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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en biståndsorganisation använder sig av 

retoriska grepp för att övertyga sina mottagare genom kampanjfilmer. Den här studien är relevant 

för att kunna förstå hur biståndsorganisationer påverkar mottagarna av kampanjfilmer. I den här 

studien har Unicef Sverige varit studieobjektet och de är en av Sveriges största 

biståndsorganisationer och en organisation som regelbundet visas i media.  

 

De teorier som är relevanta i den här studien är retorik och retoriska inriktningar på exempelvis 

marknadsretorik och visuell retorik. Huvudfrågeställningen i studien är att se på vilket sätt Unicef 

Sverige använder sig av retorik i sina kampanjfilmer för att övertyga människor att bli givare. 

Delfrågor i studien är att undersöka, vilka är de marknadsretoriska begrepp och medel som Unicef 

Sverige använder i kampanjfilmer för att övertyga sina mottagare samt på vilka sätt använder sig 

Unicef Sverige av visuell retorik i sina kampanjfilmer. 

 

I studien har två kvalitativa innehållsanalyser utförts på tre till fem filmer i utvalda filmkategorier. 

Totalt har 16 kampanjfilmer analyserats. De olika kategorierna är: informationsfilm om aktuella 

händelser, uppmaning till olika kampanjer, svenska kändisar besöker utsatta barn och humor. På 

de utvalda filmerna gjordes en retorisk innehållsanalys och en bildanalys. Från det resultat som 

har tagits fram i den här studien kan det tydligt ses att Unicef Sverige använder sig av retorik på 

många olika sätt. De tre sätten att övertyga inom retorik är ethos, logos och phatos och de är 

stora byggstenar i kampanjfilmerna och den mest frekventa är phatos. De använder sig även av 

olika typer av retorik och då är den deliberativa och epideiktiska retoriken de språktyper som 

förekommer. De använder sig även av marknadsretoriska modeller genom att disponera 

kampanjfilmerna på ett passande sätt. Även att inkludera kändisar i filmerna, samt göra filmerna 

lite längre, är enligt marknadskommunikation ett bra sätt för att mottagarna ska uppfatta 

budskapet lättare. Visuell retorik används också till stor del och det kan tydligt avläsas att filmerna 

överlag innehåller dystra färger och de använder sig även av färg för att informera om vissa 

situationer. Det är på det sättet som Unicef Sverige använder sig av dessa tre olika retorikbegrepp 

och det visar hur de använder retoriken för att övertyga sina mottagare att ta till sig budskapet 

med filmerna och bli medlemmar hos Unicef Sverige.  

Nyckelord; Retorik, Marknadsretorik, Visuell retorik, Marknadskommunikation, biståndsorganisation, 

kampanjfilm.  
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Abstract 
The function of this paper is to examine how an aid organization uses rhetorical strategies to 

convince their recipients through promotional films. This study may be relevant to understand 

how aid organizations influence their recipients. In this study Unicef Sweden has been the object 

of study and the organization is one of the largest aid organizations in Sweden and an 

organization that regularly appear in the media. 

 

The theories that are relevant in this study are rhetoric and also rhetorical approaches to 

arrangement such as marketing rhetoric and visual rhetoric. The main issue addressed in this 

study is to see how Unicef Sweden uses rhetoric in their promotional films to convince people to 

become donors. The sub questions of the study are to investigate what expressions the rhetorical 

aim of the promotional films proceeds, what marketing rhetoric concepts and strategies that are 

presented in their promotional films to convince their target audience and how they use visual 

rhetoric in their promotional films.   

 

The study has two qualitative content analysis been performed on three to five films in selected 

film categories. In total, 16 promotional films have been analyzed. The chosen categories are; 

information film about a current situation or disaster and focus in victims of disaster, request for 

different campaigns, Swedish celebrities who visit underprivileged children and also a humoristic 

film category. In the selected films it has been made a rhetorical content analysis and an image 

analysis. Out of the results that have been developed in this study it clearly shows that Unicef 

Sweden uses rhetoric in many different ways. The three ways to convince thru rhetoric are ethos, 

logos and phatos and they are major building blocks in the promotional films and the most 

frequent one is phatos. They also use different types of rhetoric and the deliberative and 

epideictic rhetoric are types that occur. They also use marketing rhetorical models by disposing 

the promotional films in a suitable manner. Also to include celebrities in the films and make the 

films a bit longer are according to marketing a good way for receivers to get the message across 

more easily. Visual rhetoric is also used to a great extent and it clearly shows that the films 

generally contain somber colours and they also use colours to inform about certain situations. It 

is in this way that Unicef Sweden are using these three different rhetoric concepts and it shows 

how they use rhetoric to convince it’s receiver to absorb the message of the films and become 

donors. 

Keywords: Rhetoric, Market Rhetoric, Visual Rhetoric, Marketing, aid organization, promotional film. 
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1. Inledning 
Idag finns det otroligt många människor världen över, många av dem barn, som är i nöd och som 

är i behov av hjälp. De kanske till exempel har flytt från ett pågående krig, flytt från förföljelse, 

lever i fattigdom eller utsätts stor torka. Som tur är finns det i de flesta välmående länder många 

biståndsorganisationer som kan hjälpa till i många olika situationer där hjälp behövs. De kan 

bidra med till exempel rent vatten, mat, skolor och hushåll till de som behöver hjälp. Dock skulle 

inte biståndsorganisationerna kunna hjälpa alla dessa människor utan hjälp från de som stödjer 

organisationen och skänker pengar till behövande. Utan människor som regelbundet bidrar med 

sitt stöd skulle inte svältande barn kunna få hjälp. Det är alltså med olika länders befolknings 

hjälp biståndsorganisationerna har möjlighet att hjälpa utsatta barn världen över.  

 

Dag ut och dag in blir vi fullmatade med bilder och information i tv och på nätet om hur 

nödställda människor behöver hjälp och hur lätt det är för oss att hjälpa dem. Det är ofta starka 

bilder som vi blir starkt berörda av och som påverkar oss känslomässigt. Det finns även en risk 

för biståndsorganisationerna att försvinna i mediebruset av det regelbundna flödet av 

rapporteringar om katastrofer och människor i nöd. Därför måste biståndsorganisationer jobba 

lite extra för att sticka ut och få mer uppmärksamhet. Det som syns idag är oftast olika 

kampanjer, annonser, filmer, och så vidare. Det är genom dessa sätt att visa upp sig som 

biståndsorganisationer kan få nya medlemmar och fler människor att hjälpa till. På ett eller annat 

sätt måste biståndsorganisationer hela tiden jobba för att öka det antalet människor som kan 

hjälpa till och därför behöver även dessa organisationer marknadsföra sig på något sätt likt vilket 

säljande företag som helst. Det väcker tankar kring hur biståndsorganisationer använder sig av 

retoriska grepp för att locka fler till att bli medlemmar i just deras organisation.   

 

Runt om i världen finns otroligt många olika och även lika organisationer som kämpar för en 

större kundkrets. Därför blir det allt viktigare i dag att värna om kundrelationen och jobba för att 

utveckla den. Allt fler organisationer är medvetna om CSR, Corporate Social Responsibility, vilket 

handlar om att företag och organisationer har ett ansvar mot samhället och miljön. Detta blir allt 

mer omdiskuterat i olika företag idag just hur de ska ta ett ansvar i sin vinstdrivande organisation 

till samhället och världen. Det kan handla om att de i vissa fall skänker en del av intäkterna till 

goda ändamål. Ica har tidigare haft kampanjer där de under en tid skänker alla inkomna pengar 

för en viss vara till Childhood som är en biståndsorganisation.(Ica, 2013)   
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Det finns även organisationer som kallas för biståndsorganisationer som enbart har som syfte att 

stödja arbetet för problem världen över och tar ett ansvar för att motverka svårigheterna för 

människor i mindre utvecklade länder. Den hjälp som ges till länder med svårigheter kommer 

från biståndsorganisationens medlemmar som är en stor del av deras verksamhet och ligger till 

grund för att nå sitt syfte. Den här studien anser vi behövs för att förstå hur arbetet med att värva 

medlemmar går till i och med att det är bidrag och gåvor som organisationen livnär sig på. I 

studien undersöker vi de faktorer som spelar in vad gäller deras sätt att marknadsföra 

organisationen mot mottagarna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en biståndsorganisation använder sig av retoriska grepp 

för att övertyga sina mottagare genom sina kampanjfilmer. I den här studien kommer vi också se om 

marknadskommunikationsstrategier framhävs i kampanjfilmerna och i så fall på vilket sätt. Vi 

anser att det är intressant att studera eftersom marknadskommunikation oftast diskuteras med 

fokus på produkter och tjänster. Den här typen av studie tror vi först och främst är relevant för 

att se hur biståndsorganisationer använder retorik för att påverka sina mottagare men den är 

också relevant ur ett marknadskommunikationsperspektiv för att få mer förståelse för hur 

biståndsorganisationer kan konkurrera med de produkt- och tjänsteföretag som finns på dagens 

marknad. Den här kvalitativa studien anser vi också vara viktig för biståndsorganisationer för att 

skapa förståelse för vad deras kommunikation kan utstråla och för att i sin tur kunna effektivisera 

den. I studien kommer Unicef Sverige vara studieobjektet vilket är ett medvetet val eftersom de 

är en av Sveriges största biståndsorganisationer (Unicef, 2013a). Genom att genomföra denna 

kvalitativa studie med Unicef Sverige som studieobjekt kan vi utläsa resultat och föra en 

diskussion som även kan vara applicerbart på många andra biståndsorganisationer eftersom 

Unicef är bland de största biståndsorganisationerna och många vill konkurrera med dem.   

 

Studiens huvudfrågeställning är: 

• På vilket sätt använder sig Unicef Sverige av retorik i sina kampanjfilmer för att övertyga 

människor till att bli givare?  

Studiens delfrågor är: 

• Vilka är de marknadsretoriska begrepp och medel som Unicef Sverige använder i kampanjfilmer 

för att övertyga sina mottagare? 

• På vilka sätt använder sig Unicef Sverige av visuell retorik i sina kampanjfilmer? 
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• Finns det några marknadskommunikationsstrategier i kampanjfilmerna och ser de ut?  

 

 

1.2  Avgränsning 
Den här studien handlar om att undersöka retorik i en biståndsorganisations kampanjfilmer och 

här har studieområdet avgränsats till Unicef Sverige. Vi har valt att undersöka enbart Unicef 

Sverige eftersom de är världens största barnrättsorganisation och i stor mån påverkar många 

människor, inte enbart internationellt utan även i Sverige. (Unicef, 2013a) På grund av att de är 

världens störta barnrättsorganisation finner vi det intressant att studera hur de arbetar för att 

övertyga människor till att bli givare. I studien har ett vi gjort ett urval på fyra kategorier av 

Unicef Sveriges kampanjfilmer som sedan kommer att analyseras för att förstå hur dem arbetar 

med att övertyga genom retoriken i och med att Unicef Sverige representerar en 

biståndsorganisation. De fyra valda kategorierna är informationsfilm om en aktuell situation eller 

katastrof samt de utsatta barnen, film som uppmanar till olika kampanjer, svenska kändisar 

besöker utsatta barn och till sist humor. Kategorierna har vi framtagit genom en förstudie av 

Unicef Sveriges youtube-kanal. Kampanjfilmerna ur varje kategori är ifrån 2013, alltså nutid. Här 

kommer vi genomföra en kvalitativ innehållsanalys med inriktning på retorisk innehållsanalys och 

bildanalys. Det ger en bra inblick för hur Unicef Sverige arbetar i kampanjfilmerna när det 

kommer till att övertyga sina mottagare. Vi har även i den här uppsatsen sett möjligheten till att 

diskutera Unicefs kampanjfilmer som propaganda men valt att inte diskutera det i denna studie 

eftersom det skulle bli en annan vinkel än vad vi ansett. Vi omnämner därför i denna uppsats 

Unicef Sveriges kampanjfilmer som reklam.  

 

 

1.4 Studieobjektet Unicef Sverige  
Innan teorierna förklaras så kommer vi först gå igenom vårt studieobjekt, Unicef Sverige. Det är 

för att få klarhet om vad biståndsorganisationen Unicef Sverige är och vad de arbetar med.  

 

En av Sveriges största biståndsorganisationer är Unicef och de är en biståndsorganisation som 

grundades år 1946 för att säkerställa barns rättigheter efter andra världskriget. Det var tänkt att 

hjälpen skulle vara en kortvarig insats, men pågår än idag. Hjälpen kommer från världsföräldrar 

som ger bidrag i form av pengar varje månad till utsatta och behövande barn världen över. Barns 

rättigheter är fastställda i barnkonventionen vilket är Förenta Nationernas (FN) konvention. 
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Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det är Unicef:s 

uppgift att kämpa för att barnkonventionen följs. Kort och gott arbetar biståndsorganisationen 

för barns grundläggande rättigheter och bidrar med att hjälpa barn över hela världen och för att 

barnkonventionen ska bli en grundlag i världens alla länder.(Unicef, 2013b) 

 

Eftersom Unicef är en stor biståndsorganisation bidrar det till att deras arbete berör många 

människor vilket gör deras publik stor. Framförallt genom deras kampanjfilmer och övriga 

kampanjer i både tv-medier och på nätet. Då kan frågan ställas hur Unicef Sverige använder sig 

av retoriken för att övertyga sin publik locka till sig kommande medlemmar.  
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2. Teori 
I det här kapitlet presenteras de teoretiska referensramar som uppsatsen grundas på och som ska 

hjälpa oss att svara på våra frågeställningar. De här teorierna har valts för att kunna diskutera 

resultat i förening med de frågeställningar som ställts i studien och kopplas till störst del till grepp 

för att övertyga, retorik. Marknadskommunikation kommer också användas som grund för att 

diskutera de resultat som framtagits. Det är ett medvetet val att använda oss av 

marknadskommunikation som teori för att även i resultatdelen se om den teorin är intressant för 

biståndsorganisationer och deras arbete för att få fler människor att stödja dem och därigenom 

kunna se nya sätt att kunna applicera marknadskommunikationsstrategier i arbetet med 

marknadsföring i biståndsorganisationer. Däremot måste vi vara medvetna om att det finns 

eventuella risker med den appliceringen eftersom marknadskommunikation oftast diskuteras med 

fokus på marknadsföring av produkt eller tjänst. Det undersökningsområdet som denna studie 

riktar sig till behandlar inte en försäljning av produkter och tjänster utan en uppmaning till att bli 

givare till utsatta barn. Utifrån dessa teorier anser vi att vi kan diskutera våra frågeställningar i 

anslutning till det resultat som framtagits på bästa sätt eftersom de berör retorik som teori och 

praktik. Vi vill som tidigare nämnts även kunna se ifall det kan dras paralleller mellan 

marknadskommunikation och retoriken i de resultat som framtagits.  

 

Retorik är inte ett nytt begrepp och retorik har inte heller förändrats drastiskt de senaste åren. 

Den litteratur vi använt oss av varierar och är både nyare och äldre. Den litteratur vi har valt att 

använda oss av har vi känt förtroende för eftersom de källor vi hittat har levererat fakta som 

stämmer överens med varandra trots att de framställs i olika perspektiv och i olika förhållanden 

vilket gör den trovärdig. 

 

Våra tankekretsar har även dragit sig åt ämnet propaganda och hur reklam kan anses som 

propaganda. Vi har valt avgränsa oss till att inte diskutera propaganda i relation med Unicefs 

kampanjfilmer eftersom vi anser att det skulle bli en annan vinkel på den här studien än vad vi 

avsett. I den här studien kommer vi därför att se på kampanjfilmerna som reklam. 

2.1 Marknadskommunikation 
Kommunikation är något som allt fler företag väljer att satsa stora pengar på, men trots att stora 

summor investeras kan det vara svårt att se vinsten som fås ut av de satsade pengarna. Genom 

marknadskommunikation kan företag och organisationer bygga upp bra associationer till sina 



12 
 

varumärken som på lång sikt kan leda till framgång för företaget eller organisationen. 

Marknadskommunikation kan också skapa kännedom om varumärket så att de blir 

uppmärksammade på marknaden och inte glöms bort. Begreppet marknadskommunikation avser 

den kommunikation som berör kunder eller andra intressenter till organisationen eller företaget. 

Själva begreppet kommunikation kommer ifrån det latinska ordet communicare som betyder att 

göra tillsammans. Mårtenson menar att marknadskommunikation berör kommunikationen till 

intressenter på den marknaden som en organisation eller ett företag är aktiv i (Mårtenson, 2009).  

2.1.1 Använda känslor i marknadskommunikation 
Mårtensson anser att de känslomässiga aspekterna i reklam spelar stor roll för hur mottagarna ska 

uppfatta målet med reklamen. Det kan vara både positiva och negativa aspekter som spelar roll 

för hur mottagarna tolkar innehållet i reklamen. Känslor är något som används i reklam för att 

öka engagemanget för budskapet och känslorna som används i reklam kan användas på olika sätt. 

