 

över långa avstånd. Sedan säger berättaren “Det här experimentet måste vi stoppa!”, och ett larmljud 

hörs; han talar om vad gemene man kan göra för att stoppa problemet - sluta köpa farliga varor. 

Tittaren uppmanas att dela kampanjfilmen och samtidigt visas en illustration av gammaldags 

videokassettband som blir fler och fler. Till detta hörs också ljudet av samma filmprojektor vi hörde 

i filmens början. På detta följer sedan uppmaningen till tittaren om att gå in på SNFs hemsida och 

läsa om vilka kemikalier som faktiskt går att undvika. 
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BYT TILL EKO 

Helt fri från någon särskild kampanjsajt släpptes kampanjfilmen Byt till eko och spreds framgångsrikt 

i sociala medier. SNF är den explicita avsändaren och målgruppen är återigen den svenska 

allmänheten. Filmen syftar till att informera om vikten av att välja ekologiska livsmedel. 

Filmtitel: Byt till eko 

Kampanj: Byt till eko 

Språk: Svenska 

Längd (M:SS): 1:56 

Publicerad: September 2013 

Analyserad kanal: Youtube 

Länk (Kampanjsajt): - 

Länk (Direkt):  http://www.youtube.com/watch?v=ik3yCcPxmW0 

Den dominerande argumentationen byggs utifrån påståendet att “ekologiska varor är bättre för 

hälsan och miljön än konventionella”, på grunden att konventionella produkter framställs med hjälp 

av bekämpningsmedel. Detta stöds av garanten “Bekämpningsmedel är dåligt för hälsa och miljö”. 

Även denna film från SNF är en animerad, grafisk produktion. Den uppmanar tittaren till att byta ut 

sina konventionella (“o-ekologiska”) matvaror mot ekologiska, samtidigt som den förklarar varför 

ekologisk mat är bättre för människa och miljö. Filmen har två berättarröster (Anders Johansson och 

Måns Nilsson, en komikerduo känd från svensk TV) som för en dialog med varandra, där den ena 

förklarar för den andra vad ekologiskt innebär. Berättarna presenterar problemet med o-ekologiska 

varor, redovisar konsekvenserna av produktionen och konsumtionen av dessa, samt informerar om 

vad som kan göras för att förebygga och lösa problemen. 

Videon är skapad med inslag av så kallad stop motion-teknik, och använder genomgående klara, starka 

färger och illustrativa ljudeffekter. I filmens första scen frågar Anders: “O-ekologiskt, vad är det för 

något?”, frågan representeras samtidigt visuellt, med rosa typsnitt och bakgrund. Måns säger: “Ta ett 

helt vanligt äpple”; ett äpple syns i bild och en mängd munstycken kommer in i bilden och sprutar ut 

rosa/vita små moln på äpplet, medan Måns berättar att äppelodlingen blivit besprutad tio gånger 

innan “du” stoppar äpplet i munnen. Samtidigt hörs ljudet av någon som tar ett bett av ett äpple. I 

nästa del konstaterar båda rösterna att “Det är äckligt”, samtidigt som ordet äckligt i kapitäler visas 

mot en turkos bakgrund. Måns går vidare till att berätta att “nästan all mat vi stoppar i oss är o-
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ekologisk och rester av bekämpningsmedel åker rakt in i våra kroppar”. Anders frågar måns: “Fast 

det är väl inte så farligt?”, varpå Måns svarar: “Du dör inte knall och fall. Men forskare oroar sig för 

vad de här bekämpningsmedlen gör med oss i det långa loppet, särskilt för våra barn.”  

Vidare förklaras hur allt detta motiveras av att hålla matpriserna nere. Att vi betalar mindre betyder 

att någon annan tvingas betala det “verkliga priset.” Här exemplifieras både visuellt och verbalt hur 

vindruvsodlaren får cancer och hur barn kan bli sjuka av att bo nära en bananodling. Detta bemöter 

Anders genom att påstå att det bara händer på andra sidan jordklotet varvid Måns utropar: “Det 

händer över hela planeten! Här hemma i Sverige också!” Måns berättar om hur bland annat bi-

beståndet minskar. Pollineringsprocessen illustreras av ett bi som flyger fram till en liten kvist, ur 

vilken äpplet från kampanjfilmens början “ploppar fram”. Måns kommer till insikt om att “Det här 

är helt sjukt! Hur får vi stopp på det här vansinnet?”. Båda dessa utrop syns också som text. 

Anders presenterar sedan lösningen: “Ja, vi äter ekologiskt”. Samtidigt som ordet ekologiskt uttalas 

syns det även i bild, där det “packas upp” ur en låda tillsammans med blommor och träd och ljud av 

fågelkvitter. Därefter följer en uppräkning av livsmedel som tittaren rekommenderas att ta extra 

hänsyn till i valet mellan ekologiskt och o-ekologiskt. Kaffe och bananer, mjölk och kött samt 

vindruvor och potatis. Till ljudet av fågelsång avslutar Måns filmen med att säga:  

Varenda liten ekologisk vara du väljer är ett steg mot en friskare planet. Medan du byter till eko, 

kämpar Naturskyddsföreningen för att vi ska få schysstare varor i butikerna. 

SVERIGE SER INTE LÄNGRE UT SOM DU TROR 

I analysmaterialets sista film är målgruppen densamma som hos de båda ovanstående filmerna från 

SNF. Filmen kan både ses på YouTube och Vimeo och Vimeo-versionen nås via organisationens 

hemsida. Syftet är att informera om att skogspolitiken resulterar i mycket negativa effekter för 

skogsmiljön i Sverige.  

Filmtitel: Sverige ser inte längre ut som du tror  

Kampanj: Sverige ser inte längre ut som du tror 

Språk: Svenska 

Längd (M:SS): 1:30 

Publicerad: Juni 2013 

Analyserad kanal: Vimeo  
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Länk (Kampanjsajt): - 

Länk (Direkt):  http://vimeo.com/69233161 

Påståendet “Sverige ser inte längre ut som du tror” utgör fokus för argumentationen i denna 

kampanjfilm. Detta påstående grundar sig på att “stora delar av vår skog har blivit avverkad”, med 

stöd från garanten att tittaren inte tror att så är fallet. 

Filmen börjar med en kameraåkning längs med en forsande bäck. I bakgrunden hörs en folkvisa 

med ord som: hemlandet, stigar och hällar, hängbjörkar och skog, hembygd, sommarnatt, kärleken, 

ungdomen, etc. Ljudkvalitén är knastrig och det hörs att det är en gammal inspelning. Snart vinklas 

kameran uppåt och visar mer av landskapet. Det landskap som breder ut sig är avverkat till stora 

delar. Den visuella tonen i filmen är dämpad, då landskapet som återges i bild går i bruna toner och 

är filmat i molnigt väder. Materialet är, bokstavligt talat, filmat ur ett fågelperspektiv, där en rovfågel 

flyger över landskapet. Ibland utgår kameravinkeln från vad fågeln ser och stundtals ser vi den 

istället i bild som om vi flyger bredvid den.  

Flera landskapsbilder tonar mot varandra för att därefter förankras i vit text som läggs ovanpå 

landskapsbilderna: “Sverige ser inte längre ut som du tror”. Detta följs av flera textelement som 

argumenterar för hur skogen förändrats över de senaste decennierna. Argumenten kompletteras av 

visuella illustrationer i form av ritade, förenklade kartor över Sverige. Exempelvis nämns att 

“Skogslandskap har blivit söndertrasade av timmervägar” Textelementen innehåller även siffror och 

procentsatser på hur stor del av landets som består av skog och hur många växt- och djurarter som 

är hotade.  

I slutet av filmen flyger fågeln på ett längre avstånd från kameran, samtidigt som texten “Hjälp oss få 

till en ny skogspolitik” visas över bilden. Filmen avslutas med SNFs logotyp samt en uppmaning till 

tittaren om att bli medlem i SNF genom att skicka ett sms. 
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ANALYS OCH DISKUSSION 
TIDS- OCH RUMSPERSPEKTIV 

Båda de studerade organisationerna kommunicerar tids- och rumsperspektiven i sin marknadsföring, 

vilket bekräftar vår tes om att de glömda kriserna lider av en förskjutning i tid och rum. Dessa 

aspekter är viktiga för vår förståelse av vad en “nyhet” är i olika medier (Hvitfelt 1989 ; Häger 2009 ; 

Strömbäck 2009), och kan därför anses viktiga i marknadsföringen av glömda kriser. Om 

målgruppen har en större förståelse för var och när risker och kriser utspelar sig, borde det finnas 

större möjligheter att gå från förståelse till övertygelse och vidare till handling i målkedjan.  

