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Abstract 
Legitimacy is something all organizations aims for and much research has been done on 

gaining legitimacy among profit-making companies, but much less research has been done on 

nonprofit organizations and their legitimacy. Therefore this study will address this gap 

between charity organizations, which are nonprofit companies, and their legitimacy. 

 

The purpose of this study is to find the rhetorical strategies that ‘Sverige för UNHCR’ applies 

when communicating via Instagram to gain or maintain legitimacy. This essay's two research 

questions are; Firstly, what rhetorical strategies does ‘Sverige för UNHCR’ apply when 

communicating externally via Instagram? Secondly, what strategies for gaining and 

maintaining legitimacy can be found in the Instagram posts, and how are they related to the 

specific rhetorical strategies? 

 

In order to answer the outline research questions, qualitative methods were used. The 

empirical material was collected by using a rhetorical analysis of image and text published by 

‘Sverige för UNHCR’ on Instagram. These qualitative methods became the base in which this 

essay gathers and analyses data. The theoretical framework of this study consists of classical 

rhetoric, visual rhetoric, legitimacy theory and legitimacy strategies. When analysing the 

empirical material in relation to the theories it proves how rhetoric methods shape the 

Instagram publications, and in turn shows how the organization works with legitimacy.  

 

This study shows that Sverige för UNHCR uses four main rhetorical strategies. It can be 

concluded that these rhetorical strategies helps the organization to gain and maintain 

pragmatic and moral legitimacy through different legitimacy strategies by Suchman (1995). 

  

Keywords: Rhetoric, Visual rhetoric, Legitimacy, Strategy, Strategic communication, Digital 

media 

  

1  



 

Sammanfattning 
Legitimitet är något alla organisationer strävar efter och mycket forskning har gjorts på 

legitimitetsbyggandet hos vinstdrivande företag. Betydligt mindre forskning har gjorts på 

ideella organisationer och deras legitimitet. Denna uppsats förväntas studera denna 

forskningslucka mellan välgörenhetsorganisationer, som ingår i den ideella sektorn, och 

legitimitet.  

 

Syftet med studien är att identifiera organisationen Sverige för UNHCR:s retoriska strategier 

på sin digitala plattform Instagram för att skapa eller upprätthålla legitimitet. Uppsatsens två 

frågeställningar lyder;  För det första, vilka retoriska strategier använder sig Sverige för 

UNHCR av sin externa kommunikation på Instagram? För det andra, vilka strategier för 

skapande och upprätthållande av legitimitet kan utläsas i Instagram-inläggen, och hur är de 

relaterade till specifika retoriska strategier? 

 

Forskningsfrågorna i studien har besvarats genom att tillämpa kvalitativa metoder. Det 

empiriska materialet har samlats in genom en retorisk analys av bild samt text av Instagram 

inlägg publicerade av Sverige för UNHCR. Dessa kvalitativa metoder blir således uppsatsens 

insamlings- och analysmetod. Studiens teoretiska ramverk består utav klassisk retorik, 

bildens retorik, legitimitetsteori samt legitimitetsstrategier. Dessa teorier sätts i relation till 

analysen av empirin för att förstå hur retoriken tar sin utformning i publikationerna på 

Instagram samt för att kunna se hur organisationen arbetar med legitimitet.  

 

Denna studie kan urskilja fyra retoriska huvudstrategier som Sverige för UNHCR använder 

sig av. Slutsatsen visar på att dessa retoriska strategier hjälper organisationen att skapa och 

upprätthålla pragmatisk samt moralisk legitimitet genom Suchmans (1995) 

legitimitetsstrategier. 

 

 

Nyckelord: retorik, bildens retorik, legitimitet, strategi, strategisk kommunikation, digitala 

medier 
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Förord  

Först och främst vill vi tacka Sverige för UNHCR som ställde upp och tog sin tid för att                  

besvara våra intervjufrågor samt ett stort tack till Cecilia Strand som gett oss god handledning               

och goda råd på vägen. Det har varit några intensiva månader med uppsatsskrivande men vi               

tycker det har varit både kul och lärorikt. Avslutningsvis hoppas vi på att vår studie kommer                

att ge stöd till välgörenhetsorganisationer genom vår belysning av deras externa           

kommunikation via Instagram. 
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1. Inledning 
I det första kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar samt           

avgränsningar. Kapitlet avslutas sedan med en kort disposition av studiens upplägg.  

 

I den situation som vi idag befinner oss i med bland annat stora flyktingströmningar är               

välgörenhetsorganisationer av väsentlig betydelse för att kunna stötta människor som är i            

stort behov av hjälp. Detta måste finansieras och görs via frivilliga donationer från             

allmänheten och företag. Då många slåss om frivilliga donationer är det viktigt att tränga              

igenom mediebruset, vilket ställer höga krav på hur organisationen framställs och hur viktigt             

det är med just deras insats. En undersökning av Kantar Sifo visade att konkurrensen om               

givare mellan ideella organisationer har ökat i takt med digitaliseringen (Bach 2018). Den             

ökande konkurrensen mellan ideella organisationer har gjort att den externa          

kommunikationen har blivit ett viktigare medel för att inte bara övertyga människor att             

skänka pengar, utan även att övertyga i syfte om att skänka pengarna till just dem (Ritchie m                 

fl. 1999).  