Oftast används positiva känslor i reklam till exempel en reklam där känslor för välmående visas 

upp, du vill må bra. Det kan även användas negativa känslor för att öka ett engagemang till 

exempel påvisas negativa associationer som att du har stora skulder och behöver en lösning för 

att eventuellt skapa en igenkänningsfaktor. Mårtensson menar också att det i reklam finns fyra 

olika kategorier som känslor i reklam kan delas upp i. De fyra kategorierna är: hopp, lättnad, 

rädsla och besvikelse. Reklam kan skapa hopp hos mottagaren om att något ska förändras till 

något bättre och skapar olika förhoppningar. Det som måste tas i åtagande när en reklamfilm 

skapas är att olika typer av känslor måste användas eftersom vissa inte alltid går i fas med 

varandra. Som exempel blir inte en reklam så gripande om du använder hopp som känslor med 

ursprung i en negativ reklam, exempelvis kan effekten av en kampanjfilm för att stoppa våld mot 

kvinnor vara sämre om det beblandas med hoppfulla känslor som exempelvis en slogan med 

orden ”Det löser sig alltid”. Sådana känslor passar bättre i en reklam med positivt ursprung. I 

reklam där den känslomässiga sammansättningen av reklamen är hög blir också engagemanget 

från mottagarna högt. Hur känslorna uppfattas påverkas också ut av hur trovärdiga de beskrivna 

känslorna verkar. Desto verkligare situationerna framställs i reklamen desto högre känslomässig 

reaktion kan mottagarna tänkas få. Känslorna kan även bli starkare ju närmare situationen ligger i 

tiden eftersom mottagarna ser situationen på ett annat sätt och lättare kan se hur de kan förändra 

situationen just nu (Mårtenson, 2009). 

Mårtenson menar att all reklam avger någon typ av hopp till mottagaren. Antingen hopp om att 

ett negativt tillstånd ska upphöra eller att ett positivt tillstånd ska uppnås. Hopp kan upplevas av 

mottagare som längtar eller saknar något. Dock är det viktigt att skilja på hopp och längtan. 



13 
 

Längtan kan kopplas till något som du vet att du säkert kommer uppnå. Hopp kan kopplas till 

något som är osäkert om det kommer uppnås (Mårtenson, 2009). 

2.1.2 Anpassa reklam efter målgrupp 
Enligt Mårtensson kan olika typer av reklam vara svåra att ta till sig och förstå som mottagare. 

Därför kan det underlätta om avsändaren anpassar reklamen så att det blir lättare att ta till sig den 

informativa reklamen. Något som kan vara bra att tänka på när reklamen ska anpassas till 

mottagaren är att öka motivationen. Det kan göras på många olika sätt och något som ett företag 

eller organisation kan göra är att göra reklamen roligare genom att inkludera olika kändisar. Det 

får mottagaren att stanna upp och eventuellt ta till sig budskapet med reklamen lättare. Ett annat 

sätt är att använda sig av metaforer och humor vilket leder till att mottagarna blir nyfikna och på 

så vis också kan ta till sig informationen lättare. Du kan också genom reklam underlätta för 

mottagaren att ta in informationen genom att antingen upprepa samma reklam eller i exempelvis 

reklamfilm använda sig av längre filmer för att göra det möjligt att visa budskapet tydligt så det 

blir lätt för mottagaren att ta till sig. Ett annat sätt att göra det lättare för mottagaren är att 

använda ett lättare språk för att kommunicera med mottagaren (Mårtensson, 2009). 

 

2.1.3 Mål med marknadskommunikation 
Jobba med marknadskommunikation är i det stora hela ett sätt att nå målet med att bygga upp en 

varumärkesidentitet. En varumärkesidentitet är vad ett varumärke utstrålar för bild av sig själv 

och vad varumärket har för mål. Att jobba med marknadskommunikation är också att få 

mottagarna av reklamen att utveckla och behålla den bild av märket som de har. Detta är ett mål 

som inte kan uppfyllas under kort tid utan sträcker sig över en längre tidsperiod vilket de flesta 

syftena med reklam oftast är. Marknadskommunikationens roll är att försöka skapa en kännedom 

för varumärket (Mårtensson, 2009). 

2.2 Retorik 
Begreppet retorik har funnits och använts under en lång tid. Redan i det antika Grekland talades 

det om retorik och det sågs som en lära om talet. Under tidens gång har retorik istället 

förknippats med konsten att tala väl och allt eftersom har det lagts mycket fokus på hur vad som 

talas påverkar de som lyssnar.(Johannesson, 1998)  

 

Retorik har diskuterats som ämne ända sedan 300-talet före Kristus (Persson, 2002). Begreppet 

har gått från att enbart fokusera på att tala till att faktiskt övertyga den som lyssnar på något. 
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Retorik handlar helt enkelt om att argumentera för att övertyga den som lyssnar om något. Det är 

alltså det grundläggande sättet att använda sig av retorik, att argumentera. Människors syn på 

retorik, och hur det ska användas för att övertyga, har det också skapats mycket kritik där 

retoriken anses vara en typ av propaganda där det används olika medel för att hjärntvätta 

människor och få dem att stå för orättvisa åsikter. Johannesson menar att det ansågs att retoriken 

fokuserade mer på den effektivitet det skapar hos mottagarna och hur de påverkas mer än att 

retoriken fokuserar på att ge sanningsenlig information på ett väl talat sätt.(Johannesson, 1998). 

Persson anser att du förr ansågs att med hjälp av retoriken kunna vända svart till vitt, det vill säga 

att du kunde få saker som var fel att verka rätt. Därför skapades en sämre syn på retorik.(Persson, 

1994). I dag diskuteras däremot sanningsenligheten på ett annat sätt än tidigare. Det handlar nu 

mer om den verklighet som den talande personen är placerad i och vilken position denne har 

(Ibid). 

 

Inom retoriken finns det tre olika genrer som tal, text och språk kan appliceras till:  

• Forensisk retorik behandlar om det som har hänt i det förflutna och dess syfte är att 

anklaga eller försvara någon, handlar om att fälla en viss dom i den här frågan. Tal som 

räknas till den är kategorin är rättegångstalet/ juridiska talet och har fokus på det förflutna 

och syftar till skuldfrågor.  

 

• Deliberativ retorik behandlar om att se framåt med idén, det som ska eller bör hända i 

framtiden och syftet är att argumentera för eller emot ett ändamål och sedan ska ett 

gemensamt beslut tas. Överväga olika sätt som kan lösa ett visst problem. Tal som tillhör 

denna kategori är rådgivandetalet/politisk tal och fokus läggs på framtiden och att övertyga 

sin målgrupp att nå fram till ett gemensamt beslut.  

 

• Epideiktisk retorik behandlar det som är fallet, nuläget och syftar till att hylla eller kritisera. 

Här ska åhörarna, tittarna eller läsaren hålla med i sin egen värdering att prisa eller 

fördöma en person eller företeelse. Det tal som tillhör denna kategori är 

påvisandetalet/hyllnings- eller klandertal och detta fokus går ut på nutid och innebär att 

berömma eller klandra.( Ekström & Larsson, 2010 & Johannesson, 1998) 

 

Dessa tre typer av tal, text och språk är de tre grundläggande sätten att använda sig av 

(Johannesson, 1998).  
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Den argumentationsteori som ingår i retoriken och som består av tre steg är: påstående, grund 

och garant. Dessa tre steg ligger till grund för att övertyga sin ståndpunkt genom att anföra något 

som är stöd för ståndpunkten. Det är ståndpunkten som argumentationen byggs kring och den 

måste förklara varför någon ska låta sig bli övertygad. Påstående står för det ändamålet som alla 

andra ska hålla med om. Det stöd som finns för påståendet, det som övertygar de andra 

personerna kallas grund vilket betyder att det är påstående och grund som bygger 

argumentationens grundstruktur. Sedan måste påståendet och grunden knytas ihop och det gör 

garanten. Jørgensen och Onsberg menar att i sin argumentation måste påstående, grund och 

garant stödja varandra för annars håller inte argumentationen (Jørgensen & Onsberg i Ekström & 

Larsson, 2011).  

2.2.1 Retorikens fem delar  
Enligt Johannesson och Persson behöver retorik byggas upp utefter fem olika steg;  

 

• Inventio – Det här är den första delen som behöver förberedas när retoriken ska 

planeras. I den här fasen handlar det om att bestämma ämnesområdet och skaffa all 

relevant information som behövs. ”Topos” är ett vanligt uttryck i den här delen av 

retoriken som betyder fråga eller frågeställning. Ordet kommer ifrån grekiskan som 

betyder plats och syftar till att människor förr i tiden ställde olika frågor på olika platser 

för att samla in information.  

• Dispositio – Den andra delen av retorikens fem delar och handlar om hur materialets 

disposition läggs upp. Den här delen av retoriken är indelad i kategorier som syftar till 

olika mål. Den första delen börjar med att retoriken ska fånga lyssnarna och göra dem 

intresserade av att höra mer. Sedan kommer ett mittparti som syftar till att presentera 

olika argument och synpunkter för lyssnaren därefter presenteras de slutsatser som 

framkommit.  

• Elocutio – Här utformas retoriken och det genomarbetas språkligt för att nå en egen 

prägel. Ordet kommer ifrån Eloquence som betyder vältalighet. Det är i detta avsnitt 

viktigt att tänka på vilken melodi, rim och rytm som används.  

• Memoria – Den här delen är retorikens fjärde fas som syftar till att materialet ska läras in 

och kunna framföras utantill. Denna punkt är inte lika viktig idag då det ofta tas med 

minneslappar och dokument att läsa ifrån. De som använder sig mest av denna punkt är 

skådespelare som självklart måste kunna manus utantill.  
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• Actio – Detta är den femte delen av retoriken som handlar om själva framförandet av 

materialet. Här är det viktigt att ha i åtanke vilket tonläge som är bra för det som vill 

förmedlas, hur vissa ord och meningar ska betonas i symbios med olika kroppsrörelser 

och vad den som framför informationen har för kroppshållning.(Johannesson, 1998, 

Persson, 1994) 

2.2.2 Appellformerna  
Inom retorik finns tre olika sätt att övertyga; ethos, logos och phatos och de grundar sig i de 

beslut människorna fattar. De tre olika perspektiven grundar sig i talaren, talet och åhörarna.  

 

Ethos är den del av retoriken som har en känslomässig grund och publiken ska övertygas genom 

att se vilken karaktär som talaren har. Det handlar alltså i grund och botten om vad den som 

framför retoriken ger för intryck till de som lyssnar. Johannesson anser att det är viktigt att få 

lyssnarna att tycka talaren är trovärdig och det kan förstås påverkas av det språk som väljs men 

också genom vad lyssnarna får för första intryck av den som framför retoriken. (Johannesson, 

1998) Persson menar att om den som framför sina argument och budskap har en 

förtroendeingivande karaktär kan det räcka som ett argument. Du får då som lyssnare direkt en 

uppfattning av vilket budskap som ges.(Persson, 1994) 

 

Logos är den del av retoriken som syftar till det logiska och förnuftiga. Det är vanligt i till exempel 

politisk retorik där en viktig aspekt är att kunna övertyga lyssnaren med många förnuftiga 

argument. Inom retoriken finns det olika typer av övertalningssätt som är kopplade till det logiska 

tankesättet. En av sätten är enthymemet. Enligt Johannesson och Haraldsson är enthymemet en 

sorts slutsats som kan användas som argument till exempel: Alla män har skägg. Adam är en man. 

Alltså har Adam skägg (Haraldsson, 2002 & Johannesson, 1998). Detta är ett sätt att inkludera 

publiken att tänka och förstå faktorer som inte nämns när slutsatsen berättas direkt. Det här går 

endast att använda när lyssnarna har en kulturell samsyn kring kunskaper, åsikter och 

erfarenheter. Ett annat sätt att försöka argumentera logiskt är att ge exempel. Det kan ges sanna 

exempel men också exempel som är uppfunna.(Johannesson, 1998) 

 

Phatos är den del av retoriken som syftar till att förmedla och skapa känslor hos den som lyssnar. 

Det kan också kallas för patetiska argument. Det är bra att planera vilken del av retoriken som 

fokus ska ligga på phatos och det är viktigt att kunna skapa en känsla av medlidande i sitt tal. 

Ethos kan också ses som en lite mer känslomässig del av retorik men sker då på ett mycket 

lindrigare sätt. När phatos tillämpas så läggs det stor tyngd i till exempel glädje, sorg eller ilska. 
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Musik är ett exempel på en typ av phatos eftersom det är ett område som berör människor. Det 

kan även användas som argument i retorik och de används ofta i samband med andra argument 

men är i sig väldigt effektiva.(Haraldsson, 2002) 

2.2.3 Retoriska figurer  
Inom retoriken finns det olika så kallade retoriska figurer som kan användas i retorik. En retorisk 

figur är något som språkmässigt eller tankemässigt avviker från det normala. Ett exempel på en 

retorisk figur kan vara en allitteration. Det innebär en upprepning av de första bokstäverna i 

några ord, till exempel: Skatan skapar skandaler. Johannesson menar att den här upprepningen i 

ett uttryck kan ses som mycket mer effektfullt hos mottagaren än om upprepningen inte skulle 

användas.( Johannesson, 1983). Effekten av att använda sig av retoriska figurer blir att det bidrar 

till att retoriken blir mer intressant för talaren själv. Persson menar att det skapar en lust att 

kommunicera för figurerna används i all viktig kommunikation som bidrar till att hjälpa oss att 

tänka.(Persson, 2007). Det finns olika retoriska figurer med olika betydelser.  

 

En av de viktigaste och mest kända retoriska figuren är metaforen/liknelsen som innebär en 

jämförelse där jämförelsen liknar något som är lätt för lyssnaren att förstå och bilda upp. 

Johannesson, 1998 & Persson, 2007). Att fastna med skägget i brevlådan är ett uttryck som du 

kanske inte tänker är en metafor, men det är en slags liknelse med att ha gjort bort sig 

(Gunnarsson, 2006). Metaforer används ofta utan att vi tänker på dem, det är så kallade döda 

metaforer som till exempel att någon blomstrar eller kastar sig.(Johannesson, 1998 & Persson, 

2007). Gunnarsson finner att många människor påstår att vårt språk och tankesätt är en enda 

serie av olika metaforer (Gunnarsson, 2006). Metaforen har en förmåga att förklara något svårt 

och bygger på att förstå nya saker genom den förförståelsen som råder (Ibid). Genom att 

använda sig av metaforen för att förklara något komplicerat område blir det också lättare att 

förklara det komplicerade området med färre ord.(Johannesson, 1983) 

En annan retorisk figur som också står nära metaforen är metonymi. Det kan också kallas för 

symbol och handlar om att vara bärare av en unik berättelse. Genom att lyfta fram en del som 

symbol för helheten. Exempelvis kan ord som ”ålderns gråa hår” användas när orden syftar till 

”ålderdomen”. (Ibid). Ett annat exempel på det är en vardagssituation som att det i folkmun sägs 

att ”vi tog ett glas” eftersom det låter bättre än att säga att ”vi drack sprit”(Gunnarsson, 2006). 

 

Ytterligare en retorisk figur är evidentia. Talaren berättar i bilder som innebär att talaren berättar 

på ett sätt som innebär att publiken kan se händelseförloppet framför sig. Med andra ord, talaren 

appellerar till publikens fantasi och skapar en bild.(Persson, 2007)  
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2.3 Marknadsretorik  
Överallt i dag ser vi reklam i alla dess former vilket beror på att reklamen fungerar som 

organisationers och företags ansikte utåt mot omvärlden. Hedlund och Johannesson menar att 

reklamen visar vad organisationen och företaget kan och vill, vilket är viktigt bland konkurrensen. 

Därför kan reklam och marknadsföring sammankopplas och kan tolkas som att det är dagens 

retorik.(Hedlund & Johannesson, 2001) 

2.3.1 Historia 
”Ordet marknad kommer av latinets ’mercatus’ som betyder handel”. Redan under antiken fanns 

platser över hela Europa där personer sålde och bytte varor. På den marknaden även som på 

dagens marknader gäller tre saker: den som vill sälja något måste först visa sina varor, sedan 

väcka ett intresse och till sist övertyga handlarna att köpa. För att lyckas med den här modellen så 

krävs det att försäljaren kan tala för sina varor. Hedlund och Johannesson menar också att 

samma principer gäller även i dagens samhälle och det spelar ingen roll vad organisationer eller 

företag försöker sälja. För det som ligger till grund för försäljning är retoriken, som betyder 

”konsten att tala”. 

 

Alltså när organisationer och företag ska marknadsföra sig genom reklam måste marknadsföraren 

och reklammakaren tänka, tala och handla retoriskt. Det är det vinnande konceptet för att lyckas 

på dagens marknad.(Hedlund & Johannesson, 2001)  

2.3.2 Konsten att övertyga inom reklam 
I dagens medievärld är den mest typiska retoriska genren reklam. Där reklam kombinerar verbala 

och visuella tecken där även diverse övertalningsmedel och retoriska figurer ingår. När det 

kommer till att övertyga inom reklam eller en kampanj består den delen av fyra moment. Dessa 

moment innehåller de tre första delarna i retoriken och därefter ethos.  

Dessa moment kommer nu beskrivas mer grundligt för att få en förståelse hur momenten kan 

tillämpas på en annons eller kampanj.  