Enligt Wester Herbers (2004) definition av risk varierar uppfattningen av vad en risk är från individ 

till individ, och beror på vilken situation man själv befinner sig i. Samma författare nämner dessutom 

att riskkommunikation behöver lokal anknytning för att människor ska uppfatta den som relevant. I 

anslutning till detta står Becks (2010) teorier om att riskkommunikation bör sträva efter att göra 

risken personlig och greppbar hos många människor för att få genomslagskraft. Med andra ord 

behöver den glömda risken göras både gemensam och personlig. Detta kan möjligen hjälpas genom 

att låta marknadskommunikationen tydliggöra hur det vi gör just nu påverkar den som lever om 100 

år, samt hur det vi hemma i Sverige gör påverkar en människa i exempelvis Afrika. Om 

organisationen däremot inte kommunicerar tids- och rumsperspektivet eller förankrar krisen i ett 

lokalt perspektiv, skapar kommunikationen istället åtskillnad mellan “vi och dom”. Detta kan betraktas 

som kommunikationens potential att både gemensamgöra och åtskilja, som både Beck (2010) och 

Jansson (2009) talar om. Det är således intressant att granska hur tids- och rumsperspektivet 

kommuniceras i kampanjmaterialet. 

I de sex kampanjfilmerna som analyserats kommuniceras tids- och rumsperspektiven med hjälp av 

både retoriska och semiotiska figurer och grepp. Den första filmen, See what we see, inleds med en 

stiliserad bild av ett öga, för att sedan visa en fotografisk närbild av en kvinnas ansikte, med fokus på 

hennes ögon. Publiken uppmanas att “se det som MSF”, det vill säga risker och kriser inom HIV-

problematiken. De olika avbildningarna av ögat kan tänkas minska det rumsliga avståndet mellan 

den HIV-drabbade kvinnan och oss som tittare i en annan världsdel: vi “känner med” henne. 

Ögonen som “porten till själen”, i idiomatisk bemärkelse, tillåter oss att se “in i” hennes själ, att få 

en inblick i hennes värld. Att se kan man dessutom bara göra i realtid, vilket gör att även avståndet i 

tid minskas. Representationen av ögat blir således en symbol för seendet som helhet, och kan därför 

sägas fungera som en ingångsport till en annan plats och en annan tid, för oss tittare. 
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I samma film informeras tittaren bitvis också om rumskontexten för HIV-krisen. Tidigt visas bilder 

av barn som bär tunnor och andra kärl på huvudet. Bilden av dessa mörkhyade människor, klädda i 

brokiga färger, stämmer troligen överens med den bild som de flesta svenskar har av Afrikas 

invånare. Detta ökar det rumsliga avståndet, men i och med att tittaren också får stifta bekantskap 

med Claudine Motossia och hennes vardag med sjukdomen HIV, skapas ändå en chans för tittaren 

till personifiering och att i slutändan minska det rumsliga avståndet till krisen. Detta går att koppla 

till resonemanget som både Beck (2010) och Jansson (2009) för, om att kommunikationen både kan 

verka åtskiljande och gemensamgörande. 

I en annan sekvens i filmen See what we see används en retorisk fråga (interrogatio) i kombination med 

en synekdoke (Hedlund & Johannesson 1993) för att sätta HIV-krisen i ett tidsperspektiv. I bild syns 

ett barn, samtidigt som en berättarröst frågar “Vad ska det bli av oss?”. Barnen i ett samhälle kan 

betraktas som “framtiden”, och frågan som ställs är en reflektion över hur framtiden kan komma att 

se ut. Dessa två grepp bildar tillsammans synekdoken, där barnet och den retoriska frågan får 

representera hela problematiken kring HIV och hur generationer utraderas och barn blir 

föräldralösa: en liten del representerar en större helhet. 

Även i filmen Vaccines kommunicerar avsändaren tids- och rumsperspektivet, om än något vagt. 

Formuleringar som uttrycker att vaccin måste användas “in some of the hottest places on earth” och 

måste transporteras “thousands and thousands of miles” med flyg eller bil förekommer i filmen. I 

samband med dessa repliker syns illustrationerna av ett flygplan och en bil. Berättarrösten nämner 

också att “22 million children miss out on their vaccinations each year”, vilket kan tänkas ge tittaren 

en indikation på riskens eller krisens omfattning. Dessa formuleringar kan inte sägas minska vare sig 

det tids- eller det rumsmässiga avståndet mellan den risken/krisen och filmens publik, eftersom de är 

vaga och ospecifika. Avsändaren ökar snarare avstånden till tittaren genom att poängtera att det 

handlar om mycket långa avstånd, som är svåra att överbrygga trots de transportmedel som finns 

tillgängliga i vårt moderna samhälle. 

Den tredje filmen från MSF, Fatal Neglect, är en betydligt längre produktion än alla andra filmer, 

vilket också ger en större förekomst av uttryck för tids- och rumsperspektiven. Av utrymmesskäl 

kommer dock endast de mest framstående av dem att omnämnas här. Redan filmens undertitel, The 

global health revolution’s forgotten patients, etablerar en tydlig rumskontext, nämligen den globala. 

Avsändaren poängterar redan här, genom ordvalet forgotten, att det handlar om en glömd kris. 
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Läkaren som sedan kommer till tals i filmen bekräftar detta och förankrar rumsperspektivet 

ytterligare genom att omnämna sjukdomen Kala Azar som “a very neglected disease, common  

in South Sudan...”. 

I en sekvens i samma film förekommer en klocka som kan sägas utgöra en tydlig semiotisk symbol 

(Berger 2010 ; Carlsson & Koppfeldt 2008). Den är placerad på en av sjukbäddarna, bredvid en 

kvinna. Klockan blir en symbol för tid, och tillsammans med en av filmens undertitlar - still waiting - 

belyser klockan det faktum att Kala Azar-krisen är långvarig. Denna symbol blir också en metafor 

(Hedlund & Johannesson 1993) för det långvariga lidandet hos de människor som är drabbade av 

sjukdomen. Klockan konnoterar väntan, tristess och otålighet. Denna symbolik utvidgas senare 

genom ett filmklipp som visar en närbild av en behållare för medicinskt dropp, där vätska sakta fylls 

på i ett rör. Till detta hörs ett förstärkt, droppande ljud. Även denna gestaltning konnoterar väntan 

och tid som passerar. Tittaren förstår således att det handlar om riktiga människor vars lidanden 

utspelar sig över en lång tid; det rör sig inte “bara” om karaktärer i en film. Det långa tids-

perspektivet i denna kris är, enligt resonemanget i MSFs rapport (2012), en av anledningarna till att 

den är glömd, eller neglected som filmens titel uttrycker. 

Även SNF kommunicerar i sina kampanjfilmer tids- och rumsperspektiven i den glömda krisen i 

varierande utsträckning. I Cocktaileffekten lyfter organisationen en problematik som kan anses vara 

något svårhanterlig, eftersom den i mångt och mycket är osynlig för “vanliga människor” (som 

Wester Herber (2004) i sina teorier benämner allmänheten, alltså de som inte är experter). Filmen 

informerar om att det kan finnas potentiella hälsorisker när flera olika kemikalier blandas i våra 

kroppar - något som filmens berättarröst också uttalat omnämner som högst spekulativt genom 

formuleringen “exakt vad detta gigantiska experiment kommer att få för resultat vet vi inte. Men allt 

tyder på att våra barn riskerar att få problem”. I detta blir det tydligt att det handlar om 

riskkommunikation samt att avsändaren vill få tittaren att förstå att riskerna ligger långt fram i tiden 

(våra barn kommer få problem). 

Rumsperspektivet i denna film kommuniceras på flera sätt. Bland annat etablerar man redan tidigt 

att det handlar om ett “jättestort experiment”; omfattningen på risken är alltså “jättestor”, vilket 

delvis kan sägas förankra risken i ett globalt perspektiv. Detta byggs sedan på i avsnitten där 

berättaren talar om riskerna för hela planeten, genom att bland annat säga “allra värst är det i länder 

där man tillverkar saker”. I anslutning till detta syns en illustration av vår planet, en isbjörn samt ett 
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moln som “transporterar” giftiga kemikalier. Dessa tre tillsammans blir en synekdoke (Hedlund & 

Johannesson 1993), där delarna får representera hela den rumsliga förskjutningen som risken i fråga 

lider av, nämligen att användningen av kemikalier här hemma i Sverige får konsekvenser på 

Nordpolen där isbjörnarna lever. För att förtydliga hur detta samband uppstår, nämner berättaren att 

det är våra dagliga aktiviteter som skapar risken: “varje dag” använder vi produkter som innehåller 

farliga kemikalier. Filmen kommunicerar således både det tids- och det rumsmässiga perspektivet för 

risken/krisen i fråga. 

I SNFs film Byt till eko kommuniceras rumsperspektivet med hjälp av tydliga symboler och uttryck. 