 

I extern kommunikation lyfts budskapets mening fram genom användning av retoriska           

strategier (Heath 2009). För att ett budskap ska göra intryck hos mottagarna måste sändaren              

tänka på hur hen kommunicerar budskapet. Heath (2009) menar att organisationers           

strategiska kommunikationsarbete har en betydande roll för hur allmänheten uppfattar          

organisationen. Retoriken kan ses som ett verktyg för att inte bara erhålla donationer utan              

också för att övertyga allmänheten att det är till just deras organisation som allmänheten ska               

donera till. Behovet av förståelse för hur retoriken kan användas för att förstärka sitt budskap               

blir därför allt viktigare för att kunna åstadkomma fler donationer. 

 

Ett strategiskt tillvägagångssätt för organisationer att skapa legitimitet hos sina intressenter,           
vilket har fått mycket uppmärksamhet, är genom den avsiktliga användningen av ett            
övertygande språk, i huvudsak genom retoriken. 

 
(Elbe & Emmoth 2014, s 210) 
  

Detta påstående, att organisationer skapar legitimitet genom retoriken, tyder på att           

organisationer behöver använda sig av retorik i sin kommunikation med allmänheten för att             
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lyckas skapa legitimitet. Legitimitet i denna mening betyder att organisationens handlingar           

uppfattas som önskvärda, korrekta eller lämpliga samt om organisationen följer de normerna            

som råder i samhället där organisation verkar (Suchman 1995). 

 

Föreliggande uppsats är en fallstudie som hör till forskningsområdet strategisk          

kommunikation inom medie- och kommunikationsvetenskap. Detta eftersom studien syftar         

till att kartlägga hur en specifik organisation arbetar med sin externa kommunikation för att              

skapa eller upprätthålla legitimitet med hjälp retoriska strategier. Studien kommer att bidra            

till en förståelse och kunskap om hur olika retoriska strategier kan relateras till legitimitet och               

hur retoriken fungerar för att skapa samt upprätthålla legitimitet för en organisation.  

  

1.1 Problemformulering  

Vi lever i ett digitaliserat samhälle som har medfört nya möjligheter för kommunikation, inte              

bara oss människor emellan utan också mellan organisationer och allmänheten.          

Organisationer måste finnas där deras intressenter är, i och med digitaliseringen är detta på              

digitala plattformar. Idag finns det många välgörenhetsorganisationer som slåss om          

allmänhetens pengar, därför är en organisations legitimitet grundläggande för dess förmåga           

att få tillit och förtroende från allmänheten. I större välgörenhetsorganisationer står           

allmänheten för cirka 72% av de insamlade pengarna enligt FRII:s undersökning 2017 (frii             

2018). Detta visar på att en välgörenhetsorganisation är i hög grad beroende av allmänheten.              

Totalt sett samlades det in 8,7 miljarder till välgörenhetsorganisationer i Sverige under 2017,             

vilket visar på vikten av välgörenhetsorganisationer och deras möjlighet att hjälpa till (ibid). 

 

Tidigare forskning om legitimitet har till stor del fokuserat på företag och myndighetssektorn             

och desto mindre inom den ideella sektorn (Krapps 2014). För ideella organisationer är             

engagemanget och förtroendet hos allmänheten det som ger dem möjligheten att existera.            

Den externa kommunikationen får således en betydande roll för att ideella organisationer ska             

uppnå legitimitet (Boyd 2000). I och med att mycket av kommunikationen mellan            

organisationer och allmänheten sker via olika plattformar på internet, samt att           

välgörenhetsorganisationer är beroende av allmänheten, visat av undersökningen ovan, anser          

vi därför att det är viktigt att undersöka den strategiska kommunikationen på internet. Det vill                
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säga på vilket sätt legitimitet kan förmedlas till allmänheten med hjälp av retoriken i extern               

kommunikation. Detta eftersom kunskapen inom detta område kan utveckla organisationers          

externa samt strategiska kommunikation.  

 

Sedan 2015 har flyktingkrisen ökat enormt, år 2016 flydde över 300 000 personer till Europa               

varav 5022 rapporterades skadade eller döda. Flyktingvågen har lett till att           

välgörenhetsorganisationer som arbetar med flyktingfrågor blivit allt viktigare        

(Europaparlamentet 2018). Sverige för UNHCR är den svenska samarbetspartner till          

UNHCR, FN:s flyktingorgan, och är bland de 10 största välgörenhetsorganisationerna i           

Sverige (Frii 2018). Med ovanstående information i beaktning finner vi ett intresse men även              

en relevans för att studera organisationen Sverige för UNHCR. 