 

Som nämnts tidigare är inventio den första delen av retoriken och handlar om att hitta en tes eller 

ett budskap, ”vad är det egentligen jag vill säga?” Därefter ska olika argument byggas upp som 

blir grunden för den tes som valts och slutligen väljs de rätta argumenten ut. Inventio är uppdelad 

i en trestegsprocess.(Hedlund & Johannesson, 2001) 
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Första steget – Marknadsundersökning 

På samma sätt fungerar en försäljningskampanj. Först ska ett budskap formuleras utifrån 

målgruppen. Då är det viktigt att sätta sig in i målgruppens känslor och tankar. Ta reda på vilka 

åhörarna och målgruppen är för att få en klar bild av dem.(Hedlund & Johannesson, 2001) 

 

Andra steget – Samla argument 

Det som är mest grundläggande inom retoriken är att hitta de rätta argumenten eftersom utan 

argument kan ingen övertygas. Samla in och hitta de rätta argumenten. Det är inte alltid så lätt så 

politikerna i gamla Grekland och Rom utformade en lathund för frågeordet ”varför?”. Denna 

lathund har som utgångspunkt att människor först och främst ska ställa frågan: ”Om de behöver 

något?” Då finns det argument som baseras på plånbokens och hjärtats argument. Där 

plånbokens argument utgår från att bara köpa en vara eller tjänst för att det exempelvis är bra, 

billigt, lätt att skaffa, nödvändigt. Exempelvis ska jag stödja Unicef genom att ge bidrag bara för 

att jag kan, eller ska argumenten baseras mer på känslor, hjärtats argument som går ut på om 

produkten eller tjänsten kommer ge mig ett bättre anseende, beundran, status eller lycka. 

Exempelvis om jag stödjer Unicef, vill jag göra det för att visa att jag har råd eller ska jag stödja 

dem för att jag själv kommer må bättre genom att jag bidrar till en god gärning?  

 

Hedlund och Johannesson anser att reklam påminner om politik för även där ställs människor 

inför ett krav, att köpa eller inte köpa olika argument för att kunna göra sitt partival.(Hedlund & 

Johannesson, 2001) 

 

Tredje steget – Välja argument eller position 

När alla argument är insamlande börjar nu en annan del av arbetet. Nu ska varje argument läggas 

fram på bordet för att sedan bestämma vilka argument som ska tas med. Antikens advokater 

brukade säga att högst tre argument är rimligt, annars finns risk för att de argument som ska 

övertyga försvinner. Som nämnts tidigare i uppsatsen så har reklam och politik relativt lika 

upplägg med retoriken. För politiska program är uppbyggda på så sätt att några nyttoargument 

och moraliska argument ska finnas med och på samma vis är annonser uppbyggda. Hedlund och 

Johannesson menar att reklammakare och marknadsförare måste pröva och väga argument och 

sedan satsa för att få fram de bästa argumenten, vilket kan leda till ett enda argument eller några 

fler. Detta kan leda till att organisationer och företag får en chans att synas och höras på 

marknaden. Det kallas för positionering, ett ord som oftast används i samband med 

marknadsföring idag. Positionering betyder att hitta sin position eller stärka den position en 
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organisation eller ett företag redan har. För att stödja budskapet ännu mer än bara med argument 

så kan det finnas en historia som berättar eller bara en bild som visas då mottagaren själv får 

konstruera sin egen historia.(Hedlund & Johannesson, 2001) 

 

Andra delen i retoriken är dispositio som handlar om disponering av det material som har samlats 

in och är till för mottagarna. Hedlund och Johannesson menar att dispositioneringen ska förenkla 

och förklara det budskap som ska visas. Inom marknadsföringen när kampanjer skapas används 

en modell som består av sex delar, exordium, narratio, propositio, confirmatio, refutatio och 

perpratio. Delarna struktureras upp i punktform för att det ska bli tydligt.  

• Exordium: Inledningen. Här ska mottagarnas intresse fångas samt göra dem nyfikna. En 

antydan om vad talet eller budskapet ska handla om så att vissa frågor och känslor hos 

mottagarna väcks.  

• Narratio: Berättelse. Den ska ge bakgrunden till den fråga som behandlas.  Ska vara kort, 

saklig och klar. 

• Propositio: Framläggandet av budskapet eller tesen.  

• Confirmatio: Är argument som bekräftar/stödjer budskapet eller tesen och ska komma 

efter på en gång.  

• Refutatio: Här tas den kritik upp som kan tänkas komma från motståndarna.  

• Perpratio: Sammanfattning av de viktigaste punkterna/argumenten och sedan en 

känslomässig slutsats.  

Den här modellen ligger till grund för hur kampanjer struktureras upp och då fungerar bild och 

rubrik som inledning medan motto och slogans fungerar bra som avslutning.(Hedlund & 

Johannesson, 2001) 

 

För att få mottagare att uppmärksamma annonser och kampanjer gäller det för marknadsförare 

att hitta det rätta språket vilket är retorikens elocutio. Efter ett tag kan språket tröttas ut, ger 

ingen verkan längre, och då kan marknadsförare istället använda figurer som ger språket spänning 

i form av färger. Dessa figurer fungerar som en insamling av upplevelser, känslor och argument. 

Figurer kan säga många saker med så få ord. De vanligaste och viktigaste figurerna i reklamen är 

antitesen och paradoxen och de bygger på motsättningar mellan två saker eller världar som fångar 

uppmärksamheten och sedan utvecklas i argumentationen. I dag använder sig gatuförsäljare, på 

exempelvis marknader, av olika sätt att ropa för att locka till sig köpare. Det gör de med den 

moderna reklamen som i dag kallas för slogan, en kort fras som ska väcka uppmärksamhet och 

intresse. En bra slogan innehåller en mängd olika retoriska figurer. Även bilder fungerar på 
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samma sätt: att det visas någonting som lockar människor. Avslutningsvis kan det läggas till inom 

marknadsretorik att slogan och bilder är grundelementen inom reklamvärlden men kan 

kompletteras med rubrik, text och fras. Det är bild och rubrik som fångar uppmärksamheten med 

retoriska figurer som ger en antydan till ämnet och argumenten.  

 

Det finns tre sätt att övertyga genom de tre appellformerna som både advokater, politiker, präster 

och journalister använder sig av och detsamma gäller även för reklam och marknadsföring. För 

att lyckas övertyga krävs det att förespråkaren vädjar till förnuftet och känslorna hos personer 

genom att undervisa, upplysa och förklara. Det ligger till grund för att vinna människors behag, 

sympati och förtroende genom att visa organisationens eller företagets karaktär, ethos, och är den 

appellformen som är vädjar till människors känslor. Det är mycket reklam som bygger på 

känslosekvenser och effektiv reklam måste arbeta med människors känslor. Varför medlen behag, 

sympati och förtroende är viktiga beror på att människor allt mer är misstänksamma mot vad 

reklamen säger.(Hedlund & Johannesson, 2001)  

2.4 Visuell retorik 
Visuell retorik handlar om hur bilder används för att övertyga sin publik.(Wern, et al. 2004). 

Bilder kan delas in i fyra olika kategorier: informativa, explikativa, direktiva och expressiva. 

Bergström menar att dessa fyra olika sätt används när upplevelsen av budskapet i bilden ska 

stärkas när den når mottagaren. En informativ bild ger relevant information till mottagaren utan 

att visa på några tydliga värderingar. En explikativ bild förklarar en situation eller ett förhållande 

medan en direktiv bild uppmanar mottagaren till att ha en viss åsikt. Till sist är den bild som 

uttrycker starka känslor med kraftiga medel en expressiv bild. Bilden blir mer övertalande och det 

är det som vi kan kalla för visuell retorik eller bildretorik. 

Inom bildretoriken så finns det också fyra olika kategorier av retoriska bilder. Den 

presentativa, metonymiska, synekdoke och metaforiska. Bergström menar också att dessa typer 

av bilder är grundade i retoriska figurer som används för att övertala i tal och text. Här är 

figurerna istället applicerade på bilder. Den presentativa bilden visar upp något och används för 

att illustrera något. Den metonymiska bilden belyser och skapar närhet. Synekdoke påvisar och 

bevisar i bilden och den typen av bild handlar om att delen utgör helheten. Mottagaren får själv 

måla upp resten av bilden eller budskapet i huvudet.  Den metaforiska bilden jämför. I en 

metaforisk bild så jämförs inte två bilder med varandra utan det skapas istället en jämförelse med 

en bild från ett annat sammanhang.(Bergström, 2012) 
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Bildanalys är ett bra komplement i samband med hur den visuella retoriken uttrycker sig. I en 

bildanalys undersöks hur olika faktorer spelar in så som färg, form, denotation, konnotation men 

också hur genus skildras i filmerna. Denotation är vad som syns i en bild och film exempelvis en 

sten. Men samma sten kan även ses i en konnotativ kontext och då kan stenen exempelvis 

symbolisera styrka. Bergström anser det därför vara något som är viktigt i en bildanalys att 

jämföra och se hur visuell retorik binds ihop med hjälp av text och bild för att förstå dess hela 

kontext. I en bildanalys är det också intressant att studera hur bildens konstruktion, alltså hur 

bilden är uppbyggd och vilka uttryck den ger. Det finns fyra områden som är bra att studera för 

att få mer förståelse för uttrycken i bilden. Dessa områden är: 

 

• Perspektiv – Här fokuseras mycket på linjer och hur saker i bilden är placerade och 

riktade 

• Utsnitt – Fokus ligger på hur bilden är beskuren och hur saker i bilden blir beskurna 

vilket ger ett intryck för hur människor ställer sig i förhållande till bilden. Exempelvis kan 

det kännas som den som tittar på bilden tittar ner eller upp på den människan som är i 

bilden. 

• Bildvinkel – Bildvinkeln är viktig eftersom den kan ändra vilket intryck vi får av något 

eller någon. Är kameravinkeln till exempel riktad underifrån på en människa kan den 

kännas dominant och stor.  

• Gestalt – Hur saker i bilden gestaltas kan kopplas till symmetriska figurer. Det kanske till 

exempel finns olika föremål i bilden som skapar ett triangelmönster.  

 

Är det med en människa i bilden så är det också bra och tänka på hur denne uppfattas med tanke 

på ansiktsuttryck, kroppshållning, klädsel med mera.(Carlsson& Kopperfeldt, 2008) 

2.4.1 Färg i visuell kommunikation 
En faktor som är viktig att tänka på inom visuell kommunikation är vilka färger som ska 

användas, eftersom färger kan uppfattas olika beroende på hur och var de används. Bergström 

menar att det är färger i bilder som bidrar till att uppmärksamma människor. Färger griper tag i 

mottagaren till en bild och därför är det viktigt att tänka på vilka färger som används för att skapa 

rätt stämning. Färger som rött och gult kan skapa en upprymd stämning medan andra färger som 

blått och grönt kan ge en annan känsla. Den svarta färgen kan tolkas på olika sätt i olika kontext, 

den kan ses som ondska, men även som elegans. Olika färger kan också ha en symbolisk 

betydelse då blått kan betyda respektfull och rött kärlek. 
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Färg kan också användas som ett sätt att informera. På sjukhus kan exempelvis grönt betyda 

sterilt och på mjölkpaket är det färgen röd som varnar för fett. Färger kan också viska, tala eller 

skrika beroende på hur de är presenterade och i samband med varandra. Fås känslan av att färger 

viskar handlar det om att färgerna går ton i ton, alltså i harmoni med varandra, vilket även skapar 

harmoni för mottagaren. Fås känslan av att färger talar har färgerna ett lite mer livligt uttryck men 

går fortfarande i harmoni med varandra. Fås känslan av att färger skriker är kontrasten mellan 

färgerna stor vilket gör att det blir en explosiv känsla. 

 Färger är en viktig del i visuell kommunikation och den kan attrahera genom färgstyrkan, skapa 

stämning med olika typer av varma eller kalla färger, informera exempelvis på mjölkpaket, 

strukturera i en tidning med olika färgkoder eller pedagogisera med olika toner för att förtydliga 

vissa delar av olika bilder eller material.(Bergström, 2012) 

2.4.2 Visuella retoriska figurer 
Tidigare har retoriska figurer nämnts och de retoriska figurerna är även viktiga inom visuell 

retorik. De utgör två viktiga effekter på hur åskådarnas respons på det visuella. De två viktiga 

effekterna är att först skapa ett ökat utarbetande av publiken vilket betyder att publiken måste bli 

delaktig och försöka sätta pusselbitarna på plats för att förstå vad som menas med den visuella 

kommunikationen. Den andra delen handlar om att den första effekten i sin tur leder till en ökad 

njutning när åskådaren känner sig delaktig i reklamen. Det kan även vara troligt att när retoriska 

figurer blir framställda visuellt så sker både en resonerande och föreställning hos mottagaren.  

(McQuarrie & Mick, 1999) 

 

2.4.3 Bilden som spegel 
Bilder och fotografiet kan ses som en teknisk utvidgning av minnet, omvärlden förvandlas till 

objekt för upplevelser och därmed kan uttrycket ”bilden som spegel” tolkas olika. Bilden 

förenklar iakttagelsen av verkligheten till en enhet  – en form genom att visa personers 

föreställningar. Då tillhör bilden de språkformer som människan använder för att förmedla 

betydelser och budskap, för språket bearbetas ständigt i samband med olika omgivningar och 

efter människors uppfattningar. Bergström anser att bilden kan ge en form för kommunikation. 

Bilden får en mening först när människors tidigare erfarenheter sätts i gång av associationer – 

likheter med andra bildminnen och igenkännanden och detta sker oftast omedvetet. Bildanalys 

ses som en översättning som belyser koderna och sätter samman sambanden mot en vidare 

kontext.(Cornell et al, 1977) 



24 
 

2.5 Sammanfattning av teorier 
De här teorierna som har presenterats är bra att tillämpa i sin reklam för att kunna nå ut med sitt 

budskap i reklam och därmed olika kampanjer. Marknadskommunikation är som tidigare nämnts 

ett sätt att se hur kommunikation kan användas för att stärka en organisations eller ett företags 

varumärke. Det finns olika banor för att nå ut med sitt budskap genom reklam och ett vis är att 

använda sig av känslor i reklam vilket är en tydlig strategi inom marknadskommunikationen. Det 

handlar om att övertyga om sitt budskap som då kan sammankopplas med retorik som handlar 

om att övertyga genom tal och text. Det finns tre sätt att övertyga inom retorik och de är de tre 

appellformerna logos, ethos och phatos. Logos berör logiskt tänkande och logiska resonemang 

medan ethos berör förtroendet för avsändaren av budskapet och phatos anspelar på känslor hos 

avsändare och mottagare. Något som är viktigt inom både retorik och marknadsretorik är 

dispersionen av språket. Dispositionen brukar delas upp i sex olika delar som är anpassad för att 

budskapet i reklamen ska bli så tydlig som möjligt. Det är även viktigt att tänka på hur visuell 

retorik kan tillämpas när reklam ska skapas. Då är det viktigt att tänka på hur olika bilder 

uppfattas och vilka färger och retoriska figurer som är tydliga. Det är de här olika teorierna om 

olika sätt att övertyga och föra fram budskap som är de viktigaste utgångspunkterna i den här 

uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3. Metod  
Val av vetenskapliga metoder ligger till grund för de ställningstaganden som nämnts tidigare i 

studien, exempelvis i syftet och problemformuleringarna. Det är tre frågeställningar som vi vill ha 

svar på och dessa är:    

Huvudfrågeställning: 

• På vilket sätt använder sig Unicef Sverige av retorik i sina kampanjfilmer för att övertyga 

människor till att bli givare?  

Delfrågor: 

• Vilka är de marknadsretoriska begrepp och medel som Unicef Sverige använder i 

kampanjfilmer för att övertyga sina mottagare? 

• På vilka sätt använder sig Unicef Sverige av visuell retorik i sina kampanjfilmer? 

 

För att få svar på dessa övergripande frågor har vi först konkret studerat vad retorik betyder – för 

att få en överblick. Därefter går vi djupare in på hur retorik tillämpas inom reklam och kampanjer 

och använder oss av en retorisk innehållsanalys som innebär att få svar på dess 

övertalningsförmåga. Genom att fokusera på språket och hur det används i kampanjfilmerna för 

att övertyga tittarna. Vilka marknadsretoriska begrepp och medel som används för att övertyga 

har även varit i vår studiefokus. Sedan för att få fram hur språket och bilder binds samman 

använder vi oss av bildanalys som fokuserar på faktorer som denotation och konnotation, färg 

och form som ger oss svaret på hur den visuella retoriken används i Unicef Sveriges 

kampanjfilmer.   

 

3.1 Metoddiskussion 

I den här studien använder vi oss av två kvalitativa metoder, retorisk kvalitativ innehållsanalys 

och bildanalys. Dessa tillsammans ger en bra övergripande bild på vilket sätt Unicef Sverige 

jobbar med de retoriska greppen när det kommer till att övertala med fokus på sina mottagare.  
 