Genom hela filmen antas ett jämförande perspektiv, där berättarna tar upp hur konventionell (o-

ekologisk) tillverkning av livsmedel medför problem både “här hemma i Sverige” och “över hela 

planeten”; både djur, natur och människor tar skada i processen. Precis som Cocktaileffekten sätter Byt 

till eko således fingret på den rumsliga förskjutningen som råder. Detta stöds också av en mängd 

retoriska frågor i filmen, exempelvis “men det är väl bara på andra sidan planeten?” (som människor 

och djur tar skada). 

Filmen Sverige ser inte längre ut som du tror” har ett rumsperspektiv som skiljer sig markant från alla de 

övriga filmerna i denna studie. Här begränsas perspektivet till att bara röra Sverige. Textelement i 

filmen refererar till att “skog kalhuggs ända in på husknutarna” - något som kan tolkas som 

svenskarnas egna hem och som ger filmen en lokal och personlig anknytning. Tidsperspektivet i 

filmen är också intressant, i och med att avsändaren använder sig av en historisk tillbakablick snarare 

än att enbart blicka mot framtiden, som i alla de övriga kampanjfilmerna. Statistik som exempelvis 

“Bara sedan 50-talet har vi kalhuggit 60 procent av våra skogar” lyfter tidsperspektivet. Samtidigt 

hörs en sång från en märkbart gammal inspelning som innehåller uttryck för “förr i tiden”. Sången 

kan tänkas ge intryck av att vara från just 50-talet som omnämns i textelementet. Tillsammans bildar 

texten och sången en outtalad retorisk fråga till tittaren: “var det bättre förr?”. Denna film 

kommunicerar således ett begränsat rumsperspektiv och ett bakåtblickande tidsperspektiv. Fördelen 

med detta är att SNF skapar en lokal förankring och samtidigt lockar målgruppen till minnen - det 

personliga minnet eller “folkminnet”. Man gör hela Sveriges “kris” till en personlig angelägenhet för 

tittaren, i enlighet med både Becks (2010) och Wester Herbers (2004) resonemang om behovet av 

personlig anknytning i kommunikationen om risker. 
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Ett av de vanligaste sätten i de studerade filmerna att kommunicera tids- och rumsperspektivet är 

genom den retoriska figuren synekdoke. Denna figur är ett grepp som kan skapa en bredare 

förståelse för den glömda kris som organisationen vill marknadsföra, eftersom den “tar ner” det 

globala rumsperspektivet till en lokal nivå: istället för att enbart nämna att kemikalier skadar 

människor och djur över hela jorden talar SNF om hur kemikalierna påverkar barnet som bor nära 

bananodlingen. Vidare används också den retoriska frågan för att minska avståndet i tid och rum 

mellan tittaren och den aktuella risken/krisen. Genom att ställa frågor om hur vi kan förändra 

situationen, eller låta en karaktär i filmen säga “vad ska det bli av oss?” får vi som tittare en känsla av 

att vara en del av den gemenskap som är utsatta för risken eller krisen. Även dessa grepp kan ses 

som ett sätt för organisationerna att gemensamgöra risken/krisen, men innebär likväl en risk för 

åtskiljande om de inte används på ett genomtänkt sätt. 

DE GLÖMDA KRISERNAS TECKEN 

Som vi nämnt tidigare i denna uppsats är retorik och semiotik två viktiga och användbara verktyg i 

utformningen av marknadsföringen av glömda kriser. Genom analysprocessens gång har vi noterat 

att de retoriska figurerna synekdoke, interrogatio, comparatio, antites, exclamatio, simili och metafor 

(Hedlund & Johannesson 1993) har framkommit tydligt i materialet från både SNF och MSF. Flera 

av dessa figurer används i filmer från båda organisationerna, vilket kan tänkas ge dem en extra tyngd, 

utifrån denna uppsats syfte. Därför skulle vi i förlängningen kunna fråga oss huruvida de ovan 

nämnda retoriska figurerna är vanligt förekommande även i kommunikationen i stort omkring 

glömda kriser i samhället. Nedan följer en redogörelse för de semiotiska tecken och retoriska figurer 

som kan anses förmedla risker och kriser i det utvalda materialet.  

Formspråket i Cocktaileffekten är grafiskt stilrent och ger utrymme för många semiotiska tecken 

eftersom ett sådant formspråk kräver användning av ett stort antal allmänt överenskomna former 

och färger (Bergström 2012). Det rör sig om allt ifrån trekanter som står som symbol för fara till vita 

cirkelsamlingar som står för moln. Mest anmärkningsvärd är filmens användning av semiotik för att 

symbolisera giftiga kemikalier. Genomgående i hela kampanjfilmen används en särskild nyans av 

rosa för att i olika sammanhang beteckna att något är giftigt. Det kan röra sig om droppar, leksaker 

och bubblor som innehåller skadliga kemikalier. Denna nyans är inte allmänt vedertagen som giftig, 

men genom en konsekvent användning av färgen inarbetas symbolen under filmens gång. Från att 

vara rosa cirklar (bubblor) som rör sig runt diverse skadliga föremål, går färgen över till att användas 

i betydligt mer subtila sammanhang, exempelvis när leksaksrobotar står på en hylla, där en av 
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robotarna är grå och resten är rosa. Genom denna skickliga användning av semiotik tillåts filmen 

kommunicera mer om gifter (och deras risker) än det som uttryckligen sägs av berättaren. 

Cocktaileffekten börjar med orden ”Du är med i ett jättestort experiment”. De sista två orden, 

jättestort experiment, kan ses som en metafor för verkligheten. Det som sker i världen vad gäller 

skadliga kemikalier i konsumentprodukter kan knappast per definition ses som ett experiment i 

vetenskaplig bemärkelse. Ordet används likväl och därmed i form av en metafor för att illustrera den 

komplicerade verkligheten. För att göra den storskaliga problematiken mer greppbar för tittaren 

används synekdoke i flera delar av både Cocktaileffekten och Byt till eko. Här sker det exempelvis i 

form av äpplet i öppningssekvensen av Byt till eko, och leksaksroboten i Cocktaileffekten. Inget av 

dessa objekt står enbart för ett äpple eller en leksaksrobot utan för många olika former av livsmedel 

och konsumentprodukter. 

Även andra retoriska figurer förekommer i studiematerialet, bland annat liknelser (simili) och 

kontraster (antiteser) (Hedlund & Johannesson 1993). I filmen Vaccines förekommer liknelser minst 

fem gånger för att illustrera svårigheterna med vaccinationsprocessen. Detta görs genom att säga att 

de olika problemen kan kännas som att låsa upp en dörr med en gaffel, kyla en glass i en ugn, laga en 

sprucken kanna med ett plåster och att steka ett ägg på en tennisracket. Liknelserna uppkommer 

med så tät regelbundenhet i materialet att man kan mena att liknelsen är denna films huvudgrepp 

och röda tråd. Kontrast förekommer bland annat i öppnings-scenen till Fatal Neglect. Här ser vi några 

barn leka utomhus i solnedgången, strax därefter klipps ett foto på ett mycket sjukt barn in. Dessa 

två utgör en antites och ett mycket kraftfullt sätt att ställa två förhållanden mot varandra. På så vis 

blir tittaren varse om att de sjuka barnen i bild hade kunnat vara ute och leka istället. Således 

uppmärksammas tittaren på att motsatsen hade kunnat gälla; barnen som här är ute och leker kan 

snart komma att bli mycket sjuka. 

Vad gäller filmen Byt till eko kan jämförelse (comparatio) identifieras som den övergripande och 

dominerande retoriska figuren. Ekologiska livsmedel lyfts fram i en jämförelse med konventionellt 

producerade produkter. De konventionella produkterna presenteras som besprutade och skadliga för 

miljön och producenterna. När de ekologiska produkterna presenteras görs detta genom att 

bokstäverna till ordet “ekologiskt” packas upp ur en låda samtidigt som blommor och växter dyker 

upp. Därefter följer en uppräkning av alla de fördelar som ekologiska produkter bär med sig för djur, 
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natur och människa. Denna uppställning av för- och nackdelar resulterar i att filmen i sin helhet 

således blir ett längre comparatio. 

Stommen i Byt till eko utgörs av en dialog mellan berättarna Anders och Måns. Samtalet förs framåt 

av en serie frågor och svar. Med hänsyn till att dessa frågor ställs och besvaras inom samma material 

och därmed av samma avsändare kan de ses som retoriska frågor (interrogatio). Denna retoriska figur 

återfinns också i början av Vaccines när berättaren inleder med frågan: ”You know what it’s like when 

you don’t have the right tools for the job?”. I båda filmerna förekommer även plötsliga utrop 

(exclamatio). Berättaren i Vaccines utbrister ”Ouch!” strax efter att han talat om behovet att ha folk 

på plats som kan utföra själva vaccineringen. Som reaktion på vad o-ekologiskt innebär utropar 

Anders att ”Det är äckligt!”. Båda dessa utrop ackompanjeras visuellt av att ordet syns på helskärm i 

klara färger. Resultatet blir ett klart exempel på överkommunikation enligt Bergströms definition av 

begreppet (2012). Huruvida detta förstärker budskapet eller ej är svårt att dra några slutsatser om. 