 

Elbe och Emmoth (2014), som tidigare berördes i inledning, är två forskare som har              

intresserat sig och studerat hur legitimitet kan uppnås med retoriken som verktyg. Studien             

visade att retoriken är ett essentiellt strategiskt medel för att lyckas uppnå legitimitet. De              

sammanlänkar begreppen retorik och legitimitet, och menar att legitimitetsskapandet är          

beroende av hur retoriken brukas. Med utgångspunkt från denna koppling mellan legitimitet            

och retorik är vi intresserade av att studera relationen mellan retorik och legitimitet i den               

externa kommunikationen från en av de största välgörenhetsorganisationerna i Sverige,          

Sverige för UNHCR. Det vill säga hur retoriska begrepp såsom, att anspela på känslor              

(pathos), auktoritet och trovärdighet (ethos) och fakta (logos) används i UNHCR:s externa            

kommunikation. Vidare hur detta kan kopplas till legitimiteten, där denna studie ansluter sig             

till Suchmans (1995) definition av legitimitet; att en persons handlingar är önskvärda,            

korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer, värderingar,           

övertygelser och definitioner. 

 

1.2 Syfte & frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan retoriska grepp och strategier för             

legitimitetsskapande och upprätthållande i Instagram-inlägg från Sverige för UNHCR.         

Frågeställningarna som denna studie ämnar att svara på är: 
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- Vilka retoriska strategier använder sig Sverige för UNHCR i sin externa 

kommunikation på Instagram? 

- Vilka strategier för skapande och upprätthållande av legitimitet kan utläsas i de 

utvalda Instagram-inläggen, och hur är de relaterade till specifika retoriska strategier? 

 

1.3 Avgränsning 

UNHCR grundades 1950 och är FN:s flyktingorgan och är fortfarande verksamma idag.            

Studien avgränsas till organisationen Sverige för UNHCR vilket är UNHCR:s          

samarbetspartner. Sverige för UNHCR arbetar och förmedlar sitt budskap via sociala medie-            

plattformar som; Instagram, Twitter och Facebook sedan 2012. Vi anser att det är intressant              

och avgränsar oss till att undersöka kommunikationen endast på plattformen Instagram. Detta            

eftersom att tidigare studier har visat på att bilder har en förmåga att förmedla ett djupare                

budskap och mer känslor samt skapa större trovärdighet än vad enbart enskild text enskilt kan               

göra (Ibrahim 2009). Att välja Instagram kan tyckas alltför begränsat när det handlar om              

relationen mellan retorik och legitimitet, men å andra sidan är visuell kommunikation en så              

viktig del av strategisk kommunikation i dag, att valet kan motiveras. Studien avgränsas även              

till att studera kommunikationen i form av inlägg på Instagram det senaste året för att få ett                 

aktuellt material som motsvarar hur de arbetar med extern kommunikation idag och inte år              

2012.  

 

1.4 Disposition  

Inledningsvis presenteras en kort bakgrund om UNHCR globalt och Sverige för UNHCR i             

kapitel två. I det kapitlet presenteras även den mejlintervju som har skett med sociala              

medieansvarig på Sverige för UNHCR. Därefter, i kapitel tre, introduceras ett avsnitt om             

tidigare forskning kring det ämne uppsatsen avser att studera, välgörenhetsorganisationer och           

extern kommunikation, välgörenhetsorganisationer och legitimitet samt retorik och        

legitimitet, för att få en översiktlig förståelse kring studien. I kapitel fyra presenteras studiens              

teoretiska ramverk och dess relevans och betydelse för uppsatsen, kapitlet innefattar klassisk            

retorik, bildens retorik samt Suchmans (1995) legitimitetsteori. Kapitel fyra avslutar med en            

redogörelse för legitimitetsstrategierna. Kapitel fem omfattar en forskningsdesign, som         

beskriver de valda metoder för studien som är den retoriska analysen för text och bild samt en                 
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beskrivning av studiens genomförande. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion         

tillsammans med etiska reflektioner. I kapitel sex presenteras resultatet, det vill säga            

sammanfattningar av de två retorikanalyser som har utförts. Här presenteras även de retoriska             

strategierna som identifieras utifrån sammanfattningen. Sedan följer kapitel sju vilket utgör           

analysen där legitimitetsstrategierna behandlas i förhållande till de retoriska strategierna.          

Studien avslutas med diskussion kring resultatet och analysen samt besvarar          

forskningsfrågorna. Därefter redogörs ett förslag till vidare forskning.  
  

10  



 

2. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs för en kort bakgrund om organisationen UNHCR samt            

samarbetsparten Sverige för UNHCR. Kapitlet beskriver Sverige för UNHCR och dess arbete            

samt går in på hur deras arbete ser ut via sociala medier, främst på plattformen Instagram.                

Underlag till detta är hämtat från en mailintervju med Sverige för UNHCR:s            

kommunikationsansvarig. Detta kapitel avslutas med en kort bakgrund till digitaliseringen av           

den ideella sektorn.  

 

2.1 UNHCR globalt och nationellt  

UNHCR är FN:s flyktingorgan och står för United Nations High Commissioner for Refugees.             