Varför vi främst valde dessa två metoder beror på att de båda analyserna undersöker olika delar i 

en film som gynnar till att vi får en överblick på hur kampanjfilmerna är uppbyggda. Den 

retoriska innehållsanalysen talar om hur Unicef Sverige övertygar genom retoriska begrepp, alltså 

vilket språk som används. Bildanalysen talar om att olika faktorer så som färg, musik, denotation 

och konnotationen spelar in hur en film tolkas. Tillsammans bildar de båda analyserna en helhet 

av alla de olika bidragande faktorerna som analyserna består av.  
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När övertygelse ska studeras ingår det inom ett retoriskt analyssätt. Genom den retoriska analysen 

kommer vi kunna göra en jämförelse med den faktiska retoriska situationen i förhållande till den 

planerade, alltså den retoriska situationen som organisationen har planerat (Larsson & Ekström, 

2010). Det vill säga vi får större förståelse för hur Unicef Sverige använder retoriska grepp för att 

övertyga sina mottagare.  

 

Det finns andra metoder som har kunnat användas när det gäller att undersöka hur Unicef 

Sveriges kampanjfilmer är uppbyggda samt vilka retoriska grepp de använder för att övertyga 

mottagarna. En metod som vi hade kunnat använda är kvalitativ semistrukturerad intervju där 

denna intervjumetod går ut på frågorna har öppna svarsmöjligheter vilket medför att informanten 

kan svara fritt på frågorna (Østbye & Knapskog, et al. 2004). Informanterna i detta sammanhang 

skulle ha varit personer från kommunikationsavdelningen på Unicef Sverige som exempelvis 

deras kommunikationschef, kreativ producent och någon som är ansvarig för copywriting. För 

både kreativ producent och producent skulle kunna ge oss svar på varför deras kampanjfilmer är 

uppbyggda på ett visst och vad som skiljer filmerna i de olika kampanjerna och även svarat på 

vilka retoriska grepp de använder och varför. Kommunikationschefen kan eventuellt svara på 

vilket budskap det är Unicef Sverige vill förmedla genom kampanjfilmerna. Även om det finns 

andra metoder som hade kunnat besvara våra frågeställningar har vi valt att använda oss av 

kvalitativa innehållsanalyser i denna studie för att få ett så objektivt perspektiv av filmerna som 

möjligt. Hade vi istället valt att göra intervjuer hade vi fått ta hänsyn till att 

intervjurespondenterna har subjektiva åsikter som kan påverka svaren kring hur de övertygar i 

sina filmer. Vi anser då att svaren då kan speglas av hur respondenterna vill att filmerna ska 

övertyga med hur de faktiskt övertygar människor om att bli givare. 

 

3.2 Kvalitativ metod: retorisk innehållsanalys  
Som kvalitativ metod har vi använt oss av retorisk innehållsanalys då vi vill få reda på hur språket 

används för att övertyga i Unicef Sveriges kampanjfilmer. Varför vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ innehållsanalys beror främst på att det är en metod som används för att dra slutsatser 

om innehållet i olika slags av kommunikation och i det här fallet språket i kampanjfilmer. 

Resultatet från den här metoden ska leda till slutsatser som är upprepningsbara vilket ökar 

tillförlitligheten (Bergström & Boréus, 2005). I den här studien kommer retorisk innehållsanalys 

användas som både teori, där retorik överlag beskrivs och, och som metod för hur en retorisk 

innehållsanalys ska gå till enligt Ekström och Larsson (2010).  
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3.3 Kvalitativ metod: bildanalys  
I den andra analysen har vi också använt en kvalitativ metod nämligen bildanalys, då vi vill få 

jämföra hur visuell retorik binds samma med hjälp språk och bild för att förstå dess kontext. Det 

är också intressant att studera bildens konstruktion kring hur bilden är uppbyggd och vilka 

uttryck den ger.(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Bildanalyser är omedvetna och outtalade i och 

med att vi måste bearbeta bilder till begrepp för att kunna ta fram sammanhanget och därmed 

kan bilder påverka oss på två sätt först genom att vi mottar olika mycket och även omedvetet 

mottar deras avsiktliga budskap. Då lagras den information vi får i våra minnen för att sedan dyka 

upp och ge nya föreställningar i olika sammanhang. Dessa nya föreställningar kallas för att 

producera nya former i vårt inre öga. De förutsatta kunskaperna krävs för att kunna tyda 

bildformer och bildmeningar. Personer kan även uppnå en operativ inlevelse från bilder och sker 

genom bildens färger, former och symboler. Då bygger personer själv om bilden efter deras egen 

fantasi med information från omvärlden för att sedan tillämpa den informationen på ett begripligt 

sätt. Detta i sin tur bidrar till att personer kan påverka verkligheten och fantasiarbetet gör det 

möjligt att handla.(Cornell et al, 1977) 

 

I och med att både retorisk innehållsanalys och bildanalys används bidrar det till att paralleller kan 

dras mellan de båda analyserna som i sin tur stödjer eventuella samband tillsammans med 

teorierna kring hur Unicef Sverige arbetar med att övertyga sina mottagare genom språk och bild 

vilket också medför att vi får svar på våra frågeställningar som ger en ökad validitet i vårt arbete 

(Østbye & Knapskog, et.al, 2004).  

3.4 Tillvägagångssätt av analyserna  
Under den här rubriken redogörs hur analyserna av Unicef Sveriges kampanjfilmer har 

genomförts och vi beskriver även det exakta tillvägagångssättet för varje enskild analys. 

Kampanjfilmerna sågs tre fem gånger för att vi skulle vara säkra på att ingenting missats i 

filmerna. Inför respektive analys utformades två kodscheman så att analyserna kan genomföras 

igen på samma sätt och för att få ett jämförbart resultat, se bilaga ett och två. Kodschemat är 

utformat på ett vis som bidrar till att samma analyser ska kunna genomföras på fler filmer och 

genomföras av personer som inte är insatta i ämnet. Genom att analysera materialet efter vårt 

kodschema har vi även skrivit anteckningar och genom dem tagit ut vårt resultat.  

3.4.1 Retorisk innehållsanalys  
En retorisk innehållsanalys består av fem analyssteg vilket benämns som den retoriska 

situationen.  
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1.      Vem är det som försöker övertyga? 

2.      Vem försöker man övertyga? 

3.      Vad är det man vill övertyga om? 

4.      Vilken kontext sker det i, det vill säga tid och plats? 

5.      Hur försöker man övertyga?(Ekström & Larsson, 2010) 

I vårt fall kommer den första punkten inom den retoriska situationen inte att undersökas i 

kampanjfilmerna eftersom vi redan har gjort ett urval på avsändare – Unicef Sveriges 

kampanjfilmer. Den andra punkten kommer inte heller att undersökas eftersom vi inte kommer 

att undersöka vilken målgrupp Unicef Sverige riktar sig till. Resterande steg kommer undersökas i 

kampanjfilmerna vilket kan bidra till en bättre förståelse för hur språket används i samband med 

att övertyga mottagaren och på vilket sätt språket används.  

 

Efter att den retoriska situationen är färdigställd är det bra att förstå vilket syfte språket har för 

avsändaren kan ha olika syften med sitt språk när det gäller att övertyga. Avsändarens syfte kan 

antingen vara: 

• Anklaga eller försvara någon – Forenisk retorik  

• Argumentera för eller emot något – Deliberativ retorik  

• Hylla eller kritisera någon eller något – Epideiktisk retorik 

Det finns tre genrer som ger svar på vilket syfte språket har (2.2). 

 

Avsändarens mål är att övertyga mottagarna och då finns det tre grundläggande appellformer när 

det kommer till hur människor blir övertygade och dessa är logos, ethos och phatos. 

Appellformerna ger svar på hur avsändaren ser på mottagarna och likadant hur mottagaren ser på 

avsändaren.(2.2.2). Logos, ethos och phatos ger en uppfattning om på vilket sätt Unicef Sverige 

försöker övertyga mottagaren.  

 

För att avsändaren ska kunna övertyga mottagarna på ett bra sätt gäller det att ha goda argument 

och det kan fås genom argumentationsteorin, som är en viktig del för att förstå 

övertygningsprocessen. Argumentationsteorin består av tre steg. Påstående/tes, grund och 

garant.(Jørgensen & Onsberg i Ekström & Larsson, 2011). Den teorin ger en grund för att få en 

överblick på vilka argument som används i kampanjfilmerna samt att det visar hur Unicef Sverige 

försöker övertyga mottagarna av kampanjfilmerna.  
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3.4.2 Bildanalys  
Enligt Carlssons och Koppfeldts bildanalysmodell består en bildanalys av dessa olika faktorer:  

• Denotation: Är vad som syns i en bild eller i en film, exempelvis en sten 

• Konnotation: Men samma sten kan även ses i en konnotativ kontext och då kan stenen 

symbolisera styrka. 

• Färg: Uppfattas olika beroende på var de är och hur de används 

• Kameravinkel: Kan ändra intrycket av någon eller något  

• Utsnitt: Handlar om hur bilden är beskuren och hur saker blir beskurna vilket ger ett 

intryck för hur människor ställer sig i förhållande till bilden eller filmen 

• Perspektiv: Hur saker eller människor är placerade och riktade   

• Gestalt: Hur saker i bilden gestaltas  

• Musik: På vilket sätt musiken används.(Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

 

Vi kommer studera hur dessa faktorer uppfattas i kampanjfilmerna och hur de är 

sammanhängande med konsten att övertyga. En viktig hörnsten i en bildanalys är att jämföra och 

se hur, i vårt fall, kampanjfilmen binds ihop med hjälp av språk och bild. De här faktorerna tillhör 

bildens eller filmens konstruktion och ger en förståelse för olika uttryck som kan förekomma. 

 

Efter att ha studerat faktorer som spelar roll för hur en bild och film är konstruerad så kan de 

delas in i fyra kategorier:   

• Informativa: Ger relevant information till mottagaren utan att visa tydliga värderingar. 

•  Explikativa: Förklarar en situationen eller ett förhållande. 

• Direktiva: Uppmanar mottagaren till att ha en viss åsikt. 

• Expressiva: Uttrycker starka känslor med kraftiga medel. 

Dessa fyra olika sätt används när upplevelsen av budskapet i bilden ska stärkas när den når 

mottagaren. Bilden blir mer övertalande och det är det som vi kan kalla för visuell retorik eller 

bildretorik.(2.4 & 2.4.1) 

 

Vi har valt att enbart analysera dessa gestaltningskomponenter efter Carlssons och Koppfeldts 

bildanalysmodell som enligt dem är de vanligaste komponenterna när konstruktionen av en bild 

ska studeras(Carlsson & Koppfeldt, 2008). Vi vill i våra bildanalyser undersöka hur bilden är 

konstruerad och då finns det fyra områden, nämligen perspektiv, utsnitt, kameravinkel och 

gestalt. Dessa fyra komponenter visar hur en film är uppbyggd och ger en förståelse för 

uttryck.(2.4). Sammankopplas de fyra komponenterna med färg och musik som är andra två 
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viktiga delar anser vi att det räcker för oss att analysera kampanjfilmerna. Färg är en form av 

visuell kommunikation och kan kommunicera genom olika sätt för människor kan uppfatta färger 

olika, därmed är det viktigt att analysera varför vissa färger används i kampanjfilmerna och vissa 

färger inte.(2.4.1). Musiken kan förmedla olika känslor som exempelvis glädje, sorg och ilska 

vilket också kan beröra människor på olika vis. Vilket medför att musik kan användas som 

argument.(2.2.2). Som nämns tidigare anser vi att det räcker att analysera dessa 

gestaltningskomponenter eftersom dessa kommer ge svar på våra frågeställningar och kan 

sammankopplas med teorin.(Carlsson & Koppfeldt, 2008) 

3.5 Etikdiskussion  
I den här studien har vi ingen kontakt med personer som arbetar på Unicef Sverige vilket heller 

inte tillhör vårt undersökningsområde för den här uppsatsen. I våra innehållsanalyser nämns 

namn på platser och svenska kända profiler.  Vi anser att det är etiskt korrekt att använda oss av 

den här informationen och nämna dessa personer vid deras rätta namn eftersom vi tagit vår 

information från dokumentationer som är lagligt publicerade för allmänheten från Unicef Sverige. 

I den studien ligger inte fokus på någon enskild person utan analyserna fokuserar på att 

undersöka de retoriska grepp som förekommer i kampanjfilmerna.  

3.6 Urval av kampanjfilmer 
Det urval som gjorts av vilka kampanjfilmer som skulle analyseras begränsades till att enbart 

undersöka Unicef Sveriges kampanjfilmer som publicerats under 2013. Det beror på att vi var 

intresserade av att undersöka hur Unicef Sverige arbetar med retoriska grepp i sina kampanjfilmer 

för att övertyga mottagarna av kampanjfilmerna. Innan vi valde vilka kampanjfilmer som skulle 

granskas gjorde vi först ett stickprov på hur många filmer det skulle vara och det landade på 20 

stycken kampanjfilmer med tanke på resurser kring uppsatsen så som exempelvis tid och 

omfattning. Därefter bestämde vi oss för att granska kampanjfilmer som var publicerade under 

året 2013 eftersom vi är intresserade av att analysera filmer i nutid. De 20 kampanjfilmerna valdes 

ut efter de filmer som var de senast publicerade och vi kollade inte på dem innan de valdes. De 

valdes ut slumpvis.  

 

Vi insåg snabbt att kampanjfilmerna kunde placeras i olika kategorier, närmare bestämt fyra 

kategorier. Vi valde själva ut kategorierna och de döptes till:  

1. Informationsfilm om en aktuell situation eller katastrof samt utsatta barn. Filmerna inom den här 

kategorin handlar om att tittarna endast får en inblick i hur barn som har utsatts för en 

naturkatastrof eller annan tragisk levnadssituation lever.  
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2. Uppmaning till olika kampanjer. De här filmerna handlar om olika kampanjer som Unicef 

Sverige har ansvaret för och uppmuntrar till deltagande i de olika kampanjerna.  

3. Svenska kändisar som besöker utsatta barn. Inom den här kategorin får tittarna följa svenska 

kändisar som besöker utsatta barn i deras hem från olika platser i världen. Här får tittarna 

en inblick i hur barnens liv är.  

4. Humor som är den sista kategorin och handlar om sketcher som svenska skådespelare och 

komiker spelar i och som även är kopplade till humorgalan.  

 

Det valdes fem filmer ur varje kategori vilket blir 20 filmer totalt. Vi fick tillgång till 

kampanjfilmerna på Unicef Sveriges Youtube-kanal där de publicerar sina  

kampanjfilmer.(Youtube, 2013) 

 

3.6.1 Urvalsanalys  
Det skulle ha genomförts 20 filmanalyser på Unicef Sveriges kampanjfilmer men enbart 16 

kampanjfilmer analyserades. Genom att analysera 16 filmer av 20 tänkta gav det en svarsfrekvens 

på 80 %.  

 

Att det analyserades färre filmer än planerat beror på att vi enbart valde filmer från 2013 och ur 

två av kategorierna som vi valt ut filmer ifrån insåg vi att två av filmerna var identiska så vi fann 

det onödigt att analysera fyra likadana filmer. Ur dessa kategorier fanns då helt enkelt inte fler än 

två filmer från 2013. Ur den första kategorin, Informationsfilm om aktuella händelser, försvann 

två av fem filmer vilket gav en svarsfrekvens på 60 %. Ur kategorin, Uppmaning till olika 

kampanjer, försvann en av fem filmer vilket gav en svarsfrekvens på 80 %. Ur kategorin, Svenska 

kändisar besöker utsatta barn, försvann också en av fem filmer vilket ger samma svarsfrekvens 

som tidigare film, 80 %. Den sista kategorin, Humor, analyserades alla filmer vilket gav 

svarsfrekvensen 100 %. De filmer som inte analyserades av de planerade motsvarar 20%.  

 

3.7 Studiens validitet och reliabilitet  
De två datainsamlingstekniker vi har använt oss av är retorisk innehållsanalys och bildanalys 

vilket ska ge oss svar på våra tre frågeställningar: 

• På vilket sätt använder sig Unicef Sverige av retorik i sina kampanjfilmer för att övertyga 

människor till att bli givare?  



32 
 

• Vilka är de marknadsretoriska begrepp och medel som Unicef Sverige använder i kampanjfilmer 

för att övertyga sina mottagare? 

• På vilka sätt använder sig Unicef Sverige av visuell retorik i sina kampanjfilmer? 

Vi beskriver vår användning av metoden samt en beskriver vårt bortfall vilket ger visar att vi är 

medvetna om att visa att vi fick bortfall ur kampanjfilmerna – nämligen fyra stycken. Eftersom vi 

är medvetna om problemet ger det en ökad validitet (Østbye & Knapskog, 2004). Då vi också har 

analyserat vad det kan ha för betydelse för vår studie och vad det ger för resultat. Då vi hade 20 

kampanjfilmer från början och fick ett bortfall på fyra leder det till att 16 kampanjfilmer kan 

analyseras utefter kodscheman. Det är mer än hälften 50 % och vi anser att det är giltigt.  

Vi samlade in datamaterialet från kampanjfilmer genom de två innehållsanalyserna, retorisk 

innehållsanalys och bildanalys. För att förstå vilka faktorer som skulle undersökas i 

kampanjfilmerna konstruerade vi ett kodschema som utgår från hur en retorisk innehållsanalys 

samt en bildanalys ska genomföras. Detta i sin tur leder till att andra personer kan göra samma 

undersökning på våra utvalda kampanjfilmer med samma innehållsanalyser och ska då komma 

fram till samma resultat. Vilket ger studien en ökad tillförlitlighet. 