Det är dock intressant att observera att det i båda dessa fall rör sig om tydligt negativt betonade ord. 

Frågan är varför avsändarna inte valde att överkommunicera något positivt såsom: “Hurra!”, “Vad 

bra!” eller liknande. 

I filmen Vaccines framkommer en besynnerlig blandning av över- och bristkommunikation. De 

liknelser som läggs fram för att illustrera de dåligt lämpade verktygen som är tillgängliga för 

organisationen kan anses vara svåra att förstå. Att det första dåliga verktyget liknas vid att hålla en 

glass kall i en ugn hjälper tittaren att förstå att någonting är väldigt svårt. Men på vilket sätt liknelsen 

förklarar användandet av ett dåligt verktyg blir betydligt svårare att koppla an till rent praktiskt. 

Liknelsen verkar snarare peka på ett svårt förhållande. Detta skapar en bristkommunikation där det 

avsedda budskapet riskerar att inte nå fram till tittaren. Det skulle kunna röra sig om aktiverande 

underkommunikation såsom Bergström (2012) definierar begreppet, men detta kan variera mellan 

individer. Trots filmens genomgående bristkommunikation avslutar den med det rakt motsatta; två 

textrutor summerar vitt-på-svart det som redan sagts under hela filmen. Detta kan anses utgöra en 

överkommunikation, sett till filmen som helhet. 

Filmen See what we see har en visuellt mycket stark öppningsscen. Närbilder på personers ansikten är 

vanligt förekommande i materialet från MSF, och öppningsscenen med Claudine är den sekvens 

med allra snävast utsnitt. I denna första bild är Claudine filmad så att endast ögonen och näsan får 

plats innanför bildramen. Det blir en personlig och närgången betraktelse där varje rynka syns, hon 
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är osminkad och upplevs på detta vis som nära och mänsklig. Tittaren blir snabbt bekant med 

hennes ansikte då sekvensen varar i närmare fem sekunder. Med denna öppning blir tittaren 

engagerad i Claudine när filmen därefter går vidare. I motsats till denna visuellt starka öppning finns 

avslutningen på Fatal Neglect. I filmens sista sekvens följer kameran en kvinna som bär sitt barn ut 

från kliniken. Man ser enbart kvinnans rygg, däremot kan tittaren skymta ansiktet på hennes barn. 

Kvinnan går bortåt och kameramannen följer efter bakom henne. Plötsligt sveper mamman sin sjal 

över barnet samtidigt som musiken tystnar och bilden blir svart. Detta sista plötsliga avbrott får 

tittaren att reagera, och associationerna som knyts därtill kan tänkas bli många. Är det möjligt att 

klippet är tänkt att koppla an till en liksvepning? Död och sjukdom är tema för hela filmen och 

därmed ligger kopplingen nära till hands. 

En semiotisk bildanalys kan, i teorin, göras ända ned till varje enskild bildruta i filmen, men detta är 

varken möjligt eller tillämpbart här. Vår semiotiska analys har hållits på en betydligt högre 

abstraktionsnivå. De semiotiska tecken som kan anses lyfta tids- och rumsperspektivet är exempelvis 

klockan i Fatal Neglect, isbjörnen på Nordpolen i Cocktaileffekten och vindruvsodlaren som får cancer i 

Byt till eko. I Cocktaileffekten ser vi också illustrationer av vår planet som en symbol för världen och 

den utsträckning risken/krisen i fråga har. Ögat från filmen See what we see fungerar på olika ställen i 

kampanjfilmen som index respektive symbol för seendet: något som enbart sträcker sig inom direkt 

närhet i tid och rum. 

Semiotik är en oundviklig aspekt av all audiovisuell kommunikation, vilket innebär att semiotiska 

tecken alltid kommer att förekomma i material av denna karaktär. Detta innebär att det är 

problematiskt för oss att säga något om huruvida tecknen använts på ett taktiskt eller ens medvetet 

sätt i den studerade marknadsföringen; det är dessutom i det närmsta omöjligt att generalisera dessa 

upptäckter. Vi vill ändå mena att de semiotiska tecknen som vi lyft i vår analys är intressanta 

eftersom de tydligt går att koppla till tids- och rumsperspektivet för de glömda kriserna. Frågan vi 

kan ställa oss här är om ett liknande kampanjmaterial skulle kunna tolkas annorlunda (bättre?) av 

mottagarna om det präglades av ett medvetet och frekvent val av semiotiska tecken. 

De retoriska och de semiotiska greppen i kampanjfilmerna framhäver bland annat pathosbetonade 

argument (Carlsson & Koppfeldt 2008), framför allt när det gäller MSFs material. I dessa filmer 

målas en tydlig bild av fattigdom, sjukdom och misär upp, för att underförstått ställas i kontrast till 

tittarens egen verklighet. Detta kan tänkas peka mot de sociala ojämlikheter som Beck (2010) talar 
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om. Han resonerar kring hur kommunikationen (indirekt genom kosmopolitanismen) både kan 

gynna och försämra förutsättningarna för människors förståelse för sin omvärld. På så sätt befäster 

och bekräftar MSFs filmer de sociala ojämlikheterna, samtidigt som de erbjuder ett sätt att skapa 

ökad förståelse för dem, där målgruppen glömt bort dem. 

PERSPEKTIV, TILLTAL OCH TON 

I de sex kampanjfilmerna används olika tilltal och ton gentemot målgruppen, samtidigt som de två 

organisationerna också kommunicerar riskerna och kriserna ur vitt skilda perspektiv. MSF använder 

generellt ett personifierande perspektiv, där tittaren får se lokala miljöer i någon del av världen och 

följa specifika karaktärer som är drabbade av krisen där. SNF använder sig istället av ett 

uppsamlande, brett perspektiv, där problematiken kring den aktuella risken eller krisen sätts i en 

större, världsligare, kontext där många olika människor ingår. Tilltalet som MSF använder gentemot 

sin målgrupp är generellt - man berättar om en situation - medan SNF använder ett mer personligt 

tilltal - man talar om du, jag och vi. 

I See what we see görs ett djupdyk ned i den utbredda HIV-krisen i Afrika. När vi följer HIV-drabbade 

Claudine i hennes vardagliga miljö ser vi bilder från byn där hon lever. Detta perspektiv är 

fokuserande och lokalt och kan sägas locka tittaren till medkänsla (pathos) för den porträtterade 

kvinnan. Samma typ av perspektiv återkommer även i Fatal Neglect, där vi också får insyn i livet i en 

afrikansk by. Här får tittaren följa flera individer, men inte fler än att de kan utgöra en personifiering 

av krisen som helhet. Dock har denna film en mängd textelement som ska agera förklarande 

omkring den aktuella krisen, Kala Azar. Dessa kan förvisso sägas bygga upp en stark 

logosargumentation (Carlsson & Koppfeldt 2008), men de är också svårlästa och innehåller en stor 

del medicinskt fackspråk. Detta kan betraktas som ett formellt tilltal, vilket rimligen inte är optimalt 

anpassat om filmen strävar efter att skapa förståelse hos en bred allmänhet. Tonen i båda dessa 

filmer är sorgsen och nedstämd, och som tittare förstår man att ämnet är allvarligt. 

I filmen Vaccines är tonen svårare att få grepp om. Trots att ämnet som filmen behandlar är allvarligt, 

är musiken är glad och färgerna varma och livfulla. Här uppstår en sorts estetisk dissonans, vilket 

tidigt i filmen gör tonen något svårfångad för tittaren. Även det övergripande perspektivet i denna 

film är något oklart, då det inte framgår om det handlar om “22 million children” i vår del av 

västvärlden eller i Afrika eller någon annan världsdel. I och med generaliseringen av en stor mängd 

barn snarare än ett fokus på en eller ett fåtal individer, skiljer sig perspektivet i denna film från de 
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övriga från samma avsändare. Även tilltalet skiljer sig från de två andra filmerna, i och med att det är 

personligt: “now you [vår kursivering] know why 22 million children miss out…”. 

Även SNF filmer skiljer sig något åt i ton och tilltal, även om de i jämförelse med MSFs filmer alla 

kommunicerar risker och kriser ur ett mer eller mindre generellt perspektiv. De två filmerna 

Cocktaileffekten och Byt till eko har båda en glad och humoristisk ton, med färgglada illustrationer och 

animeringar samt roliga inslag av berättarna. Den humoristiska tonen infinner sig trots att ämnena 

som filmerna kommunicerar är allvarliga. Tilltalet i dessa två filmer är personligt, precis som i MSFs 

animerade film Vaccines. Vidare är perspektivet på risker och kriser ganska brett och generellt. 