UNHCR är en global organisation som leder internationella insatser i krisdrabbade länder, för             

att hjälpa och skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av konflikt                

(Sverige för unhcr 2018). UNHCR skapades 1950 för att hjälpa miljontals européer som hade              

flytt eller förlorat sina hem efter andra världskriget. Idag arbetar UNHCR i 128 länder och               

skyddar flyktingar runt om i världen (unhcr 2018). UNHCR arbetar flitigt med att sprida              

medvetenhet genom publikationer både globalt och lokalt (ibid). Intäkterna kommer dels från            

den privata sektorn, det vill säga frivilliga donationer från allmänheten, dels från regeringar             

och EU (unhcr 2018).  

 

2.2 Sverige för UNHCR 

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och har som huvuduppgift att samla in             

pengar från den privata sektorn, såsom från företag, privatpersoner och stiftelser (Sverige för             

unhcr 2018). Sverige för UNHCR har 90-konto som är en svensk insamlingskontroll, och             

som bekräftar för omgivningen att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna              

går till ändamålet utan oskäliga kostnader (ibid). Sverige för UNHCR:s uppgift är även att              

öka medvetenheten hos den svenska allmänheten om människor som har tvingats fly från sina              

hem. Detta görs genom att synas och arbeta på Facebook, Instagram, deras blogg och på               

twitter. Sverige för UNHCR jobbar flitigt med sina sociala medier och har sex anställda för               

kommunikation och press. På deras instagramsida, @sverige_for_unhcr, publicerar de ett          

inlägg om dagen och har varit aktiva sedan den 30 november 2012.  
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En intervju med en ansvarig för sociala medier på organisationen Sverige för UNHCR             

utfördes via mail för att få en grundlig förståelse över deras arbete på Instagram. Intervjun               

genomfördes den 27 november och i huvudsak ville den ha svar på syftet med              

kommunikationen på Instagram samt om legitimitet är något de tar hänsyn till på plattformen              

Instagram. Intervjun gav svar på att det främsta syfte på plattformen är att uppmärksamma              

situationen för människor på flykt runtom i världen samt att de flyktingar i världen får ett                

ansikte istället för att bara bli en siffra i statistiken . Bilden står i fokus på Instagram och                 1

deras strategi av vad innehållet ska behandla är styrd av hur det dagliga arbetet ser ut på de                  

ställen i världen där UNHCR arbetar. Innehållet ska vara seriöst men kan ibland vara roliga               

inlägg, inlägg med mycket känsla, peppande inlägg och hjärtevärmande inlägg. “Vi vill väcka             

känslor och engagemang för frågan, för att göra det använder vi i största möjliga mån bilder                

där man får ögonkontakt och där det finns namn, plats och gärna ålder.”   2

 

Intervjun med Sverige för UNHCR:s kommunikationsansvarig gav även svar på att           

organisationen arbetar med sin legitimitet genom att skapa förtroende för organisationen hos            

allmänheten . Detta förtroende anser de skapas genom att:  3

Det vi skriver ska stämma, bilderna och videorna vi postar ska vara autentiska. Våra inlägg ska                

vara aktuella och presenterade på ett korrekt sätt. Vårt arbete bygger i stor del på att våra givare                  

och följare känner förtroende för oss och litar på oss. Därför visar vi helst nytagna bilder och                 

videos där det tydligt framkommer vilka som är med.  4

 

Vidare säger de att de även lägger upp inlägg om pågående hjälpinsatser för att på så sätt ge                  

följarna feedback på att gåvorna som ges gör skillnad varje dag. De försöker även visa att                

UNHCR finns på plats i 130 länder i världen och att personalen på plats är kunniga och                 

mycket engagerade i sitt arbete .  5

1 Sociala medier ansvarig för UNHCR Sverige, E-post intervju den 27 november 2018 
2 ibid 
3 ibid 
4 ibid 
5 ibid  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs tidigare forskning inom det ämne som studien behandlar. Avsnittet             

tar upp forskning kring välgörenhetsorganisationer och extern kommunikation,        

välgörenhetsorganisationer och legitimitet samt retorik och legitimitet. 

 

3.1 Välgörenhetsorganisationer och extern kommunikation 

Den externa kommunikationen är vital för alla organisationer både för de vinstdrivande som             

icke vinstdrivande organisationerna. I dagens samhälle är det många organisationer som           

jobbar med visuell kommunikation inom deras externa kommunikationen. Det är många           

faktorer som spelar in i hur en bild uppfattas. Motivet och komponeringen av en bild kan ha                 

stor inverkan på hur mottagaren responderar på bilden menar Evelyne Dyck och Gary             

Coldevin (1992). Dyck och Coldevin (1992) utförde sin forskning i samarbete med            

välgörenhetsorganisationen World Vision Canada, och undersökte ifall utformningen av ett          

donationsbrev hade någon betydelse för doneringen. Forskarna fick tillgång till          

organisationens donationslista för att skicka ut tre olika brev för att se vilket av dem som                

genererade mest donationer. De tre breven skilde sig i utformningen på så vis att en hade                

ingen bild, en annan innehöll en bild som var positivt tilltalande och den sista innehöll en bild                 

som var mindre behaglig och negativ i utformningen. De bilder som resulterade i den högsta               

svarsfrekvensen var de brev som inte innehöll någon bild men brevet med den positiva bilden               

genererande i det högsta genomsnittliga bidraget. De negativa bilderna resulterade i lägst            

respons och det lägsta bidraget.  