 

3.8 Presentation av kampanjfilmerna  
I den här uppsatsen har det analyserats filmer från fyra olika kategorier av Unicef Sveriges 

kampanjfilmer där ändamålet varierar och utmärker sig på olika vis beroende på kategorin och 

även kampanjfilm. Filmerna som har analyserats är de fem senaste publicerade filmer ur 

kategorierna från det senaste året 2013. Kategorierna är:  

•  Informationsfilm om aktuella händelser  

• Uppmaning till olika kampanjer. 

• Svenska kändisar besöker utsatta barn. 

• Humor. 

Inom vissa av kategorierna har bortfall förekommit och inom kategorin informationsfilm om en 

aktuell situation eller katastrof med utsatta barnen analyserades bara tre filmer. Detta för att 

resterande filmer är i princip samma filmer och det skiljer enbart några sekunder på längden av 

filmerna. Vi drog slutsatsen att det inte var nödvändigt att analysera samma filmer. Inom 

kategorin uppmaning till olika kampanjer och svenska kändisar besöker utsatta barn hade samma 

utgångspunkt där fick vi ett bortfall på två filmer en ur de båda kategorierna. I kategorin humor 
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har alla kampanjfilmer analyserats. Varför vi då inte la till kampanjfilmer till de kategorier där 

bortfall inträffades beror på att det inte har publicerats fler kampanjfilmer under den avsatta 

urvalsperioden.  

Kampanjfilmerna som har analyserats är;  

• Kategori 1- Informationsfilm om aktuella händelser  

Film A: Titel; Katastrofhjälp till Filippinerna. Längd; 30 sekunder. Publicerad; 15:e 

november 2013. Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=18vhVI79pDU. Filmen 

handlar om information till att hjälpa drabbade barn i Filippinerna som behöver hjälp 

efter en katastrof.  

Film B: Titel; Mellanlandet- En film om barn på flykt. Längd; 2,43 minuter. Publicerad; 

22:a oktober 2013. Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=64qwhYLXiWM. 

Filmen handlar om att förmedla om att vissa barn på flykt inte har lika bra 

levnadsförhållanden som alla barn borde ha.  

Film C: Titel; Mikrolån till ensamstående kvinnor i Etiopien. Längd; 3,04 minuter. 

Publicerad; 21:a augusti 2013. Webblänk; 

http://www.youtube.com/watch?v=GLwxKtZ3C20. Filmen handlar om ensamstående 

kvinnor som får mikrolån till att ta hand om sina familjer genom de bidrag personer 

skickar in till Unicef.  

• Kategori 2 – Film som uppmanar till olika kampanjer 

Film A: Titel; Var med i Operation Dagsverke 2014. Längd; 2,32 minuter. Publicerad; 

28:e oktober 2013. Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=wECGHcJzXW0. 

Den här filmen handlar om insamlings- och informationskampanjen kampanjen 

Operation Dagsverke som varje år stödjer skol- och utbildningsprojekt i andra länder. 

Film B: Titel; Flykten slutar här. Längd; 1,25 minuter. Publicerad; 11:e oktober 2013. 

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=lKeIPVkWO1M. Den här filmen tar 

ställning till att barnkonventionen ska bli lag och förklarar varför.  

Film C: Titel; Barnrättsprinciperna för företag. Längd; 2,21 minuter. Publicerad; 22:a Maj 

2013. Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=YEHbK1K-2to. Filmen handlar 

om att företag ska skriva in barnrättsprinciperna i sin affärsidé.  

Film D: Titel; Likes räddar inte liv – Var med och utrota polio med UNICEF. Längd; 31 

sekunder. Publicerad; 17:e april 2013.  

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=b5TXTQfJMYA. Den här filmen 

handlar om att barn har rätt till överlevnad och utveckling så därför ska personer vara 

med och utrota Polio.  
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• Kategori 3 – Svenska kändisar besöker utsatta barn 

Film A: Titel; Världsföräldern Arja Ormos i Jordanien. Längd; 5,28 minuter. Publicerad 

28:e augusti 2013. Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=L5LLqeiJdEY. Filmen 

handlar om Arja Ormos som besöker flyktingbarn från Syrien som nu befinner sig i ett av 

Unicefs hjälpläger i Jordanien.   

Film B: Titel; Anja i Sierra Leone. Längd; 1,28 minuter. Publicerad; 11:e juni 2013. 

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=3P8frSLn01Y. Filmen handlar om Anja 

Pärson som besöker barn i Sierra Leone som lever under stor fattigdom.  

Film C: Titel; Anders Bagge möter barn med funktionsnedsättningar i Vietnam. Längd; 

6,29 minuter. Publicerad; 7:e maj 2013.  

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=uyQSOBJPTB8. Filmen handlar om 

Anders Bagge som möter barn med olika funktionsnedsättningar som konsekvenser av 

ett krig för många år sedan och dess kemiska gifter.  

Film D: Titel; David Hellenius i Georgien. Längd; 4,28 minuter. Publicerad; 1:a maj 

2013. Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=9o7EEMy_e1I. Filmen handlar om 

David Hellenius som besöker gatubarn i Georgien som knarkar och dricker alkohol för 

att de inte orkar med sina liv på gatan.  

• Kategori 4 – Humor 

Film A: Titel: Humorgalan 2013. Längd; 5 minuter. Publicerad; 14:e Maj 2013. 

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=ZoP_1CgCcLI. Filmen är en resumé 

utav UNICEF Sveriges humorgala som innehåller klipp från galan och filmer från resor 

där kändisar besökt utsatta barn.  

Film B: Titel: I alla tider. Längd; 2,24 minuter. Publicerad; 1:a Maj 2013. Webblänk; 

http://www.youtube.com/watch?v=5EWwDnE4Plg. Filmen handlar om vikten av att 

vara och bli världsföräldrar och de visar äldre klipp från kända svenska TV-program.   

Film C: Titel: Torgny i Norge. Längd; 2,38 minuter. Publicerad; 1:a Maj 2013.  

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=Q4t83G0dLCw. Filmen utspelar sig i 

stort sätt hela tiden med ironi där Torgny ska besöka ett land i nöd. Då han besöker 

Norge där människor har väldigt bra levnadsförhållanden blir detta ironiskt när han pratar 

om dem som att de skulle ha det väldigt svårt.  

Film D: Titel; Vem ska åka? Längd; 5,43 minuter. Publicerad; 1:a Maj 2013.  

Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=8RzqliECVhw. Filmen handlar om ett 

gäng kändisikoner från Sverige som har ett möte om vem som ska åka ner till Afrika.  

Film E: Titel; Jakten på de blåa kuverten. Längd; 5,55 minuter. Publicerad; 1:a Maj 2013. 
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Webblänk; http://www.youtube.com/watch?v=WrQi-sGKD5w. Filmen är inspelad som 

en känd kriminalserie där Maria Wern löser brott och oftast mord. Här sker utredningen 

på samma vis fast här ska Maria hitta de försvunna blåa kuverten som innehåller 

information om alla nya världsföräldrar. 
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4. Resultat 
Här presenteras resultaten från kampanjfilmerna som har analyserats utifrån våra två 

innehållsanalyser, retorisk innehållsanalys samt bildanalys. Kampanjfilmerna delas upp efter sina 

kategorier i resultatdelen och det är medvetet val för att göra det lättare för läsaren att följa med i 

de resultat som tagits fram. Analyserna bifogas till uppsatsen i ett enskilt dokument. 

 

4.1 Kategori 1- Informationsfilm om aktuella händelser 
Retorisk innehållsanalysen innehåller en retorisk situation som består av fem punkter (3.3.1). Den 

första punkten vem det är som försöker övertyga blir irrelevant att undersöka eftersom ett 

medvetet urval har gjorts på vilken biståndsorganisation det är som ska undersökas och det är 

endast Unicef Sveriges kampanjfilmer. På så vis är den part som försöker övertyga alltid den 

samma, det vill säga biståndsorganisationen Unicef Sverige. 

De personer som Unicef Sverige försöker övertyga om i den här kategorin är personer som 

behärskar det svenska språket och det framkommer genom att det talas mest svenska i filmerna. 

Vilken målgrupp det är som Unicef Sverige vill övertyga kan vi inte uttalas oss om då det inte 

framkommer i filmerna och för att få svar på den frågan måste vi göra en kvalitativ intervju med 

Unicef Sverige, vilket vi inte kommer använda oss av i den här studien. Vad Unicef Sverige 

försöker övertyga om är i den här kategorin är det att få människor att ge bidrag till en aktuell 

katastrof eller där människor behöver hjälp snabbt och det visas speciellt i filmerna A och B. Den 

sista filmen C skiljer sig lite från de två övriga då den filmen handlar mer om att visa vad 

personers bidrag faktiskt åstadkommer, att det gör skillnad och råder personer att fortfarande ge 

bidrag. Varje film inträffar i olika kontexter fast överlag råder det en svensk kontext med tanke på 

att det är språket som talas i filmerna och det märks tydligast i filmerna A och B då det enbart i 

film A är en svensk berättarröst och i bakgrunden visas stillbilderna efter katastrofen Haiyan i 

Filippinerna. Film B är inspelad i Sverige och istället för en berättarröst används en undertext 

som berättar om vad som händer. Går vi över till film C skiljer sig kontexten för här är filmen 

inspelad i Etiopien där det lokala språket talas samtidigt som undertexten är på engelska när 

huvudinnehavarna intervjuas och berättarrösten är på engelska. Här är det istället en 

internationell kontext med tanke på språket – engelska.  

I den sista punkten i den retoriska situationen handlar det om hur Unicef Sverige försöker 

övertyga i kampanjfilmerna och då har appellformerna logos, ethos och phatos analyserats. I dem 

här filmerna där drabbade barn eller en aktuell katastrof är i fokus används logos genom hela 
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filmerna eftersom de har ett tydligt budskap om att vi i Sverige lever otroligt bra vilket inte alla 

människor i världen gör och därför måste vi hjälpa dem. Det anspelas också väldigt mycket på 

jämförelse, genom att titta på filmerna kan det upplevas att den svenska befolkningen har en 

skyldighet att hjälpa utsatta barn. I film B används ett påstående att alla barn har rätt att gå i 

skolan som ett logiskt resonemang.  

Nästa steg att övertyga sin publik handlar om ethos som vill skapa ett förtroende för avsändaren 

vilket i det här fallet är Unicef Sverige. I den här kategorin blir det tydligt att tonläget på rösterna i 

filmerna A och C får en mer allvarlig ton vilket i sin tur bidrar till att ett förtroende uppkommer 

för talarens moraliska karaktär. I film C skapas förtroende även på ett vis genom att visa vad 

personers bidrag gör för skillnad och främst då för ensamstående kvinnor i Etiopien där dem kan 

få ta del av mikrolån som försörjer en hel familj. I film A skymtas de drabbade barnen i samband 

med hur det ser ut på Filippinerna efter katastrofen Hayinan och i filmen berättas det att läget är 

akut. Vilket i sin tur visar att Unicef är faktiskt är på plats i Filippinerna och uppmärksammar 

problemen som landet har fått och visar ett sätt på förtroende.  

Den sista delen av appellformerna är phatos som anspelar på känslor (2.2.2) och känslorna som 

framkommer i de tre filmerna inom den här kategorin är framförallt lycka och välgärning i film C. 

Då en familj i Etiopien blir intervjuade angående Unicefs mikrolån som ges ut till ensamstående 

kvinnor. Där mamma berättar att med hjälp av det här mikrolånet så kunde hon köpa en ko som 

bidrog till att försörja familjen genom att sälja mjölken som då blev en inkomst för familjen. I 

film A handlar det mycket om hur läget på Filippinerna är efter stormen Hayinan och läget är 

akut och det förmedlar en känsla av ett kritiskt tillstånd och hjälpen behövs på en gång. Medan 

film B handlar det om pojke som intervjuas hur det är att ha flytt från sitt hemland och han 

berättar vad han har gått igenom och hur det är för ett barn att vara på flykt. Där han berättar att 

ingen brys sig och det skapar känsla av förtryck och ensamhet. För i film B handlar det om pojke 

som intervjuas hur det är att ha flytt från sitt hemland och han berättar vad han har gått igenom 

och hur det är för ett barn att vara på flykt. 

En annan aspekt som spelar roll hur Unicef Sverige övertygar är hur de tillämpar den retoriska 

genren på språket som predikas i filmerna. Där det finns två genrer som dominerar inom 

kategorin Informationsfilm om en aktuell situation/katastrof samt de utsatta barnen. Det är 

deliberativ retorik eftersom det argumenteras att fler personer ska ge bidrag och epideiktisk 

retorik som syftar till situationen i dagsläget – något som sker just nu och som behöver åtgärdas 

(2.2). Båda dessa genrer utmärks tydligt i filmerna A och C då det argumenteras för att personer 

ska skänka pengar till katastrofhjälpen i Filippinerna eftersom läget är akut och att personer ska 



38 
 

fortsätta ge bidrag till Unicef eftersom det blir bättre för utsatta människor som exempelvis 

familjen i Etiopien. Medan i film B dominerar epideiktisk retorik eftersom det syftar till att barn 

som är på flykt runt om i världen inte får sina rättigheter tillgodosedda och det får inte ske i 

dagens samhälle.  

Övergår vi till bildanalysens resultat kommer vi följa samma mönster som bildanalysen är 

uppdelad i vilket gör det enklare att förstå. Kommer första börja presentera denotation och 

konnotation, därefter färger, kameravinklar och utsnitt, perspektiv och gestalt och avslutar med 

musik.  

Denotation och konnotation kan inte urskiljas tydligt i film A eftersom det är en informationsfilm 

om hur det ser på Filippinerna efter tyfonen Hayinan och visar mest stillbilder mot film B och C. 

Där film B handlar om barnen som befinner sig i Sverige på flykt och barnen skildras i den här 

filmen som ljusa siluetter i en stadsmiljö och denotationen blir då barnen som är ljusa siluetter 

medan konnotationen blir att barnen är osynliga och ingen brys sig om dem. I film C finns inga 

tydliga denotationer och konnotationer.   

Färgerna i filmerna är olika beroende på vilken film det är och vad den handlar om för i film A 

utmärks inga speciella färger utan det är vanliga naturfärger från ett tropiskt land. Medan i film B 

är inspelad under sommaren i Sverige så syns vanliga naturfärger för hur det ser ut på en 

sommardag i Sverige. Det är ljusa och glada färger som dominerar. Men sedan övergår filmningen 

till ett rum där en pojke intervjuas och det är ett vanligt kök ljusa färger. Till sist i film C är den 

filmen där mest färger framkommer och det beror på att filmen är inspelad i Etiopien där det 

soligt och varmt.  

En annan faktor som är intressant att studera inom bildanalys är kameravinklar och utsnitt och 

det beror på att se hur personer eller föremål är filmade (3.4.2). Som föregående faktor när det 

gäller film A finns det inga tydliga kameravinklar eller utsnitt eftersom det är en film med 

stillbilder och de är tagna rakt framifrån. Men film B däremot är filmad rakt framifrån i och med 

att det är en pojke som intervjuas i filmen och som tittare ses pojken direkt framifrån. Film C är 

de filmen som skiljer sig mest emot de övriga två för här blir personer intervjuade och då blir 

personerna filmade på väldigt nära håll och lite underifrån. Sedan till när det bara är 

berättarrösten så sker filmningen på långt och håll och som tittare ges en överblick hur 

situationen ser ut för familjerna.  

Perspektiv och gestalt är en annan faktor som går hand i hand med ovanstående faktor och här 
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har alla tre filmer något gemensamt nämligen att i alla filmer finns det barn och det är barnen 

som oftast är i centrum. Det är också tydligt att fokus i bilden skiftar när berättarrösten talar om 

olika saker.  

Musik är en annan bidragande faktor som antingen kan höja eller sänka en film (3.4.2). Även här 

har de tre filmerna något gemensamt att det finns en genomgående lugn och dyster 

bakgrundsmusik fast filmerna skiljer sig åt ändå. För film B är inspelade under en sommardag 

under en tennisträning och dels inomhus när intervjun sker så de ljud som märks är när tränaren 

och barnen pratar och spelar tennis. Både film A och C har en genomgående bakgrundsmusik.  

4.2 Kategori 2 – Film som uppmanar till olika kampanjer  
Precis som i den förra kategorin vet vi vem det är som försöker övertyga nämligen Unicef Sverige 

och vad den retoriska innehållsanalysen innehåller (3.4.1). Inom den här kategorin finns det fler 

fokusområden vad det gäller ämnesområde att övertyga om eftersom varje film uppmanar till 

olika kampanjer. Filmerna skiljer sig åt vilka det är Unicef Sverige försöker övertyga och vad det 

är de försöker övertyga om, för i film A handlar det om att få fler skolor att gå med i insamlings- 

och informationskampanjen kampanjen Operation Dagsverke som varje år stödjer skol- och 

utbildningsprojekt i andra länder (Unicef, 2013e). Film C riktar sig mot att få fler företag att 

skriva in barnrättsprinciperna i sin affärsverksamhet. Medan filmerna B och D riktar sig mer mot 

privatpersoner där film B handlar riktar sig mot att personer ska skriva under att 

barnkonventionen ska bli en lag. Den sista filmen D riktar sig också mot privatpersoner för där 

handlar det om att personer ska sluta gilla Unicef Sveriges Facebook-sida och istället köpa ett 

vaccin för att bekämpa Polio. Filmernas kontext skiljer sig inte mycket åt bland två av filmerna 

för där är det svensk kontext som råder i och med att i film A och B är inspelade i Sverige. Det 

svenska språket är genomgående i film A eftersom de intervjuar svenska skolelever och i film B 

intervjuas en pojke från Afghanistan som pratar sitt lokala språk men det är svensk undertext. 