I motsats till de krispersonifierande filmerna från MSF buntar dessa två filmer ihop olika problem 

och många människor i samma budskap, exempelvis genom formuleringar som “över hela planeten” 

och omnämnandet av flera olika drabbade, som “vindruvsodlaren”, “barnet”, “du”, “jag”, “vi” och 

“djuren”. Genom användandet av dessa personliga pronomina blir tilltalet i filmen personligt och 

direkt adresserat till tittaren. 

Att MSFs filmer till stor del har en allvarlig och nedstämd ton medan SNFs ton är övervägande 

humoristisk, kan bero på att de förstnämnda kommunicerar kriser (Coombs 2012), medan SNF till 

största del kommunicerar risker (Wester Herber 2004). Dessa risker skulle kunna bli kriser, vilket då 

möjligen kunde innebära en mer nedstämd ton i en senare kampanjfilm. Denna hypotes visar sig i 

SNFs film Sverige ser inte längre ut som du tror, där krisen på sätt och vis redan är ett faktum, om än inte 

lika påtaglig och dramatisk som när människor ligger döende i farliga sjukdomar. I denna film är 

tonen dyster; det fotografiska materialet är filmat i molnigt väder och budskapet kan anses vara 

betungande och sorgsamt att höra om. Tilltalet kan vid en första anblick tolkas som personligt, i och 

med att filmens titel innehåller ordet “du”. Dock är det den enda gången detta tilltal förekommer 

genom hela filmen, vilket föranleder tolkningen att tilltalet ändå är generellt. Kris- och 

riskperspektivet i filmen är något smalare än i SNFs övriga två filmer, då det handlar om hur 

situationen rent konkret ser ut i Sverige. Det kan dock fortfarande sägas vara bredare än MSFs 

filmer där specifika individer får personifiera en viss kris eller risk. 

Analysen av tilltal, perspektiv och ton i de sex filmerna kan kopplas till denna uppsats teoridel och 

resonemanget om vilken ton budskapen om etiskt motiverade produkter (Davis 2013 ; Kotler & 

Zaltman 1971) bör ha för att knyta an till sin målgrupp. Enligt Kronrod et al. (2012) är en person 

som redan håller med om en viss sakfråga mer mottaglig för bestämda och påtryckande budskap i 
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marknadsföringen av etiskt motiverade frågor och produkter, jämfört med en person som inte är 

insatt. Den senare reagerar troligen mer positivt på ett budskap som är mer lågmält eller dämpat. 

Detta går också att koppla till målkedjan DAGMAR (Dahlén & Lange 2009 ; Colley 1961 genom 

Scholten 1996): om en person ur målgruppen har uppnått både awareness, comprehension och 

conviction i en fråga är denne mottaglig för kommunikation med bestämda budskap. Om en annan 

person däremot enbart har uppnått awareness och ännu inte är övertygad om frågans vikt eller 

personliga relevans, bör avsändaren satsa på ett mer lågmält budskap (Kronrod et al. 2012). 

Kampanjfilmerna från SNF innehåller i hög grad bestämda budskap, exempelvis “Detta måste vi 

stoppa!”, “Byt till eko!” eller “Det är dags att sluta titta på!”. Utifrån Kronrods et al. (2012) teorier är 

det således möjligt att SNF förutsätter en viss grad av förförståelse och medhåll hos sin målgrupp 

för dessa kampanjfilmer. I materialet från MSF saknas dock denna bestämda ton, vilket kan tänkas 

indikera att man utgår ifrån att publiken inte håller med om att ämnet är viktigt eller relevant. Detta 

går också i linje med det som MSF skriver i sin rapport (2012) om de glömda kriserna. Om risken eller 

krisen är glömd, måste avsändaren rimligtvis använda sig av lågmälda och informativa budskap 

snarare än påtryckande. Vad säger detta om organisationernas självbild? Utifrån Kronrods et al. 

(2012) resonemang kan man anta att SNF utgår ifrån att deras målgrupp håller med dem i de frågor 

de driver, medan MSF därmed kan antas utgå ifrån att målgruppen inte är väl insatta i de risker och 

kriser som marknadsförs. 

När det gäller tilltalet i olika medietexter om riskkommunikation resonerar Wester Herber (2004) om 

två typer av mottagare: experten och den “vanliga människan”. Organisationerna i denna studie 

verkar tilltala olika målgrupper utifrån denna gruppering. MSF ger konkreta “expertuppgifter” i sina 

filmer, exempelvis läkare som diskuterar medicinkombinationer “med tittaren”. I SNF rör det sig 

snarare om ett personligt tilltal, som tar sig uttryck i liknelser och enkelt språk. Detta kan dels 

påverka vilka målgrupper filmerna varit tänkta för, och dels vilka som faktiskt kommer ta till sig 

budskapen. Hur vanligt experttilltalet respektive det personliga tilltalet är, ger upphov till ytterligare 

frågor som: hur fördelar sig de olika tilltalen i risk- och kriskommunikation i stort? Hur påverkar 

tilltalet i kampanjerna den övergripande effekten av kommunikationen, hos målgruppen? 

Valet av bildmaterial i de båda organisationernas kampanjer målar fram ett perspektiv som möter 

den efterfrågan som uttryckts av Hansen och Machin (2008). “The green section” hos Getty Images 

anses av Hansen och Machin vara alldeles för kommersialiserad, tillrättalagd och distanserad till 



Anna Josephsen GLÖMDA KRISER Michael Nilsson 

44 (53)  

verkligheten. Det videomaterial som används i samtliga fotografiskt filmade (jfr animerade) 

kampanjfilmer är av dokumenterande slag; de är osminkade, faktiska återgivningar av den situation 

som råder. Dessa bilder kan därmed anses falla inom den kategori av bilder som Hansen och Machin 

menar är lämplig för kommunikation av miljöfrågor (och i detta fall också humanitära frågor). 

APPELLFORMER 

En av de tydligast framträdande appellformerna i det studerade materialet är pathos (Carlsson & 

Koppfeldt 2008). Kampanjfilmerna arbetar på olika sätt för att väcka känslor hos sin publik. I filmen 

Fatal Neglect sker pathosargumentationen främst genom obehagliga bilder på barn och vuxna som 

lider av sjukdom. I en längre närbild presenteras ett barn med namn och ålder; detta utgör starten till 

ett kraftfullt pathosargument då det sedan visar sig att barnet är mycket sjukt. Någon minut senare 

framträder Sonja Schumacher och berättar att de härom dagen förlorade tre patienter på grund av 

Kala Azar. Hon ser påtagligt bedrövad ut och säger att ”it’s not always nice to be here”. I denna 

sekvens handlar det varken om det logiska resonemang läkaren för eller det faktum att hon är just en 

erfaren sådan, utan om de känslor hon har och hur dessa är ämnade att föras över till tittaren 

(Carlsson & Koppfeldt 2008). Pathosargument återfinns även i materialet från SNF. I filmerna 

Cocktaileffekten och Byt till eko arbetar berättarna för att skapa ett obehag inför våra 

konsumtionsvanor. Därefter lägger berättarna fram en lösning som kombinerar pathos- och 

logosargumentation. Att talespersonerna är kändisar skulle kunna vara ett försök till 

ethosargumentation. 

Ethos (Carlsson & Koppfeldt 2008) är en appellform som också framträder i Fatal Neglect. Där 

presenteras läkare med namn och titel och de får själva göra uttalanden om situationen som råder. 

De två läkare som tydligast besitter ethosargumenten visuellt är Alan Antonio de Lima Pereira samt 

laboratorieteknikern Okumu Dennis Paul. Båda befinner sig i miljöer som förknippas med sjukvård: 

en klinik respektive ett laboratorium. Den ena av dem bär ett stetoskop runt halsen och den andra 

bär en vit labbrock. Dessa båda män bygger upp ett ethosargument både visuellt genom indexet för 

läkare samt genom sina tydligt presenterade titlar. 

Logosargument (Carlsson & Koppfeldt 2008) framkommer i nästan samtliga textelement i det totala 

studerade materialet. Textrutorna förklarar allt från de vanligaste symptomen på Kala Azar till hur 

många procent skog som avverkats i Sverige sedan 1950-talet. Dessa textrutor är ämnade för att 
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skapa en förståelse hos tittaren och utbilda denne till en djupare förståelse för det som syns på 

skärmen. Användandet av fakta och statistik är ett vanligt grepp inom logosargumentation. 