 

En slutsats som kan dras från denna studie är att bilder och dess utformning kan generera i                 

övertygelse och även till övertalning. Detta resultat är en indikation på att olika bilder              

resulterar i olika handlingar hos allmänheten vilket i sin tur visar att bildens retorik har stor                

inverkan. Dycks och Coldevins (1992) resultat kan vara intressant att jämföra med det             

resultat som denna studie medför och är av relevans för att tyda om UNHCR utformar sina                

publikationer likt deras resultat, det vill säga om inläggen är utformade utifrån ett positivt              

eller negativt sätt.  
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3.2 Välgörenhetsorganisationer och legitimitet 

Leardini, Moggi och Rossi (2018) vill i sin studie uppmärksamma och svara på de olika               

utmaningarna välgörenhetsorganisationer står inför när det gäller legitimitet. Leardini, Moggi          

och Rossi (2018) tar upp en rad viktiga element som vad legitimitet baseras på inom den                

ideella sektorn. De element som de anser är viktiga är; att legitimitet baseras på om en                

organisations handlingar är önskvärda, korrekta eller lämpliga samt om organisationen följer           

de normer som råder i samhället där organisation verkar. De påstår också att legitimiteten              

baseras på de kunskaper, erfarenheter och kompetenser som finns inom organisationen och            

som gör det möjligt för ideella organisationer att uppnå de mål som samhället värnar om.               

Vidare är legitimitet en pågående process, vilket innebär att organisationerna hela tiden måste             

hantera och anpassa dessa element för legitimitet för att lyckas skapa, upprätthålla eller             

reparera legitimitet. Leardini, Moggi och Rossi (2018) menar att i och med globaliseringen             

har kraven ökat för att skapa legitimitet hos välgörenhetsorganisationer. De anser att            

välgörenhetsorganisationer måste spegla de värderingar och normer som finns i samhället. 

 

För att identifiera olika styrningsmekanismer beroende på vilka utmaningar organisationen          

har med att skapa, upprätthålla eller reparera legitimiteten, har författarna gjort en case study              

på tre olika organisationer där de har namngett dem till B, F och A (Leardini, Moggi och                 

Rossi 2018). I organisation B så är engagemanget i den lokala omgivningen en viktig del för                

att skapa legitimitet, de menar att det är viktigt att ha en ständig dialog med intressenter för                 

att förstå deras behov och för att skapa förtroende. För att skapa legitimitet för en sådan typ                 

av organisation är det viktigt att låta intressenter vara med och ta beslut och för att definiera                 

de långsiktiga planerna. I organisation F kom de fram till att det är viktigt att undvika                

beteenden som kan skada dess förtroende och legitimitet. Det är dessutom viktigt för denna              

typ av organisation att visa intressenterna sina utbetalningar av bidrag som är till för att stötta                

samhället. Detta för att upprätthålla legitimiteten för organisationen. I organisation A är det             

viktigt att individerna i ledningen är opartiska och inte låter sig styras av olika intressen, detta                

för att reparera sin legitimitet. Leardini, Moggi och Rossi (2018) studie kom fram till att alla                

organisationer har olika utmaningar beroende på om de vill skapa, upprätthålla eller reparera             

legitimitet.  
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3.3 Retorik och legitimitet 

Elbe och Emmoth (2014) studie visar på vikten av att skapa legitimitet och menar på att                

organisationer måste upplevas som legitima av sina intressenter för att lyckas utföra sina             

uppgifter. I studien fokuserar de på organisationer som de kallar för DMO (Destination             

Management Organizations) som i regel är ideella organisationer som skapas av offentliga            

myndigheter och är utvalda för att genomföra marknadsföring och administration av ett            

turistmål, som exempelvis en turistbyrå. De diskuterar i texten att ett användbart sätt för att               

skapa legitimitet är genom retoriken, de menar att med hjälp av retoriken kan organisationen              

anpassa sig till, övertyga och manipulera intressenterna (Elbe & Emmoth 2014). 

 

Syftet med deras studie är hitta en modell som kan tillämpas när man ska analyserar hur en                 

DMO använder retorik för att uppnå legitimitet i förhållande till sina intressenter. Deras             

modell baseras på begreppen; nödvändig resurs, intressent, retoriskt tillvägagångssätt, typ av           

retorik samt typ av legitimitet (Elbe & Emmoth 2014). 