Film C handlar mest om stillbilder med svensk undertext som förklarar varför företag borde 

skriva in barnrättsprinciperna i sin affärsverksamhet, den filmen har egentligen ingen riktig 

kontext. Slutligen film D som är inspelat på en plats som liknar som att det pågår eller har varit 

ett krig där och där står en pojke och pratar. Men det framkommer inte från vilket land pojken 

kommer ifrån men i slutet rullar en svensk undertext som förklarar varför folk borde köpa 

vaccinet mot Polio. Det är väl den filmen som har mest internationell kontext med tanke på att 

språket inte är svenska och att filmen är inspelad på en annan plats än Sverige.  
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Den sista punkten inom den retoriska situationen hur Unicef Sverige försöker övertyga går 

tillbaka till de tre appellformerna logos som handlar om att handla logiskt och ethos som handlar 

om att ett förtroende ska skapas genom språkets karaktär och slutligen phatos som handlar om 

att förmedla och skapa känslor hos den som lyssnar.(2.2.2). Alla de fyra filmerna har logiska 

resonemang för i film A handlar det om att skolor borde gå med i insamlingskampanjen 

Operation Dagsverke för att stödja ett bra ändamål, nämligen att stödja skol- och 

utbildningsprojekt i andra länder så att fler barn kan få gå i skolan. Det logiska resonemanget i 

film B grundar sig på att skriva under barnkonventionen så att det blir en lag som innebär att 

barns rättigheter ska tillgodoses. Analyserar vi filmerna C och D kan vi se att deras logiska 

argumentation är att företag borde skriva in barnrättsprinciperna i sin affärsverksamhet så att de 

visar att de stödjer att barnrättigheter ska tillgodoses och därför visa att personer som gillar 

Unicef Sveriges Facebook-sida borde också köpa ett vaccin för 49 kronor för att bekämpa Polio 

och rädda livet på barn. De menar då att likes på Facebook inte kan rädda liv men att pengar kan 

göra det.  

Den andra appellformen ethos framstår på ungefär samma vis i alla de fyra filmerna för Unicef 

Sverige visar upp fyra huvudkaraktärer en varje film och visar hur de stödjer olika kampanjer för 

olika ändamål. I och med att Unicef Sverige påvisar de ligger bakom eventen skapas ett 

förtroende för deras karaktär genom att de uppskattar samarbetet och visar vad de olika bidragen 

gåt till. Den sista appellformen är phatos som vill förmedla känslor hos dem som lyssnar och syns 

mest filmerna B och D. För film B ger känslor av att barnen förtryckas eftersom de inte har 

någonstans att ta vägen när de kommer till ett nytt land och ingen bryr sig om barns rättigheter. 

Film D visar phatos genom att tittarna av filmen ska få en dålig känsla om de har gillat Unicef 

Sveriges Facebook-sida när de istället kan köpa ett vaccin för 49 kronor som räddar liv på barn 

vilket inte likes på en Facebook-sida gör. Övergår vi till filmerna A och C så visar film A phatos 

genom glada skolelever i Sverige som berättar hur det är att vara med i insamlingskampanjen 

Operation Dagsverke och hur det känns att med och hjälpa andra barn att få gå i skolan. Den 

enda filmen som inte visar phatos är film C som visar stillbilder med en undertext och förklarar 

varför företag borde skriva in barnrättigheter i deras affärsverksamhet.  

Språket är en viktig del när det kommer till att övertala och i samtliga fyra filmer utmärks olika 

genrer som språket kan delas upp i. I och dessa är epidiktisk retorik som behandlar det som är 

fallet, nuläget medan deliberativ retorik syftar till att argumentera för eller emot ett ändamål för 

vad som bör hända i framtiden.(2.2). De båda genren finns med i samtliga filmer för alla filmer 

behandlar hur en situation ser ut just nu och att tittarna ska komma fram till en förändring bör 
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hända. Den förändringen ska tittarna komma överens om och att den bör vara kvar i framtiden 

också.  

Övergår vi till bildanalysens resultat kommer vi följa samma mönster som bildanalysen är 

uppdelad i vilket gör det enklare att förstå. Kommer första börja presentera denotation och 

konnotation, därefter färger, kameravinklar och utsnitt, perspektiv och gestalt och avslutar med 

musik. Denotation och konnotation kan inte urskiljas i filmerna A och C för de utmärker sig inte 

på samma sätt som filmerna B och D. För de sistnämna filmerna utmärker sig denotation och 

konnotation i film B genom att barnen som befinner sig på flykt i Sverige skildras i filmen som 

ljusa siluetter i en stadsmiljö. Denotationen blir då barnen som är ljusa siluetter medan 

konnotationen blir att barnen är osynliga och ingen bryr sig om dem. Denotationen och 

konnotationen i film D blir att köp ett vaccin för 49 kronor för att bekämpa Polio och 

konnotationen blir då att likes på Facebook inte räddar liv utan pengar gör det.   

Färgerna i de fyra filmerna skiljer sig åt och förmedlar olika uttryck och det är ingen av filmerna 

som reflekterar lika färger. De färger som utmärker sig mest är i filmerna A, vilket beror på att 

filmen är inspelad under en vårdag och visar vackra och friska färger – hur det ser ut under en fin 

vårdag i Sverige. Medan film D bara har dystra och mörka färger eftersom den filmen är inspelad 

på en plats där krig har pågått.   

Kameravinklarna och utsnittet utmärker sig mest i film B för filmen är filmad uppifrån på de ljusa 

siluetterna och som tittare av filmen blir det som att titta ner på de ljusa siluetterna. Vilket kan ge 

ett intryck av att tycka synd om barnen. I film B blir en pojke intervjuad och det sker på nära håll 

och det blir som att pojken sitter precis rakt emot tittarna som att han pratar direkt tittarna.  

Perspektiv och gestalt utmärker sig på några övertygande sätt i någon av de fyra filmerna inom 

den här kategorin Uppmaning till olika kampanjer.  

En av de fyra filmerna utmärker sig musiken och det är i film B där det handlar om siluetterna 

som befinner sig en storstadsmiljö. Musiken eller ljudet blir mer påtaglig i den här filmen vilket 

beror på att bakgrundsljudet generar hur barnen faktiskt har det i en storstadsmiljö. 

4.3 Kategori 3 – Svenska kändisar besöker utsatta barn  
Inom den här kategorin försöker Unicef Sverige övertyga personer som ännu inte är 

världsföräldrar till att bli världsföräldrar och det gäller alla fyra filmer. Då alla filmer har samma 

utgångspunkt fast med olika scener. Det är svenska kändisar som åker till olika länder för att 

besöka utsatta barn Alla filmer är inspelade i olika länder film A är inspelad i Syrien, film B är 
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inspelad i Sierra Leone, film B är inspelad i film Vietnam och sista filmen D är inspelad i 

Georgien. Filmernas kontext är internationell eftersom filmerna är inspelade på olika platser runt 

om i världen där olika kulturer och språk syns. Den miljö som visas i filmerna är hur barnen bor, 

var de arbetar och hur de även skaffar mat och vatten.  

 

Hur Unicef Sverige försöker övertyga sker genom appellformerna logos, ethos och phatos. Logos 

utmärker sig tydligt i alla filmer och speciellt genom deras resonemang i kontrast med miljön de 

befinner sig i. Ett exempel är i film A när världsföräldern Arja Ormos besöker syriska barn på 

flykt i Jordanien. Då utrycker hon sig, att hon tänker på hur hennes barn har det så bra hemma i 

Sverige medan dessa barn inte har det bra alls. Där hon vill påvisa skillnaden mellan dessa barn 

och sina egna. I Film B får tittarna följa den före detta alpina skidåkaren Anja Pärson när hon 

besöker barn i Sierra Leone som lever under stor fattigdom. Där hon för ett resonemang 

”Knappt en krona kan bli ett mål mat till ett barn”. Att hon säger det påståendet i den kontext 

hon befinner sig i kan översättas till att fler personer ska ta ställning att hjälp utsatta barn för en 

krona kan bidra till stor hjälp och det har personer råd med som bor i Sverige. I film C får tittarna 

följa musikern Anders Bagge han uttrycker sig att det inte är rätt att de funktionshindrade barnen 

inte har rätt till vård eller skolomsorg. De visar här på ett logiskt resonemang där de kommer till 

insikt om att barn ska få vara barn och få den trygga uppväxt ett barn förtjänar.  

 

Ethos utmärks i filmerna när det berättas om hur Unicef har bidragit till at bygga nya skolor och 

dagcenter till utsatta barn. Det här visar att Unicef faktiskt åstadkommit något vilket kan skapa ett 

förtroende för att de faktiskt tar ansvar och gör skillnad för dessa barn. Det är oftast personal 

från Unicef som berättar om de utsatta barnen vilket kan ge en känsla av att personalen har bra 

tillsyn på barnen vilket också kan skapa förtroende för organisationen. De berättar också att 

Unicef samarbetar med landets regering vilket kan influera känslor kring att de har makt.  

 

Phatos är en del av filmerna som anspelar på känslor och det är en mycket stor del i filmerna 

eftersom ämnesområdena som utspelar sig i filmen är känslomässiga. Filmerna visar oftast rädda 

och ledsna barn och personerna som besöker dessa barn är oftast upprörda och gråter i det här 

fallet världsföräldrarna. Vilket märks i tre av filmerna, film A, B och C, där kändisarna gråter när 

de får uppleva hur de utsatta barnen lever. Det finns tydliga exempel där phatos tillämpas som i 

film C när Anders Bagge beskriver hur det är jobbigt att möta funktionshindrade barn och hur 

det är som att få en dolk rakt i hjärtat. Här använder han sig av en metafor. De nämner också 

känslomässiga ämnen så som att barnen inte har några vänner för att de inte har resurser att ta sig 
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till Unicefs dagcenter. Det är även i fler filmer som otäcka händelser som barnen varit med om 

uppmärksammas till exempel i film D när David Hallenius besöker en flicka i Georgien som 

berättar hur hennes alkoholiserade pappa brukade slå henne. 

 

I filmerna använder de sig också av olika typer av retoriska genrer och den genren som utmärker 

sig mest i kändiskategorin är deliberativ retorik. Eftersom världsföräldrarna, Arja Ormos, Anja 

Pärson, Anders Bagge och David Hallenius försöker argumentera och förändra något i framtiden. 

De argumenterar för att fler personer ska bli världsföräldrar och om det sker kommer många 

utsatta barn få den hjälp som de behöver vilket bidrar till en ljusare och bättre framtid för dessa 

barn.  

Bildanalysens struktur kommer presenteras på samma sätt i resultatet som i teorin allt för att göra 

det enklare för läsaren att följa med. I samtliga fyra filmer visas det mycket olika bilder som kan 

tolkas på olika sätt. I vissa tydliga element kan begreppen denotation och konnotation appliceras. 

I film A när Arja Ormos besöker syriska flyktingbarn i Jordanien berättar barnen hur det har 

regnat och snöat så mycket att deras tält höll på att sköljas bort. Samtidigt som barnen berättar 

om händelsen visas mycket vatten som rinner bland tälten och tittaren får bokstavligt talat se 

vatten som strömmar fram. Denotationen av den här händelsen blir strömmande vatten bland 

tält, men konnotationen av händelsen kan vara att de här barnen får sina liv bortspolade. Ett till 

exempel i film C som kan ge tydliga intryck till tolkningar är när Anders Bagge besöker 

funktionshindrade barn. Fyra personer håller varandra i händerna och denotationen blir de åtta 

händer som håller i varandra medan konnotationen av det kan vara tillsammans är vi starka. 

Ytterligare ett exempel i film D är när programledaren och komikern David Hellenius besöker en 

flicka i Georgien. Flickan berättar hur hon rymt från sin alkoholiserade pappa som misshandlade 

henne och samtidigt håller hon David i handen när de promenerar. Denotationen blir en vuxen 

man som håller ett barn i handen och konnotationen blir att David Hellenius symboliserar den 

trygga fadersgestalt hon aldrig haft. 

 

Färgerna som används i filmerna är olika från film till film det går att urskilja otroligt många 

färger men något som är tydligt är att när problem beskrivs många färger är dystra och mörka – 

grått, brunt, svart och så vidare. När filmen däremot går över till att handla om hur Unicef har 

arbetat för att hjälpa barnen blir färgerna genast ljusare. Då är det färger som turkost, vitt och 

beigt. Ett exempel på hur färgerna förändras sker i filmerna A, B och D, först är det mörka färger 

när barnens bostäder filmas men sedan när personalen på Unicef träder fram övergår det till de 
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ljusa färgerna. Personalen syns väl i och med de turkosa t-shirts med den vita Unicef-loggan de 

har på sig. Den turkosa färgen kopplas direkt till organisationen eftersom färgerna ingår i deras 

grafiska profil.  

Kameravinklarna är olika beroende på vad det är som filmas och vad nuvarande situationerna är. 

Några tydliga exempel som har kunnat urskiljas är att barnen i filmerna ofta är filmade på väldigt 

nära håll och lite ovanifrån. Unicefs personal filmas ofta en gång på långt håll och några gånger 

på nära håll. Kameravinkeln när personalen filmas är ofta på nära håll, snett från vänster och i 

samma nivå som personen. Dessa kameravinklar förekommer i alla de fyra filmerna.  

I filmerna radas saker upp så att det bildas gångar och tunnlar vilket förmedlar olika perspektiv.  

Exempelvis tälten i film A när Arja Ormos besöker Jordanien radas upp så att det blir tydliga 

linjer och en gång mellan tälten. I film C när Anders Bagge besöker Vietnam går han som i en 

tunnel av växter. I film B där Anja Pärson besöker Sierra Leone får tittarna möta en pojke som 

ofta sitter bakom sin mormor vilket gör att han ser väldigt liten ut. Vad som tydligt kan ses i 

filmerna är att barnen ofta är centrala i bilden och det är på dem fokus riktas. När kändisarna 

pratar med barnen så sitter de vuxna oftast på samma höjdnivå som barnen är på. 

Musiken i filmerna är uppbyggd på samma vis den är först långsam och dyster men när det 

berättas i filmerna om Unicefs prestationer övergår musiken genast till en lite snabbare och 

muntrare ton.  

4.4 Kategori 4 - Humor 
Inom den här kategorin försöker Unicef Sverige övertyga fler personer att bli världsföräldrar 

genom att anordna en humorgala och visa små klipp från nuvarande världsföräldrar som åker till 

utsatta barn. Humorgalan går ut på att visa hur det är vara världsförälder och vad dessa bidrar till 

för utsatta barn. Humorfilmerna utspelar sig på olika platser som kontorsmiljö, utomhus i 

naturen och i en mer avslappnad fest/gala-miljö. Alla filmer förutom film C är inspelade i Sverige 

där det enbart pratas svenska och film C är inspelad i Norge där både svenska och norska 

existerar. Hur Unicef Sverige försöka övertyga personer att bli världsföräldrar sker genom de tre 

appellformerna logos, ethos och pahtos. Logos används på ett motsägelsefullt sätt inom 

humorfilmerna och ett exempel på hur det används sker i film C. Där den svenske 

längdskidåkaren Torgny Mogren besöker en familj i Norge. Det hela blir ett skämtsamt sätt att 

visa att vi måste hjälpa människor som inte har lika bra levnadsförhållanden som i Sverige och 

Norge. Det här visas genom att Torgny ställer frågor som ger oss ett självklart svar. Han frågar 

till exempel vad befolkningen i Norge arbetar med och till svar får han att de lever på sina 
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naturtillgångar. Hela dialogen har en mycket nedstämd ton så det verkar som att dessa personer 

tycker att det är fruktansvärt hur befolkningen i Norge lever. Samtidigt som de gång på gång ger 

exempel där det är uppenbart att den norska befolkningen har fantastiska levnadsförhållanden 

jämfört med många andra runt om i världen.  

 

Övergår vi till ethos begreppet används det på ett omvänt sätt och visas klart i film D som 

handlar om sketch om att de tappat bort all information om de nya världsföräldrarna. Betydelsen 

av filmen blir lite omvänd eftersom de kan skämta om det och det skapar förståelse för vad 

viktiga världsföräldrarna är för Unicef vilket också visar på att de har kontroll på all information 

som är viktig för organisationen. Det kan ses som underförstått eftersom att filmen handlar om 

att de skulle tappa bort viktig information är ett skämt och sker i en humoristisk kontext. I 

samtliga filmer finns en text i högst upp i vänstra hörnet där det finns information om hur att bli 

världsförälder eller ge ett bidrag. I den humoristiska kontexten skapar det ett ethos eftersom det 

är som en påminnelse i sketchen om att Unicef faktiskt är en seriös organisation som behöver ditt 

stöd för att kunna hjälpa utsatta barn. 