En oväntad upptäckt som framkommit genom studiet av appellformer i materialet från MSF är att 

den främsta pathosargumentationen utgår från kvinnor medan ethosargumentationen utgår från 

män. Vad som ligger bakom detta är svårt att ta reda på. Det kan vara ett rent sammanträffande, 

men det kan också vara så pass ofta förkommande att det föreligger någon form av systematik 

bakom fenomenet. Frågan lämnar flera intressanta ingångar till vidare forskning. 

REPRESENTATION AV AMBASSADÖRER 

I de analyserade kampanjfilmerna förekommer olika språkrör för organisationerna. De kan vara 

bärare av ethos-argument och därför är framställningen av dem relevant att granska. I materialet 

finner vi en bred blandning av sjukvårdspersonal, svenska kändisar och andra berättarröster. Nedan 

följer en granskning av hur dessa representeras och vilka tänkbara effekter denna representation kan 

ha för hur glömda kriser kommuniceras. 

I materialet från MSF figurerar två typer av representanter: sjukvårdspersonal samt vad vi kallar den 

ansiktslösa talaren. I den första filmen från MSF, See what we see, hörs rösten av Jean Lukela. Han 

presenteras som HIV-aktivist och talar om vilken situation de HIV-positiva befinner sig i. Eftersom 

han är den som förklarar och levererar information under filmens gång kan han anses vara en 

talesperson för organisationen. Dessvärre får tittaren aldrig se hans ansikte vilket resulterar i att han 

upplevs frånvarande och anonym. Därmed försämras chanserna att leverera ett ethosargument. I 

den andra filmen, Vaccines, leds tittaren genom filmen av en berättarröst. Av filmens karaktär att 

döma (en animerad kortfilm) kan man inte förvänta sig att få se berättarens ansikte. Även denna 

talesperson kategoriseras därför som den ansiktslösa talaren. 

Den andra typen av talare i filmerna från MSF är sjukvårdspersonalen. Dessa personer framstår som 

de främsta bärarna av ethosargumenten i filmerna. Med hjälp av sin expertis som sjukvårdspersonal 

samt sin direkta erfarenhet ute i fält spelar dessa talare mindre på sina ordval (logos) och mer på sin 

expertis (ethos). Vad gäller representationen av dessa personer finner vi att de visuellt och 

filmtekniskt avbildats med varierande framgång. Som exempel kan nämnas Alan Antonio de Lima 

Pereira. Han har filmats från bysten och uppåt ur ett grodperspektiv. Han bär en vit t-shirt med 

MSFs logotyp på och runt halsen hänger ett stetoskop. Utöver att han presenteras som läkare ger 
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valet av kameravinkel intryck av auktoritet och makt. Visuellt kan man säga att stetoskopet och t-

shirten ytterligare befäster hans roll som läkare. Stetoskopet i synnerhet kan sägas utgöra ett 

semiotiskt index för läkaren. Verktyget i sig är ingen läkare men brukar finnas där en läkare är i 

närheten – således är det ett index och inte en symbol eller ikon. Alan Antonio är således gynnsamt 

framställd för att kunna bära ethosargumenten i filmen. 

Som jämförelse till detta kan vi se hur Sonja Schumacher har filmats. Även hon är läkare för MSFs 

räkning men har istället filmats på mycket nära håll, från halsen och uppåt. Valet av objektiv i 

kameran gör att hennes ansikte förvrängs. Inga kläder eller accessoarer leder tittaren att visuellt 

uppfatta henne som läkare. Här försvårar filmningen Sonjas möjlighet att bidra till filmens 

ethosargument. Denna visuella retorik (Stathakopoulos 2008) kan ifrågasättas. 

Ytterligare en aspekt av filmandet av sjukvårdspersonalen i Fatal Neglect är hastigheten i klippningen 

av personalsekvenser. Sällan får tittaren se en och samma talesperson längre än ett par sekunder. I 

fallet med Simon Tyler är detta extra tydligt. Han presenteras med en textruta i nedre vänstra hörnet 

som ”MSF project coordinator”, något som gör att han kan tolkas som en mycket viktig person. 

Trots detta syns han i mindre än två sekunder, under vilka han dessutom kastar en blick in i 

kameran. Alltså infinner sig två konkurrerande visuella element; dels namnskylten nere i vänstra 

hörnet och dels den ögonkontakt han erbjuder tittaren. Detta leder till att tittarens blick dras åt olika 

håll samtidigt. Denna visuella konkurrens kan tänkas skapa en förvirring hos tittaren. De snabba 

klippen bidrar också till att tittaren inte ”lär känna” talespersonerna. I förlängningen kan detta 

innebära svårigheter för tittaren att ”lär känna” själva organisationen. 

Vad gäller materialet från SNF finner vi inte en enda människa filmad. Berättarröster och diverse 

textelement bär handlingen framåt och det är också dessa som blir SNFs representanter. I 

kampanjfilmerna får man således aldrig se berättarna och de kan därmed också tänkas ingå i 

kategorin ansiktslösa talare. I två av filmerna är svenska kändisar berättare. Kändisarna i fråga, 

Timbuktu, Anders och Måns, kan antas ha ett gott anseende och är omtyckta av det svenska folket. 

Med stöd från teorierna om kändisars medverkan i välgörenhetsreklam (De los Salmones et al. 2013) 

kan deras delaktighet antas gynna kampanjen. Däremot är det svårt att hävda att artisten och 

skådespelarna i någon nämnvärd utsträckning tidigare profilerat sig som engagerade i klimat- och 

miljöfrågor. Utifrån Wheelers (2009) forskning kan man alltså mena att valet av kändisar inte är 

fullständigt optimalt för kampanjen. 
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Den sista anmärkningsvärda representanten i detta avsnitt är rovfågeln i den sista filmen från SNF. 

Rovfågeln har en central position i filmen och tittaren tillåts ibland att ”vara” fågeln och ibland att se 

fågeln. Valet av fågeln är viktigt dels utifrån en varumärkessynpunkt eftersom SNF har grafik 

föreställande en rovfågel som sin logotyp (Borgerson & Schroeder 2002), och dels eftersom 

rovfågeln ”inte hör hemma” på ett kalhygge. Att tittaren leds till att betrakta kalhygget utifrån fågelns 

perspektiv leder till helt andra associationer än om tittaren hade letts till att betrakta området utifrån 

en nybyggares eller en skogshuggares synvinkel. Rovfågeln är här en representant för SNF, det är 

möjligt att tolka filmen så att fågeln är SNF. Enligt resonemanget ovan bär rovfågeln ett outtalat 

argument för hur tittaren förväntas se på skogsavverkningen; fågeln blir därmed organisationens 

talesperson.  

De ovanstående observationerna förklarar hur representanterna från de olika organisationerna 

framställs. Dessa kan tänkas vara av stor vikt för hur en målgrupp uppfattar organisationernas 

trovärdighet. Den visuella framställningen har, i de analyserade objekten, mer eller mindre positiva 

effekter på filmernas potential att bygga ett starkt ethos för organisationerna. Några av personerna i 

Fatal Neglect är filmade på ett ofördelaktigt sätt, så pass att man kan fråga sig om det hade varit bättre 

ur ett ethosbyggande perspektiv att inte ha med dem i filmen över huvud taget. Vidare kan 

användningen av kändisar i filmerna diskuteras och ifrågasättas. De kändisar som används i SNFs 

filmer kan förvisso tänkas stärka ethosargumentationen, men frågan är om andra kändisar, med 

specifik anknytning till de aktuella frågorna, hade skapat ett ännu starkare ethos och kanske även 

bidragit med en form av logosargument i och med sin kunskap i sakfrågan.  

RISKEN SOM EN PRODUKT 

För att få genomslag för budskap som rör miljö- och humanitära frågor behöver marknadsföraren 

dessutom, enligt Kotler & Zaltman (1971), skapa en köpbar produkt åt “kunden” (Davis (2013) 

refererar till dessa som “socially responsible products”). Detta finner vi att SNF gör i större 

utsträckning än MSF. I slutet av varje film uppmanar SNF till köp av ekologiska varor, medlemskap i 

föreningen eller köp av produkter utan kemikalier. Dessa uppmaningar är förvisso inte produkter i 

sig, men vi menar att de uppmuntrar till “köphandlingar”, exempelvis investering i tid eller donation 

av pengar. De etiskt motiverade handlingarna är ett sätt att konkretisera miljörisker- och kriser 

gentemot publiken. Utifrån detta är det rimligt att tro att SNF har lyckats bättre med 

konkretiseringen av den glömda krisen, gentemot kunden, än vad MSF har. Detta är dock svårt att 

uttala sig om utan att tillfråga de faktiska mottagarna av materialet. 
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Synen på risken eller den glömda krisen som en produkt kan enligt ovanstående resonemang bidra 

till att organisationerna som kommunicerar den får en indikation på hur den bör marknadsföras. 