 

De menar att DMO är beroende av nödvändiga resurser som accepteras av deras intressenter              

för att de ska kunna utföra sina uppgifter och då ses som legitima. Genom att               

organisationerna strategiskt väljer ett retoriskt tillvägagångssätt kan de påverka och stärka           

sin uppfattade legitimitet. Den typ av retorik som organisationen använder bygger på de tre              

olika bevismedlen, logos, pathos eller ethos. Det slutgiltiga resultatet efter användningen av            

den retoriska kommunikationen kommer leda till att organisationen når minst en typ av             

legitimitet, pragmatisk, moralisk eller kognitiv legitimitet (Elbe & Emmoth 2014). 

  

Elbes och Emmoths (2014) analysmodell är relevant för den ideella sektorn, då den visar på               

vikten av ett gott anseende och upplevd legitimitet från intressenterna samt belyser retoriken             

som medel för att skapa legitimitet. Elbe och Emmoths studie binder ihop retoriken och              

legitimiteten på ett annat sätt än vad denna studie ämnar att göra. De drar koppling mellan                

retorikens bevismedel till en specifik legitimitetstyp, det vill säga pragmatisk, moralisk eller            

kognitiv legitimtet medan föreliggande studie avser att hitta retoriska strategier som kan            

länkas samman med Suchmans (1995) redan satta legitimitetsstrategier. Elbe och Emmoths           

studie blir relevant för denna studie i den mening att den visar på att retorik och legitimitet är                  
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två skolor som är sammanlänkade och påverkas av varandra. Elbe och Emmoth menade i sin               

studie att retoriken och legitimiteten samspelar, vilket blir ett väsentligt antagande för den             

föreliggande studien. Även fast deras studie inte kommer att behandlas inom teorins ramverk             

för denna studie och kommer därför inte heller påverka utformningen av studien, ligger den              

ändå som grund för föreliggande studie.  
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4. Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Kapitlet börjar med              

att redogöra för klassisk retorik som sedan följs av en redogörelse av bildens retorik.              

Kapitlet avslutas med att därefter beskriva Suchmans (1995) legitimitetsteori och dess           

legitimitetsstrategier. 

 

4.1 Klassisk retorik 

Retoriken har funnits i flera tusentals år, ända sedan Antikens Grekland (Aristoteles, övers.             

2012). Aristoteles bok Retorik har haft stort inflytande på utvecklingen av retoriken, han             

definierar det som ett medel för att kunna se vad som är övertygande. Aristoteles menade att                

vi behöver retorik för att kunna övertyga mottagaren, även om talaren har sanningsenlig fakta              

så räcker inte det utan det behövs ett sätt att tala och uttrycka det på ett övertygande sätt                  

(Stanford Encyclopedia of Philosophy 2016). 

En mycket välkänd definition av retorikens betydelse av Aristoteles lyder: “Låt retoriken vara             

en förmåga (dynamis) att i varje enskilt fall uppfatta det som kan vara övertygande eller               

övertalande.” (Aristoteles, övers. 2012, s. 69).  

Enligt Aristoteles (övers. 2012) finns det tre olika medel för att övertyga sina åhörare som               

talaren eller skribenten kan använda sig av, nämligen; Ethos, logos och pathos. Ethos utgår              

från talarens trovärdighet och förtroende. Det konstrueras bland annat genom talarens           

uppträdande, val av ord, tilltal och om hen skapar en stämning. Om en talare skapar tillit hos                 

publiken har talaren större chans att påverka. Pathos, som anses vara ett avgörande medel,              

handlar om talarens förmåga att väcka känslor och beröra publiken (Aristoteles, övers. 2012).             

Att visa medlidande är en användbar teknik för talaren att väcka pathos hos mottagarna. Detta               

kan hen göra genom olika tekniker såsom att göra något som är distanserat närmre eller               

uppmärksamma något som vanligtvis är mer oskyldigt och sällsynt. Genom dessa tekniker            

kan avsändaren väcka sympati, medlidande eller sorg hos mottagaren. Logos, förnuftet, är det             

medel som talaren använder för att stödja och bevisa sitt påstående. Aristoteles menar att              

logos är själva argumenten talaren använder för att visa sig kunnig i ämnet, som genom bland                

annat fakta eller statistik (ibid).  
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På senare tid har retoriken börjat gå mot en mer tvåvägskommunikation istället för en              

envägskommunikation, där man lägger mer vikt och tid på att ha en god relation med               

publiken. Det är alltså mer fokus på kommunikationen i sig idag snarare än att målet endast                

är att lyckas övertyga någon (Fischer, viklund & Mehrens 2014). Fischer, Viklund och             

Mehrens (2014) ger en övergripande och kortfattad definition av retoriken som ett            

meningsskapande och givande medel inom kommunikation. De menar att vi dagligen           

använder oss av retorik när vi kommunicerar med varandra, omedvetet eller medvetet, och att              

det inte går att undvika (ibid).  