Även phatos begreppet presenteras annorlunda inom humorkategorin. Exempelvis I film A 

resumeras humorgalan och där beskrivs känslor på sett sätt att de visar klipp från när kändisar 

besökt utsatta barn i andra länder. Det visas även när artister sjunger känslosamma, lugna och 

seriösa låtar. I de resterande filmerna B, C, D och E, anspelas det mer på känslor som är 

anpassade efter äldre tv-serierna som de i filmerna refererar till. I film B härmas äldre tv-serier 

som Rederiet och där sker en dialog mellan två män där den ena mannen inte vet om han kan 

göra en arbetsresa för att han precis blivit världsförälder/pappa. Den andra mannen förklarar att 

självklart kan du det för världsförälder kan du vara över hela världen.  Det här kan tänkas beröra 

de människor som precis blivit föräldrar. Vi kan i film C med Torgny som besöker en familj i 

Norge även se hur phatos används otrolig mycket. Här används det överdrivet mycket just för att 

nå en överdriven känsla för att människor ska känna att det är fel att tycka vi har det svårt när 

andra människor knappt överlever sin vardag. Ett exempel på det är när Torgny i film brister ut i 

gråt när han får reda på att pappan i familjen jobbar på Dressman. Det blir en tankeställare 

eftersom det finns människor som kanske inte ens har något jobb eller människor som jobbar 

varje dag som knappt får någon lön.  

Den retoriska genren som används inom hurmorfilmerna är deliberativ retorik eftersom de 

försöker argumentera för ett ändamål och förändra något i framtiden. Dessa filmer ingår inom 

hurmorgalan där syftet är att få fler personer att bli världsföräldrar.  
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Denotation och konnotationen kan bara appliceras på en film inom den här kategorin och det är 

film D som handlar om ett möte och där det ska bestämmas vilken världsförälder det är som ska 

få åka till Afrika. Mötets denotation är en grupp människor som samlas för att diskutera ett 

problem och vill hitta en lösning medan konnotationen av situationen kan tolkas vara 

ordningssamhet och disciplin. 

Färger som förekommer i de fem filmerna skiljer sig åt för exempelvis i film A som innehåller 

små klipp från humorgalan är det färger som rött, gult, blått och rosa. Film E som ska likna en 

kriminalfilm har en ton som är mörk där färgerna grått, svart och mörkblått uppträder.  

Det finns inga speciella kameravinklar eller utsnitt i filmerna inom humorkategorin. På det viset 

perspektiv och gestalt utrycks i humorfilmernas så ligger fokus oftast på att kändisarna är i 

centrum, de som underhåller tittarna. I vissa humorfilmer, film B och D, som efterliknar äldre 

kända program använder de sig även av tecken och symboler som förknippas med programmen 

till exempel, i introt av film B visas en linje som cirkulerar runt som ett ekolod. Det är kopplat till 

serien Rederiet. Ett mönster som kan urskiljas är också att i film C när Torgny är i Norge är alla 

människor oftast riktade mot varandra. I film E är ett möte huvudhändelsen och här sitter 

människor vid bord.  

I en av filmerna nämligen filmen B som visar små klipp från kända tv-program som exempelvis 

Rederiet så finns dess intro med och det ger en igenkänning för många personer i Sverige.  
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5. Analys och diskussion 

I det här kapitlet har vi valt att presentera en sammanfattande analys och diskussion utifrån 

undersökningens frågeställningar. Med utgångspunkt av de resultat vi har fått fram tillsammans 

med våra teoretiska utgångspunkter.  

 

På vilket sätt använder sig Unicef Sverige av re tor ik  i sina kampanjfilmer för att övertyga 

människor till att bli givare?  

-‐ Vilka är de marknadsretor iska begrepp  och medel som Unicef Sverige använder i 

kampanjfilmerna inom kategorin ”De drabbade” och ”Uppmaning” för att 

övertyga sina mottagare?  

Marknadsretorik kommer ifrån en sammankoppling av reklam och marknadsföring och där ingår 

faktorer som bidrar till att reklam kan visa vad organisationer och företag vill och kan 

åstadkomma.  

 

De marknadsretoriska begrepp som Unicef Sverige använder sig av när det gäller 

kampanjfilmerna är argument, disposition, det rätta språket och appellformen ethos som ses som 

faktorer när reklam används för att övertyga. Argumenten skiljer sig inte direkt mycket mot 

retorikens argument utan här ska argumenten samlas in och därefter utse vilket argument som är 

det rätta. Men det som skiljer retoriken åt i diverse uppläggningar är att argument består av två 

delar plånbokens respektive hjärtats argument.(Hedlund & Johannesson, 2001). Plånbokens 

argument kan bara appliceras på informationsfilmerna i och med att målgruppen då är givare och 

världsföräldrar som själva bestämmer över sin ekonomi. Medan hjärtats argument kan appliceras 

på både informationsfilmerna som syftar till en status att ge bidrag och uppmaningsfilmerna i hur 

de övertygar för engagemanget kan ge en beundran och status bland företag och skolor.  

 

En annan viktig punkt är att hitta det rätta språket när det kommer till reklam och 

marknadsföring för att kunna övertyga mottagarna. Språket kan tröttas ut efter ett tag och 

därmed kan det vara bra att använda retoriska figurer som ger en antydan till argumentet. 

(Hedlund & Johannesson, 2001). De retoriska figurer som Unicef Sverige appellerar på är 

värdeord som exempelvis hjälper andra skolelever, samla in pengar till andra, tar ställning för barns 

rättigheter, din hjälp, akut, överleva, behoven är enorma, hur ett barn kan leva så här, tynar bort et cetera. 

Värdeorden ger en känsla av ilska, glädje, sorg och lycka vilket kan appliceras på appellformen 

phatos som ska förmedla och skapa känslor hos mottagarna. Det kan också ses som den 

appellform som lockar till sig mottagarens uppmärksamhet.  
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Logos är informationsfilmernas karaktär men inom reklam och marknadsföring är det 

appellformen ethos som bär ansvaret, vilket beror på att ethos vädjar till förnuftet, upplysa, behag 

och förtroende som är viktiga medel i dagens mediavärld då människor har blivit alltmer 

reserverade till marknadsföringskampanjer (Hedlund & Johannesson, 2001). Här är det tydligt att 

logos dominerar i informationsfilmerna vilket är intressant eftersom filmen ger information om 

en specifik situation. Det kan vara ett medvetet val eftersom det är lätt att visa på logiska 

förklaringar och argumentera för varför en viss situation ser ut som den gör, exempelvis att du 

ska bli givare eftersom en situation är ohållbar som att ett barn svälter till döds.  

 

-‐ Vilka är de marknadsretor iska begrepp  och medel som Unicef Sverige använder i 

kampanjfilmerna inom kategorin ”Kändisar som besöker utsatta barn” och 

”Humor” för att övertyga sina mottagare? Finns det några 

marknadskommunikationsstrategier och hur ser du ut? 

 

Just att tillämpa kändisar i sina filmer kan vara ett sätt att motivera mottagaren av filmen för att 

göra budskapet tydligare och lättare att ta till sig.(Mårtenson, 2009) 

 

I samband med hur kändisarna beter sig mot dessa barn kan det urskiljas olika hierarkier. I många 

av filmerna sätter sig de vuxna kändisarna på samma höjdnivå som barnen vilket ger ett intryck av 

att vi är på samma nivå som dem. Det kan implicit tolkas till att vi är på samma nivå vilket 

betyder att dessa barn har samma värde som oss och därför är det logiskt att inte ens de ska 

behöva vara utsatta för dessa levnadsförhållanden. Detta kan vi se genom tydliga perspektiv i 

bilderna och kändisarnas placerade position i relation till de utsatta barnen. Känslor är något som 

används ofta inom marknadskommunikation för att öka engagemanget hos mottagaren vilket kan 

leda till att den tar till sig budskapet lättare (Mårtenson, 2009). En aspekt om varför det kan vara 

bra att använda kändisar i filmerna är att har människor kan känna attraktion i olika stadier till 

kändisar och då ser upp till olika dem vilket kan göra att de har lättare att ta till sig det budskap 

som förmedlas. Detta kan vara en intressant synpunkt med tanke på hur Unicef väljer vilka 

kändisar som ska medverka i filmerna.  

 

Språket som används i filmerna är lätt att förstå och anpassat på ett sätt som gör att de flesta 

människor förstår om de behärskar svenska. Det här diskuterar även Mårtenson som nämner 

betydelsen av att anpassa språket efter mottagaren eftersom det inte går att prata till exempel efter 
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akademisk begreppsapparat med någon som inte är akademiker. Mårtenson diskuterar även hur 

längden av exempelvis reklamfilmer spelar roll för att göra det lättare för mottagaren att ta emot 

budskapet. Är filmen lite längre finns det mer tid att göra budskapet tydligt och därmed lättare att 

ta till sig. Längden av filmerna skiljer sig från kategori till kategori men i kategorin ”Svenska 

kändisar som besöker utsatta barn” så är de flesta filmerna över två min långa. Här kan det på fler 

sätt urskiljas marknadskommunikativa strategier som tydligt kan anpassas på 

biståndsorganisationers kampanjfilmer. De flesta filmerna är som nämnts oftast över två minuter 

långa vilket gör det enkelt för mottagaren att ta till sig budskapet. En invändning mot valet av 

längre kampanjfilmer kan vara att ifall filmen inte faller mottagaren i smaken kan en längre film 

göra att mottagaren tappar intresset och inte vill kolla klart på filmen, det kan vara en risk för 

avsändaren och en balansgång i arbetet med att försöka övertyga mottagaren.(Ibid) 

 

Vissa filmer kan vi tydligt applicera marknadsretorikens steg om hur exempelvis en kampanjfilms 

disposition ska byggas upp. I filmen där David Helenius besöker en flicka i Georgien så inleds 

filmen med en närbild på en flicka. Detta kan då enligt Hedlund och Johannesson fungera som 

en inledning vilket är modellens exordium. Sedan fortsätter filmen med bakgrundsfakta vilket är 

modellens narratio. Filmen fortskrider med propositio där tesen beskrivs vilket i den här filmen 

handlar om att dessa gatubarn inte kan leva så här. Confirmatio är den delen i filmen som ska 

innehålla argument för tesen och här visar de sig i ytterligare berättelser om hur den här flickan 

blivit illa behandlad, förlorat sin mamma och så vidare. I den här filmen tas däremot ingen kritik 

från mottagare upp eftersom det är en envägskommunikation. Mottagarna kan inte kommunicera 

till de personer som uppträder i filmen. Sedan avslutas filmen med perpratio där slutsatsen läggs 

fram vilket är att de som tittar ska bli världsföräldrar.(Hedlund & Johannesson, 2001) 

 

Det som kan urskiljas ur filmerna inom kategorin humor är att Unicef Sverige väljer att appellera 

till mottagarna genom att imitera äldre kända svenska program. Ett tydligt exempel är när de i en 

film imiterar kriminalserien Maria Wern och sätter det i en egen kontext så att Maria som i Maria 

Wern-serien letar efter bland annat mördare, nu istället försöker lösa fallet om vem som har stulit 

de blåa kuverten som innehåller alla nya världsföräldrar. Även här är den här filmen upplagd efter 

marknadsretorikens dispositionsmodell. Det inleds med exordium där första scenen handlar om 

att kuverten blivit stulna och Maria Wern gör det tydligt att hon är den som ska lösa fallet. Filmen 

fortsätter sin desposition med Narratio och lägger upp det hela som en berättelse där hon 

försöker förstå sig på bakgrunden till brottet som har begåtts. Sedan kommer propositio där hon 

berättar att de måste hitta kuverten vilket är det filmen handlar om. Filmen fortsätter med olika 
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människor som Maria träffar för att leta efter kuverten, dessa kan ses som argument på argument 

för att lösa mysteriet, Confirmatio. Refutatio är i filmen inte relevant eftersom det handlar om en 

envägskommunikation. Sedan avslutas filmen med perpratio som är en sammanfattning och en 

känslomässig slutsats som i den här filmen är när Maria i slutet berättar hur det hela gått och att 

hon löst fallet. Hon visar då även på glada känslor att de nya världsföräldrarna är säkra.(Hedlund 

& Johannesson, 2001). På det här viset uppfattas den marknadsretorik som används i 

humorfilmerna. Enligt Mårtenson så blir mottagarnas engagemang högre om den känslomässiga 

sammansättningen av reklamen är hög. Det kan vi se i dessa filmer att känslorna spelar stor roll 

vilket då kan tänkas leda till högre engagemang hos de som tittar på filmen. Det är också ett bra 

knep att använda humor som ett sätt att göra mottagaren nyfiken och lättare ta till sig 

budskapet.(Mårtenson, 2009) 

 

I de här filmerna inom kategorin humor så är majoriteten av alla människor på något sätt svenska 

kända tv-profiler. Det här är ett knep för att locka till sig mottagarna och göra dem mer nyfikna 

för att lättare ta till sig budskapet om att blir världsförälder eller titta på humorgalan.(Mårtenson, 

2009). I de här filmerna ges fler tydliga exempel som går att applicera på teorier om 

marknadskommunikation. Det är intresseväckande eftersom det är väldigt genomgående i 

filmerna om ”humor” och ”kändisar som besöker drabbade barn” att kändisar är delaktiga. Det 

visar på ett tydligt val av Unicef Sverige att använda kända profiler i sina filmer. Den här empirin 

kan visa att många marknadskommunikativa strategier används i filmerna vilket kan vara ett sätt 

att använda för att övertyga sin målgrupp. En intressant aspekt är ifall den retoriska effekten blir 

ännu större i kombination med marknadskommunikativa knep. Mottagarna kanske rent av tar till 

sig budskapet (övertygas) ännu tydligare ifall retoriken framförs av en kändis som ligger 

mottagaren varmt om hjärtat.  

 

-‐ På vilka sätt använder sig Unicef Sverige av visue l l  re tor ik  i kampanjfilmerna 

inom kategorin ”De drabbade” och ”Uppmaning”? 

Visuell retorik handlar om hur bilder används för att övertyga mottagaren.(Wern et al, 2004). Det 

som gör bilden mer levande och som är skälet till att publiken blir övertygad av upplevelsen och 

budskapet stärks vilket kallas för visuell retorik.(Bergström, 2012). Det finns olika bildkategorier 

där informationsfilmerna och uppmaningsfilmerna skiljer sig åt. Där informationsfilmerna ingår 

inom informativ – ge relevant information till mottagaren och det förmedlar Unicef Sverige 

genom att visa vad deras hjälp har för betydelse samt var pengarna som givarna och 

världsföräldrar ger används. Uppmaningsfilmerna ingår inom direktiv bild som uppmanar 
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mottagaren att ha en viss åsikt (Bergström, 2012). Kampanjfilmerna uppmanar företag, skolor 

och privatpersoner att ta ställning till att stödja Unicef Sverige och gå med i deras kampanjer.  

 

I bildanalysen undersöks hur olika faktorer spelar in såsom färg, form, denotation och 

konnotation. Färger används mest i filmer för att bilden ska bli mer levande. Den medverkar 

också som ett komplement och bidrar till en kommunikation mellan mottagare och film. Bilden 

tillhör en språkform för att förmedla budskap och betydelser (Cornell et al, 1977). Färgerna har 

olika betydelser och kan uppfattas olika beroende på hur och var de används och även för att 

informera och detta visas tydligt i en av informationsfilmerna. Där omfånget på en undernärd 

flickas arm ska mätas och visar färgen röd som kan betyda kärlek eller ge en upprymd 

stämning.(Bergström, 2012). Men i det här fallet betyder färgen röd att tjejens situation är akut 

och får den betydelsen att hon är mycket sjuk och ger inte alls känslan av kärlek. Det visar på hur 

en färg kan ha olika betydelser beroende på vilken kontext den har. Färger kan även användas för 

att informera vilket det är tydligt i den här filmen att den gör (Bergström, 2012). Rött ger en 

känsla av att något måste uppmärksammas. Många situationer i vår vardag som visar rött påvisar 

oss människor att vara uppmärksamma. Det kan exempelvis handla om att stoppljuset visar rött. 

Här används alltså färger rött också för att göra oss uppmärksamma om att situationen är akut.  

 

En bild kan förmedla olika uttryck samt upplevelser som människor sedan tolkar olika på grund 

av vad de själva har upplevt och vilka associationer som tillämpas (Bergström, 2012, Cornell, 

1977). Det kan bero på hur filmen är uppbyggd och konstruerad. Det finns fyra effekter där 

kameravinkeln är lika varandra i båda kampanjfilmerna när en person intervjuas blir det närbild 

och när miljön eller omgivningen filmas sker det på långt håll. Vilket kan ge en känsla av att 

tittarna får en överblick om hur det ser ut.  