Enligt Kasperson och Palmlund (1989) kan marknadsföringen av etiskt motiverade produkter liknas 

vid försäljningen av tvål. Kommersialiseringen av de glömda, miljömässiga och humanitära kriserna 

kan således betraktas som positiv, om organisationerna som tar ansvar för dem ska kunna nå ut till 

en bred allmänhet med sina budskap. I enlighet med Hansen och Machins (2008) resonemang som 

tidigare nämnts, kan den kommersiella och produktorienterade synen på glömda kriser dock också 

ses som negativ. De menar att i takt med att miljöproblem allt mer porträtteras i medier med 

kommersiella förtecken, hamnar problematiken längre och längre ifrån den verkliga bilden. På så sätt 

kan man fråga sig om den produktorienterade synen på glömda kriser gynnar allmänhetens förståelse 

av den verkliga bilden av dem.  

FÖRÅLDRAD MEDIETEKNOLOGI SOM GEMENSAM NÄMNARE 

Utifrån resonemanget att samtliga filmer på olika sätt avser att kommunicera glömda kriser är det 

inte orimligt att anta att det finns gemensamma drag. Det har visat sig att i fem av sex filmer 

framträder det vi här kallar föråldrad medieteknologi antingen i form av ljudeffekter eller visuella 

illustrationer. I avslutningen av See what we see tas kampanjsajtens webbadress fram bokstav för 

bokstav till ljudet av en gammal skrivmaskin. När Vaccines drar igång görs detta till ljudet av en 

diabildsprojektor. När tittaren i Cocktaileffekten uppmanas att dela filmen till sina vänner illustreras 

detta med grafik som föreställer gamla videokassetter. Denna sekvens ackompanjeras av ljudet av 

någon form av bandspelare. Bildkvalitén är konstgjort föråldrad och “smuts” och “damm” är diskret 

infogade i videomaterialet. Vidare är den övergripande estetiken i Byt till eko inspirerad av den anrika 

animationstekniken stop-motion. Den sjätte och sista filmen och den femte i denna uppräkning är 

Sverige ser inte längre ut som du tror där musikvalet är hämtat från mitten av 1900-talet. Den knastriga 

inspelningen är det enda audiella intrycket genom hela kampanjfilmen. 

Vad denna förekomst av föråldrad teknologi betyder är svårt att säga och det finns en risk att det 

hela är ett rent sammanträffande. Trots detta kan ett möjligt resonemang föras kring att man i och 

med dessa symboler och index vill få avsändaren att verka gammal. Hellre än att illustrera begreppet 

video med en mer aktuell ”play-knapp” eller någon form av digital display väljs teknik som sedan ett 

tiotal år varit utdöd. Avsändaren verkar därmed inte riktigt hänga med i tiden utan är “kvar i gamla 

tider”. För att vara kvar i gamla tider måste man ha levt länge och således vara till åren kommen. 

Åter kan man fråga sig: Varför vill man få avsändaren att verka gammal? En möjlighet är att ålder 
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rimligtvis konnoterar erfarenhet. I förlängningen kan dessa symboler förstärka tittarens syn på 

avsändaren som erfaren. Det hela blir ett ethosargument. 

Det är rimligt att anta att allmänheten hellre donerar sina pengar till de välgörande ändamål där man 

tror att pengarna kommer att användas bäst, det vill säga av en organisation med gedigen erfarenhet. 

Därför är det är av stor vikt för MSF och SNF att skapa tillit hos målgruppen. Med subtila index och 

symboler för gammal teknik rotar således organisationen sitt ethos i kommunikationen av glömda 

kriser, vilket i sin tur möjligtvis leder till bättre respons hos målgruppen. 

I slutet av filmen Cocktaileffekten syftar illustrationen av gammaldags videokassetter till att uppmana 

publiken till spridning och delning av filmen i sociala medier. Denna film, tillsammans med övriga 

två från SNF, har lyckats med detta och fått stor spridning i sociala medier - en ny arena för word-

of-mouth, som Karlsson (2008) nämner. WOM kan innebära fördelar ur marknadsföringssynpunkt 

(Wangenheim & Bayón 2004). För organisationer som marknadsför risker och kriser gentemot en 

bred målgrupp kan WOM vara en viktig möjlighet, då den är en självgående process. Eftersom 

ideella organisationer ofta arbetar under en mycket begränsad budget är denna typ av 

marknadsföringseffekt önskvärd och rent av ovärderlig. 

FÖRSTÅELSE SOM GEMENSAM NÄMNARE 

En andra aspekt som återfinns genomgående i hela materialet är varje films ambition till utbildning 

av sin publik. Samtliga kampanjfilmer har klart informativa syften och huvuddelen av text och dialog 

syftar till att främja en förståelse hos målgruppen för glömda kriser. Detta faller helt inom ramarna 

för teorin om DAGMAR-processen såsom den definierats av Colley (1961 genom Scholten 1996 ; 

Dahlén & Lange 2009). För att få en målgrupp att gå till handling (DAGMAR-processens fjärde 

steg) måste personerna däri först ha en medvetenhet följt av förståelse och övertygelse. Det är 

rimligt att anta att målgruppen redan har en medvetenhet om att exempelvis HIV är ett allvarligt 

problem i tredje världen eller att vi måste göra hållbara val som konsumenter. Därmed faller det sig 

lämpligt för dessa organisationer att fokusera sin marknadsföring på de steg i kedjan som infinner sig 

däremellan - nämligen förståelse och övertygelse. Detta ser vi tydliga exempel på i allt från hur 

läkarna i MSF förklarar förutsättningarna i det dagliga arbetet i Fatal Neglect till hur SNF presenterar 

faktarutor i filmen Sverige ser inte längre ut som du tror, där statistik och fakta avlöser varandra.  

Fakta och logosargument är framträdande i varje film som denna studie behandlat. Det rör sig om 

uttalanden från erfarna personer, faktarutor och statistik. Dessa lyfter förhoppningsvis målgruppens 
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medvetenhet till en förståelse för riskerna och kriserna. Vissa filmer använder sig av mer övertalande 

argumentation (se stycket om perspektiv, tilltal och ton) för att dessutom få målgruppen att sträcka 

sig till steg tre. Exempelvis arbetar MSF i Fatal Neglect för förståelse när de förklarar hur man kan 

blanda olika mediciner för att få patienten frisk så fort som möjligt. SNF uppmanar till övertygelse (och 

även i viss del till handling) när de i Cocktaileffekten utropar att ”Detta måste vi stoppa”! På detta vis 

arbetar de för att överbrygga det “attitude-behaviour gap” som håller en övertygad publik från att 

agera (Davis 2013). Arbetet med DAGMAR-processens andra och tredje steg kan tänkas vara det 

som kommer att föra målgruppen från medvetenhet, genom förståelse och övertygelse och därmed 

bli redo för handling. 

I rapporten Kriserna Svenskarna Glömt (2012) efterlyser MSF fler, fördjupande massmediereportage, 

utifrån utgångspunkten att djupgående analys och diskussion av respektive kris kan förmodas öka 

människors spontana kännedom om glömda kriser. Kampanjfilmerna som studerats syftar till att 

göra precis detta, och kan därför ses som en möjlighet för ideella organisationer som MSF och SNF 

att själva fylla de luckor i kommunikationen av glömda kriser som massmedierna inte har tid eller 

resurser att fylla. Genom att tillhandahålla djupgående information i sitt marknadsföringsmaterial tar 

organisationerna ett ansvar för frågorna som egentligen inte självskrivet är deras. Att tydligt 

kommunicera vilka tidsmässiga och rumsliga förutsättningar som råder för de glömda kriserna kan 

vara ett sätt för organisationerna att utöka informationen om dem och göra den lättare för 

målgruppen att ta till sig.  

Avslutningsvis är det värt att notera att trots att filmerna uppmanar till och förbereder målgruppen 

för handling - bli medlem i SNF eller donera pengar till MSF - är denna kommunikation i sig ingen 

garanti för att handlingen verkligen inträffar. I dessa sammanhang kan det vara intressant för 

organisationerna i fråga att ta reda på i hur stor mån marknadsföringen leder till handling, något som 

möjligen kan studeras ur ett målgruppsperspektiv. Genom en sådan studie kan organisationerna 

utvärdera och utveckla marknadsföringen till att få en ännu bättre genomslagskraft.  
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SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ideella organisationer marknadsför humanitära och 

miljömässiga risker och kriser gentemot en bred målgrupp. Avsikten var att på djupet analysera de 

budskap som kommuniceras, och de grepp som används för att nå målgrupperna. Nedan kommer 

de tre frågeställningarna att besvaras i tur och ordning. 