Denna teori om klassisk retorik kommer att vara relevant att ta med i studien då den är ämnad                  

att identifiera de retoriska strategierna välgörenhetsorganisationen använder sig av i sin           

externa kommunikation på Instagram. Eftersom teorin bland annat handlar om ethos, pathos            

och logos kommer de att vara lämpliga att använda för att se hur retoriken utformar sig i                 

texten i inlägg välgörenhetsorganisationen publicerar på sin plattform Instagram. Detta          

kommer att göras i form av en retorisk textanalys utifrån en modell av Karlberg och Mral                

(1998) som presenteras nedan. Teorin kommer även vara till hjälp då den påstår att retorik               

finns i all typ av kommunikation, vilket stödjer vår forskningsfråga om att det finns retoriska               

strategier i Sverige för UNHCR:s inlägg när de kommuniceras med allmänheten (Fischer,            

Viklund och Mehrens 2014).  

Hur vi uppfattar världen påverkas till stor del av en tyst överenskommelse som kallas doxa               

(Mral & Olinder 2011). Detta är ett viktigt begrepp för att förstå sig på den visuella påverkan.                 

Doxa är en typ av överenskommelse mellan människor om vad som är sant och hur saker och                 

ting bör vara. Alla kulturer har olika doxor som påverkas av de värderingar och normer som                

råder i samhället vi lever i. Detta gäller även varje enskild individ, alla människor kan ha                

flera olika doxor beroende på de normer och värderingar som finns inom en människas              

familj, umgänge och jobb. Genom dessa skapar vi vår egna världsbild och denna världsbild              

styr våra tolkningar av de budskap vi möter dagligen (ibid). Detta är viktigt att alltid ha i                 

åtanke när man tolkar och analyserar ett budskap, eftersom alla människor förmodligen tolkar             

budskapet i en bild eller i ett meddelande olika beroende på individens doxa. I denna studie är                 

det relevant att ta hänsyn till de doxor i förhållande till hur samhället, där Sverige för                

UNHCR verkar, ser på bland annat välgörenhetsorganisationer och krissituationer.  
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4.2 Bildens retorik  

Retorik förknippas traditionellt sätt med verbal kommunikation som tal eller debatter. Det är             

dock på senare tid som retoriken har kommit att vidga sig till att även innefatta visuell                

kommunikation (Mral & Olinder 2011). Bilder är ofta mångtydiga och kan innefatta en rad              

olika tolkningar då en bild “visar” betraktaren det hen vill se, detta kan leda till att en bild blir                   

svår att förstå. Ett välkänt uttryckt som har kommit och etablerat sig hos många är “En bild                 

säger mer än tusen ord”, många vet att en bild kan bilda mycket starka retoriska budskap och                 

går oftas rakt på känslor samt är skapade för att på något sätt påverka (ibid).  

 

Mral och Olinder (2011) menar på att Aristoteles teori och begrepp inom retoriken även kan               

anpassas på den visuella retoriken. Ethos, pathos och logos är lika viktiga element för en               

bildskapare som det är för en talare. En fotograf måste tänka på att bilden ska kännas                

trovärdig och att betraktaren känner förtroende för att bilden skildrar verkligheten och detta är              

något som skapas genom bildens ethos. Att skapa tillförlitlighet, logos, är något som             

fotografen också ska tänka på, att betraktaren ska kunna tyda bilden som sann och              

sanningsenlig (Mral & Olinder 2011). Däremot trycker Mral och Olinder (2011) på bildens             

vikt att förmedla känslor, pathos, och att det är först då bilden kan bli övertygande.  

 

I och med att Instagram till stor del består av bild, men även text, så kommer Mrals och                  

Olinders (2011) teori samspela med den klassiska retoriken. Teorin om bildens retorik            

kommer också hjälpa till att besvara en av forskningsfrågorna om de retoriska strategierna.             

Bildens retorik kommer i praktiken analyseras utifrån Mrals och Olinders (2011) visuella            

påverkansmedel.  

 

4.3 Legitimitetsteori 
 

Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller antagande att en persons handlingar är            
önskvärda, korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer,           
värderingar, övertygelser och definitioner. 

(Suchman 1995, s 574) 
 

Suchman (1995) syftar på att det mest essentiella inom legitimitet är hur omgivningen bildar              

sin uppfattning om en organisations handlingar och beteenden. Det vill säga att beroende på              
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uppfattningarna från allmänheten så uppnår organisationen legitimitet. Suchman menar att          

studier av legitimitet på senare tid har kommit att handla om två olika tillvägagångssätt för att                

skapa legitimitet. Suchman (1995) benämner dem i sin artikel som institutionell legitimitet            

och strategisk legitimitet. Suchmans synsätt grundar sig i att institutionell legitimitet lägger            

mer fokus på hur miljön runt om en organisation ser ut och hur den påverkar organisationers                

arbete för att uppnå legitimitet. Utifrån ett strategiskt synsätt är det centrala hur en              

organisation arbetar praktiskt för att få legitimitet då fokus ligger på ledningen (Suchman             

1995). Det vill säga att dessa två perspektiv är två olika sätt att se på legitimitet. Som två                  

olika glasögon med olika styrkor, den ena har en mer inzoomad styrka som ser de specifika                

aktiviteterna hos en organisation, och den andra har en utzoomad styrka som låter oss se det                

generella och miljön runt en organisation och hur den påverkar organisationen. Dessa            

behöver nödvändigtvis inte särskiljas utan kan även kombineras för att närma sig legitimitet. 