 

Utsnittet, som också är en viktig del i hur en film är uppbyggd, är också genomgående i båda 

kampanjfilmerna. För varje film är beskuren som så att när personerna blir intervjuade så syns 

bara dem och deras ansikten och den filmen som bara visar stillbilder blir barnen och miljön i 

fokus. I och med att det är människor med i bilden så tänker vi som tittare en extra gång på 

ansiktsuttrycken, kläderna och kroppshållning, et cetera.(Carlsson & Kopperfeldt, 2008). 

Människor relaterar till andra människor och där kommer förnuftet in varför vissa personer i 

värden har det så bra medan andra inte. Det är här det logiska resonemanget grundar sig att 

stödjer vi Unicef Sverige så hjälper vi våra medmänniskor till ett bättre liv. 
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Perspektiv och gestalt är två andra byggstenar i hur en bild konstrueras och perspektivet som 

finns i informationsfilmen och även i uppmaningsfilmerna faller mest på att skildra hur olika 

världen barn lever i och hur människor själva kan jämföra sina liv. Barnen gestaltas på det 

naturliga viset i deras vardagsliv och hur det kan se ut för ett barn som har sämre förhållanden 

och vad det barnet måste göras för att överleva. Den jämförelsen som kan ske mellan två världar 

kan ses som en kommunikation för det hjälper tittarna att tänka efter.(Persson, 2007) 

 

-‐ På vilka sätt använder sig Unicef Sverige av visue l l  re tor ik  i kampanjfilmerna 

inom kategorin ”Svenska kändisar som besöker utsatta barn” och ”Humor”? 

 

Enligt Ekström och Larsson finns det olika genrer när det kommer till tal och text. I 

kategorin ”kändisar som besöker utsatta barn” så används oftast den så kallade deliberativa 

retoriken. Detta eftersom de i filmerna oftast argumenterar för ett förändrat beteende om att 

mottagarna ska bli världsföräldrar vilket kan förändra framtiden för de utsatta 

barnen.(Ekström & Larsson, 2010). Den här är en av de grundläggande genrerna inom tal och 

text.(Johannesson, 2013). Vi kan även här tolka hur Unicef använder sina bilder i filmen på 

ett deliberativt sätt då de använder sig av bilderna uppmanar mottagarna till att ha åsikter 

(Bergström, 2012). Genom att visa bilder där barn får bo på gatan i symbios med tal som 

berättar att det här inte är rätt så kan det tolkas som en direkt uppmaning till att tycka att 

mottagarna ska känna att det inte är rätt.  

 

I den här filmkategorin kan vi även se hur människornas perspektiv ser ut eftersom de är 

placerade på olika sätt. Bland annat så är barnen oftast i centrum och i många fall som både 

barn och vuxna filmas så är de på samma höjdnivå. 

 

Färgerna som används i filmkategorin humor är också väldigt blandade men de är mest 

mörka och dystra färger. Grått, svart och beige är färger som upprepar sig genom filmerna 

och enligt Bergström kan det tolkas som något sorgset exempelvis död. I dessa filmer är inte 

död någon passande tolkning, men däremot mystik och spänning. I en av filmerna inom 

denna kategori så resumeras humorgalan i en kort film. I dessa klipp finns många varma och 

starka färger som gult och rött vilket med grund i Bergströms teorier kan skapa en upprymd 

stämning. Rött kan även symbolisera kärlek.(Bergström, 2012) 
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6. Slutsats och framtida forskning 

I det här kapitlet kommer en slutsats och framtida forskningar att presenteras.  

6.1 Slutsats 
Av det resultat som har tagits fram i den här studien så kan det tydligt ses att Unicef Sverige 

använder sig av retorik på många olika sätt. De tre sätten att övertyga inom retorik; ethos, logos 

och phatos är stora byggstenar i Unicef Sveriges kampanjfilmer. Det som kan urskiljas är också 

att den appellform som används mest inom dessa kampanjfilmer är phatos. Hela tiden anspelas 

på mottagarnas känslor för att få dem och ha en viss åsikt. Tillsammans med det använder de sig 

även av olika typer av retorik och då är den deliberativa och epideiktiska retoriken de taltyper 

som används. Den retoriktyp som används till störst del är däremot den deliberativa retoriken 

som används till störst del eftersom de argumenterar för att få fler människor att bli 

världsföräldrar. Vilket leder till en förändring i framtiden hos de barn som behöver hjälp. Det är 

på det här sättet som Unicef Sverige använder sig av retorik i sina kampanjfilmer.  

 

De använder sig även av marknadsretoriska modeller genom att disponera kampanjfilmerna på 

ett passande sätt. Även att inkludera kändisar i filmerna, samt göra filmerna lite längre är enligt 

marknadskommunikation ett bra sätt för att mottagarna ska uppfatta budskapet lättare. Det är så 

de använder sig av marknadsretoriska medel i sina kampanjfilmer.  

 

I kombination med de retoriska och marknadsretoriska greppen används även visuell retorik och 

det kan tydligt avläsas att filmerna överlag innehåller dystra och mörka färger. Vissa färger 

används också som informativa för att visa att läget i de drabbade länderna är akut vilket visas 

som rött. Unicef Sverige använder sig av deliberativ retorik i sina filmer och det kan även tydas 

att de använder sig av deliberativa bilder i sina filmer eftersom de uppmanar mottagarna till att ha 

olika åsikter. Det märks också i filmerna att dess kameravinklar är anpassade för att kunna ge en 

överblick av situationen till mottagaren. Det är på det här sättet som Unicef Sverige använder sig 

av visuell retorik i sina kampanjfilmer och dessa tre olika retorikbegrepp visar hur Unicef Sverige 

använder sig av retorik för att övertyga sina mottagare att ta till sig budskapet med filmerna och 

bli givare.  

 

Vi har även kunnat urskilja olika marknadskommunikationsstrategier i filmerna så som att 

använda sig av kändisar och humor i vilket lockar tittarna och gör dem nyfikna. Det underlättar 
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då även för tittaren att ta till sig budskapet och kan i samband med retoriken då även ha lättare 

för att övertygas till att dela åsikt. Det i sin tur kan hjälpa till att övertyga mottagaren om att bli 

givare och världsförälder.  

6.2 Framtida forskning 
I vår studie undersöker vi hur Unicef Sverige arbetar med retoriska begrepp i sina kampanjfilmer 

för att övertyga människor i Sverige. Det som skulle bli intressant att studera vidare inom är hur 

Unicef Sverige lockar till sig nya givare och världsföräldrar i övrig reklam samt hur de bevarar 

kundrelationerna. Det är ett intressant forskningsområde i och med att givare och världsföräldrar 

ger bidrag i form av pengar till behövande och utsatta barn i olika världsdelar. Då är det ingen 

produkt som givare och världsföräldrar får tillbaka. Blir människor världsföräldrar så binder de 

upp sig hos Unicef Sverige och ger bidrag via autogiro och ifrån den aspekten är det då intressant 

att undersöka hur Unicef Sverige bevarar dessa kundrelationer, eftersom deras affärsidé är att få 

bidrag av människor runt om i världen. För att kunna undersöka detta område krävs teorier kring 

kundrelationer hur företag och organisationer lockar till sig och bevarar en relation. Det finns en 

teori, Customer Relationship Management (CRM) som just förklarar hur organisationer och 

företag ska jobba med sin kundvård. Där ingår det om att dels ta reda på vilka konsumenterna är 

och sedan hur organisationen eller företaget ska få konsumenterna att stanna (Dyché, 2002). En 

annan känd forskare inom marknadsföring, Philip Kotler ,säger att organisationer och företag 

satsar mer på relationen till sina befintliga kunder i dagens samhälle. Det beror på att dessa 

kunder ska kunna identifiera sig med organisationen och i fortsättningen bli mer trogen. Kotler 

nämner även att det finns tre sätt för organisationer och företag att utveckla sina relationer till 

kunderna och dessa sätt är ekonomiska fördelar, sociala och ekonomiska fördelar och till sist 

strukturella fördelar.(Kotler, 2003). Det finns även en strategi för att utveckla kundrelationer som 

heter relationsmarknadsföring och grundar sig på att välja rätt kunder, knyta kunderna närmare 

organisationen och företagen. För att kunna välja rätt kunder samt knyta kunderna närmare måste 

marknadsföringen koncentreras till de befintliga och potentiella kunder som organisationen eller 

företaget har bäst förutsättningar att skapa relevans med. Vidare inom relationsmarknadsföring 

kommer viktiga element att definieras som bidrar till att välja rätt kunder och bevara dem.  

 

För organisationer ska kunna behålla och bevara och mäta kvalitén på sina kunder så krävs det att 

organisationens personal vet vad Relationship management Theory innebär. Det är en teori som 

behandlar sambandet mellan organisation och kund och kan ses som en strategi till att kunna 

effektivisera sina kundrelationer och mäta dess kompetens. För en organisation som har en 

effektiv kundrelation kommer automatisk få en positiv kundrelation. En forskare vid namn Johan 
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A. Ledingham har studerat relationsbyggandet hos organisationer och hur dem ska bära sig åt.  

Ledingham menar att god kommunikation inte är det enda som krävs utan också en bra relation 

mellan kund och organisation. Det i sin tur bidrar till att en organisation ska bli så effektiv som 

möjligt.(Ledingham & Bruning, 2000) 
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7. Implikationer för samhället och arbets- och yrkesliv 
Den här uppsatsen och dess resultat kan vara bra att tillämpa för att på ett bättre sätt förstå hur 

biståndsorganisationer använder sig av retoriska begrepp när det gäller att nå ut till sin målgrupp. 

Uppsatsen kan också vara bra för biståndsorganisationer att utveckla och effektivisera sin retorik 

genom att se eventuella brister. Biståndsorganisationer och deras kampanjfilmer är en stor del av 

det svenska samhället och den här studien ger en inblick i hur Unicef arbetar med att påverka 

människor som tittar på deras kampanjfilmer eller reklam. Utifrån det kan studien bli intressant 

för allmänheten i ett försök att förstå hur Unicef kan tänkas påverka de som tittar.  

 

För Unicef Sverige kan studien vara ett sätt att få svar på om kampanjfilmerna ger det uttryck 

som organisationen vill ge till sina mottagare. Den retoriska innehållsanalysen och bildanalysen 

kan även ge en inblick i om Unicef har lyckats med att påverka människor om de tillämpar den 

kvalitativa metoden med en kvantitativ enkätundersökning bland deras målgrupper.   
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Bilagor 
Bilaga 1 
Kodschema till retorisk innehållsanalys  

 

Det här kodschemat kommer att visa vilka områden vi kommer undersöka i analyserna och även 

vilka aspekter vi kommer ta hänsyn till. 

 

Analysmaterial  
Här nämns vilken kampanjfilm som ska analyseras. Även vart och när den publicerats samt hur 

lång den är. 

 

Filmens innehåll 
En beskrivning om vad filmen handlar om. 

 

Den retoriska modellen 
Här kommer vi utgå från den retoriska modellen från och med steg 2 eftersom det är vi som 

medvetet valt filmer som är publicerade av Unicef. Därför är det givet att det är Unicef som 

försöker övertyga i alla filmer vi analyserar.  

 

Varför vi analyserar den retoriska modellen beror på att den ger svar på hur Unicef Sverige 

använder sig av de olika stegen för att övertyga. Då har vi följt stegen som de ser ut nedanför för 

att först få reda på vem det är Unicef Sverige försöker övertyga som i sin tur leder till att 

undersöka vad Unicef Sverige försöker övertyga om. Slutligen kan det sättas i en kontext för att 

se om kontexten spelar en viktig roll med vad Unicef Sverige försöker övertyga om. Slutligen 

undersöker vi hur Unicef övertygar mottagarna i deras kampanjfilmer.  

 

1. Vem är det som försöker övertyga?  
Vem är det som avsändare av kampanjfilmerna?  

 

2. Vem försöker man övertyga?  
Här tittar vi på om det skiljer sig mellan mottagarna av kampanjfilmerna, exempelvis om Unicef 

Sverige vänder sig till företag eller skolor. För det är två olika mottagare. 

 

3. Vad är det man försöker övertyga om? 
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Här tittar vi på vad organisationen har för syfte med filmen och vad de vill uppnå med den. I den 

här punkten undersöker vi syftet med kampanjfilmerna. För att få fram vilket syftet är gör det 

enklare för oss att förstå hur Unicef Sverige använder sig av nedanstående punkter.  

 

4. Vilken kontext sker det i, d.v.s. tid och plats?  
Här undersöker vi tid och rum och vi tittar på faktorer så som modernitet, fattigdom, i-länder, u-

länder och så vidare. Allt som undersöks i kampanjfilmerna kan sättas i en kontext som gör det 

mer påtagligare för mottagaren. Därmed kan kontexten ha viktig roll med vad Unicef Sverige 

försöker övertyga om.  

 

5. Hur försöker man övertyga? 
Här tittar vi på de retoriska appellformerna logs, ethos och phatos och hur de används i filmens språk. 

Här undersöks hur Unicef Sverige försöker övertyga med de tre appellformerna och det behövs 

för att få en förståelse för vilka känslor Unicef använder. Blir tillsammans med andra stegen 

lättare att begripa hur Unicef Sverige jobbar med sin övertygelse i kampanjfilmerna mot 

mottagarna.  

 

Språk och genre  
Språket och dess genre har en viktig betydelse i kampanjfilmerna med anledning på att det hör 

ihop med hur Unicef Sverige använder språket när det kommer till att övertyga. Hur vi 

undersöker språket och dess genre går till på följande vis att vi först kollar svårighetsgraden, om 

det är svenska, engelska eller ett annat språk. Sedan om det finns några värdeord som används, 

ors som är starkt laddade som exempelvis trygg, akut, utsatt, vi och du et cetera.  

 

Sedan övergår vi till språkets genre som ger en förståelse för på vilket sätt Unicef Sverige jobbar 

med att bygga upp språket i kampanjfilmerna. Hur vi gick tillväga med att urskilja vilken genre 

som användes i vilken kampanjfilm utgick vi från de tre genrerna som finns, forenisk retorik som 

handlar om att berätta om det som har hänt i det förflutna och syftet är att anklaga eller försvara 

någon. Hittas det i språket i kampanjfilmerna så är det den genren som används. Nästa är 

deliberativ retorik och här ska språket handla om att se framåt om något som ska eller bör hända 

i framtiden. Dess syfte är argumentera för eller emot ett ändamål och få sina mottagare att nå 

fram till ett gemensamt beslut. Om språket är uppställt på det viset är det deliberativ retorik som 

används. Slutligen finns epideiktisk retorik som handlar om att språket fokuserar på nuläget, 

syftar till att berömma eller klandra en person eller företeelse. Samt att få mottagarna att hålla 
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med i sin egen värdering, är det språkets fokus så är det denna genre som används i 

kampanjfilmerna.  

 

Här undersöker vi också hur argumentationens tre grundelement används i filmerna. 

Tes/påstående; Det uppnås genom att fråga: vad vill sändaren uppnå mottagarens anslutning till. 

Grunden; Det uppnås genom att fråga: Vad bygger sändaren påståendet på? 

Garanten; Hur kommer man från grunden till påståendet? 

 

 

Bilaga 2 
Kodschema till bildanalys 
Det här kodschemat visar vilka områden vi kommer att undersöka i bildanalysen samt vilka 

aspekter det är bra att hänsyn till.  

 

Denotation och konnotation 
Här tittar vi om det finns några tydliga exempel där begreppen denotation och konnotation kan 

tillämpas. Dessa två begrepp är något som varje analytiker själv måste förstå hur begreppen ska 

utskiljas och vad de betyder. Hur de två begreppen ska upptäckas måste analytikern först förstå 

vad begreppen står för. Denotation är vad som syns i en bild eller i en film, ser vi exempelvis en 

sten så är det en sten men samma sten kan i en konnotativ kontext betyda något annat 

exempelvis kan stenen symbolisera styrka. Vad den här stenen symboliserar beror helt på vilken 

kontext det sker i.  

 

Färg 
Vi undersöker vilka färger som förekommer och vart de förekommer eftersom färger kan ha 

olika betydelser tillsammans med i vilken kontext de visas i. Hur vi analyserade färgerna gick till 

på följande vis att vi kollade efter de mest vanligaste färgerna som exempelvis gult, rött, blått, 

grönt, grått och svart. Dessa färger har olika betydelser som rött och gult de kan skapa en glad 

stämning men kan samtidigt informera då kan rött betyda varna. Allt beror på i vilken kontext 

färgerna visas i.  

 

Kameravinklar och utsnitt 
Vi undersöker hur personer i olika situationer är filmade till exempel från vilket håll för 

kameravinkeln kan ändras beroende på vilket intryck vi får av någon eller något. Är en person 
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filmad rakt underifrån kan det kännas som den personen är dominant och stor. Vi tittar även på 

hur bilderna är beskurna och då undersöker vi hur uttrycken som ges i den beskurna bilden. 

Genom att vi som analyserar kan antingen titta ner eller upp på den person som finns i bilden.  

 

Perspektiv och gestalt 
Här undersöker vi hur linjerna ser ut i filmen och hur saker är placerade. Vi undersöker även hur 

saker är gestaltade och ifall de bildar olika mönster – symmetri.  

 

Musik 
Här observerar vi vilken typ av musik som spelas i filmen exempelvis om musiken är snabb, 

långsam, glad eller ledsamt. 

 