1. Hur kommuniceras risker och kriser i materialet från de valda organisationerna? 

Studien har visat att kampanjmaterialet från de två organisationerna huvudsakligen syftar till att 

skapa en djupare och bredare förståelse hos målgrupperna för riskerna och kriserna i fråga. Genom 

att ge tittaren tillgång till fördjupad information om riskerna/kriserna leder man denne genom de 

fyra stegen i målkedjan DAGMAR. Respektive organisation kommunicerar risker och kriser med 

hjälp av olika typer av argumentation. MSF använder sig huvudsakligen av pathos-argument medan 

SNF främst använder sig av logos-argument. MSF använder dessutom en mjukare framtoning, 

medan SNF använder en mer bestämd ton. 

2. Vilka retoriska figurer och semiotiska tecken finner vi intressanta i kommunikationen, utifrån tesen att 

risken/krisen exporteras i tid och rum? 

Utifrån resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen kan vi konstatera att synekdoken är en av de 

främsta retoriska figurerna som används för att uttrycka tids- och rumsperspektivet i det studerade 

materialet. Synekdoken har en särskild potential att göra det globala, stora perspektivet lokalt och 

greppbart för målgruppen. Även andra retoriska figurer har studerats och till viss del bedömts som 

viktiga för målgruppens förståelse för riskens/krisens tids- och rumsförutsättningar, däribland 

interrogatio, exclamatio och comparatio. Vidare har flera intressanta semiotiska tecken identifierats i 

det visuella materialet. Eftersom de är knutna till varje specifik film är de svåra att generalisera och 

dra några slutsatser ifrån. 

3. Finns det gemensamma nämnare i kommunikationen från de valda organisationerna? 

Svaret på denna fråga glider delvis ihop med svaret på den första frågeställningen; den främsta 

gemensamma nämnaren har visat sig vara fokus på ökad förståelse och kunskap, något som är 

genomgående i hela studiematerialet. Vidare gjorde vi en oväntad upptäckt kring vad vi kallar 

“föråldrad medieteknologi”. Vi tror att avsändarna med detta grepp vill skapa konnotationer för 

erfarenhet, vilket i förlängningen kan sägas utgöra en form av ethosargumentation. 
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STUDIENS BRISTER 

Återigen kan vi nämna vår personliga tolkning som en möjlig felkälla i studien. Trots att vi hållit oss 

till uppsatsens syfte och frågeställningar har vi granskat och analyserat studieobjekten utifrån vår 

personliga förförståelse. Denna faktor är en naturlig del av all kvalitativ forskning, och kan därmed 

inte undvikas. I relation till detta är det möjligt att tänka sig att studien hade gynnats av en 

arbetsgång där vi granskat materialet “med ett sinne i taget” - analyserat ljud, text och bild var för 

sig, något som inte gjorts i detta arbete. Vidare har vi heller inte transkriberat det talade/skrivna 

innehållet i filmerna, något som möjligen hade kunnat åskådliggöra ytterligare aspekter av materialet. 

Avslutningsvis är studien inte särskilt bred, och resultaten är därmed svåra att generalisera till flera 

organisationer. Vi kan därmed inte säga något om hur marknadsföringsmaterial omkring risker och 

kriser generellt ser ut i ideella organisationer. Tidsramen för studien har begränsat dess omfattning och 

djup; hade vi haft möjlighet att undersöka fler organisationer, eller fler filmer, hade 

generaliserbarheten hos resultaten också blivit högre. 

FRAMTIDA FORSKNING 

Syftet med studien har varit att lägga en första grund inom ett område som hittills varit relativt 

outforskat. Studiens syfte och frågeställningar är dessutom breda och relativt öppna. Det faller sig 

därför naturligt att undersökningen i fråga öppnar upp för många intressanta forskningsuppslag. 

Tänkbara frågeställningar för framtida forskning inom detta ämne är exempelvis “Hur ser tilltalet ut i 

kommunikation av risker och kriser i stort: är det personligt eller generellt, vädjande eller 

beordrande, expertanpassat eller riktat till ‘den vanliga människan’?” alternativt “Bidrar valet av tilltal 

till en större eller mindre spontan kännedom hos målgruppen om glömda kriser?”. 

Som nämnts tidigare är det faktum att filmerna uppmanar till, och förbereder sin målgrupp för 

handling inte i sig någon garanti för att målgruppen faktiskt skrider till handling. För att undersöka 

hur målgruppen verkligen rör sig genom målkedjan krävs studier av målgrupperna i fråga, 

exempelvis i form av enkätundersökningar, fokusgrupper eller kvalitativa intervjuer. 

Ett antal retoriska figurer har identifierats som relevanta för kommunikationen av glömda kriser. Vi 

föreslår en kvantitativ innehållsanalys som syftar till att avgöra vilka retoriska figurer som, i ett större 

perspektiv, är vanligast förekommande i denna typ av kommunikation. Det vore också intressant att 

undersöka i vilken utsträckning ”föråldrad medieteknologi” förekommer. Är denna upptäckt 

generaliserbar även inom ett större urval?  



Anna Josephsen GLÖMDA KRISER Michael Nilsson 

53 (53)  

IMPLIKATIONER FÖR SAMHÄLLE OCH YRKESLIV 

Till grund för denna uppsats ligger rapporten Kriserna Svenskarna Glömt från Läkare Utan Gränser. 

Denna tar upp akutlägen i vår omvärld som tappat medial uppmärksamhet och spontan kännedom 

hos allmänheten. Denna studie är en vidareutveckling av problematiken som tas upp i rapporten. 

Syftet har varit att granska den kommunikation som utgår från organisationer som hanterar risker 

och kriser. Förhoppningen är att studien ska kunna bredda förståelsen ytterligare för 

kommunikationen av glömda kriser. Detta kan komma till hjälp för Naturskyddsföreningen och 

Läkare Utan Gränser men också för andra organisationer som arbetar inom liknande fält. 

Studien är dessutom av värde utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv då 

kommunikationen av risker och kriser ännu inte studerats från utgångspunkten att de är “glömda”. 

Avslutningsvis kan uppsatsen också komma till användning för reklamare, PR-folk och 

marknadsförare som har fått ett uppdrag inom kris- och riskkommunikation. Reklam kan självklart 

skapas utifrån ren kreativitet, men den här uppsatsen utgör en unik chans att grunda sin produktion i 

en akademisk ståndpunkt.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Kodschema för den kvalitativa innehållsanalysen 

1. Tids- och rumsperspektiv 

Vilket innehåll i materialet (ljud-, bild-, textelement) stödjer tesen att den glömda krisen är 

exporterad i tid och rum? 

Tänkbara nyckelord: långt, länge, Sydafrika, Afrika, Sverige, häromdagen, nu, igår, då, imorgon, 

framtiden, där borta, här, på andra sidan jorden, planeten etc. 

(Denna fråga är motiverad utifrån tesen att den glömda krisen är exporterad i tid och rum) 

 

2. Semiotik och retorik 

Vilka semiotiska tecken i materialet kan vara kopplade till glömda kriser? 

Begrepp: index och symbol. Även metafor, simili, synekdoke, antites, comparatio, interrogatio, 

exclamatio, personifiering och tilltal. 

(Denna fråga är hämtad från uppsatsens frågeställning om retorik och semiotik.) 

 

3. Perspektiv, tilltal och ton 

Från vilket perspektiv återges den glömda krisen? 

Vilket tilltal har avsändaren gentemot målgruppen? 

Vilken ton används i kommunikationen? 

Tänkbara begrepp: personligt/opersonligt, informellt/formellt, vardagligt, högtravande, 

expertinriktat, enkelt, komplicerat etc. 

(Dessa frågor utgör en operationalisering av uppsatsens övergripande syfte) 
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Bilaga 1 - Forts. 

4. Appellformer 

Vilka appellformer används för att kommunicera glömda kriser? 

Begrepp: Ethos, Logos, Pathos. 

(Utifrån ambitionen att genomföra en retorisk analys är denna fråga av stor vikt) 

 

5. Representation av ambassadörer 

Vem för organisationernas talan och hur framställs dessa personer? 

Tänkbara ingångar: visuell framtoning, ordval (text- och ljudelement), presentation, auktoritet, 

trovärdighet, implicita/explicita egenskaper etc. 

(Denna fråga är kopplad till hur de glömda kriserna kommuniceras i materialet) 

 

6. Risken som produkt 

Finns det indikationer på att marknadsföringsmaterialet behandlar den glömda krisen som en 

produkt i traditionell bemärkelse? 

Frågan är fri: inga fördefinierade ingångar/begrepp/nyckelord. 

(Denna fråga grundas på resonemanget om risker och kriser som köpbara produkter) 

 

7. Gemensamma nämnare 

Finns det någonting som är gemensamt för analysmaterialet som helhet? 

Frågan är fri: inga fördefinierade ingångar/begrepp/nyckelord. 

(Denna formulering är direkt hämtad från uppsatsens tredje frågeställning) 

 