 

Suchman (1995) delar in paraplybegreppet “legitimitet” i tre olika typer av legitimitet;            

pragmatisk legitimitet, moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet som kan motsvara tre           

olika beteendemönster av legitimitet i en specifik handling. Dessa tre typer av legitimitet kan              

liknas med en persons egenskaper. En person har många olika egenskaper och alla dessa              

egenskaper yttrar sig på olika sätt i olika beteenden, liksom dessa tre typer av legitimitet som                

har olika beteendemönster i en specifik handling. Suchman (1995) menar att legitimitet delas             

in i tre kategorier och att ett meddelande kan inneha ett eller flera av dessa tre olika                 

legitimitets typer. Pragmatisk legitimitet handlar om ett utbyte mellan en organisation och            

dess omgivning. Pragmatisk legitimitet erhålls om individerna kring en organisation finner           

något egenintresse genom organisationens handlingar. Moralisk legitimitet betyder att         

individerna dömer organisationens aktiviteter utifrån vad som anses vara rätt och fel            

(Suchman 1995). Till skillnad från pragmatisk legitimitet där individens egenintresse ligger           

som grund i utvärderingen, syftar den moraliska legitimiteten till att utläsa hur            

organisationens aktiviteter kan gynna och påverka samhället. Kognitiv legitimitet skiljer sig           

från pragmatisk och moralisk legitimitet i den meningen att individen inte gör någon             

utvärdering av de aktiviteter som en organisation bedriver. Utan handlar istället om hur             

individens grundsyn ser ut i förhållande till om aktiviteter är negativa och andra positiva.  

Sammanfattningsvis är Suchmans (1995) legitimitetsteori högst relevant för denna studie och           

används som ett teoretiskt ramverk för att kunna svara på den sistnämnda frågeställningen.             
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Suchmans (1995) definition av att legitimitet är handlingar bedöms som önskvärda, korrekta            

eller lämpliga, kan kopplas till studien i och med att den studerar Sverige för UNHCR:s               

kommunikativa handlingar på plattformen Instagram. Suchmans legitimitetsdefinition kan        

kopplas till hur Sverige för UNHCR:s kommunikationsansvarig ser på deras arbete för att             

uppnå legitimitet. I intervjun sa hen att de arbetar med legitimitet på instagram på så sätt att                 

det som skrivs ska vara korrekt samt att bilderna och videorna ska vara autentiska. Detta kan                6

kopplas till den delen i Suchmans definition som beskriver handlingarna som korrekta.            

Vidare sa intervjupersonen att “Gemensamt för kommunikationen i alla våra plattformar är            

att vi aldrig visar döda kroppar eller bilder på barn som lider” . Detta kan kopplas till att                 7

handlingar ska vara lämpliga i Suchmans definition av legitimitet.  

 

4.4 Legitimitetsstrategier  

Organisationer kan använda sig av olika strategier för att skapa legitimiteten inom miljön den              

verkar i. Organisationens sätt att arbeta strategiskt med legitimiteten sker via kommunikativa            

handlingar mellan organisationen och omgivningen (Suchman 1995). Suchman (1995) hävdar          

att det finns tre olika stadier som en organisation kan befinna sig i. Det som skiljer dessa                 

stadier har betydelse för om målet är att skapa, upprätthålla eller reparera legitimitet.             

Beroende på vad organisationens mål är kommer olika strategier att brukas för att uppnå en               

pragmatisk, moralisk och kognitiv legitimitet (Suchman 1995).  

 

Denna studie fokuserar på de två förstnämnda stadierna, skapa samt upprätthålla legitimitet,            

och redogöra för strategierna som följer. Detta beroende av att reparering av legitimiteten ofta              

sker då organisationen råkar ut för en kris, vilket Sverige för UNHCR inte tycks göra.               

Intervjun gav uppfattningen om att deras arbete på Instagram inte arbetar för att återställa              

allmänhetens förtroende efter en eventuell kris utan mer för att skapa samt upprätthålla den              

legitimiteten de redan har erhållit. 

 

Nedan presenteras en egengjord tabell med inspiration av Suchmans (1995) modell. Det som             

skiljer dem åt är att denna är anpassad till vår studie, därför inkluderas inte stadiet “reparera”                

som Suchman (1995) har med. Tabellen visar de olika strategierna utifrån legitimitet typerna;             

6 Sociala medier ansvarig för UNHCR Sverige, E-post intervju den 27 november 2018 
7 ibid 
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pragmatisk, moralisk och kognitiv. Nedan kommer även en djupare genomgång av de olika             

strategierna.  
 

 Skapa Legitimitet   Upprätthålla Legitimitet  

Generellt Anpassa till kontexten Välja 
kontexten  

Manipulera 
kontexten 

Uppfatta framtida 
förändringar 

Skydda tidigare 
prestationer 

Pragmatisk Anpassa till kraven 
- Besvara publikens behov  
- Erbjuda beslutsfattande  
- Bygga sitt 
anseende/rykte  

Val av marknad 
- Hitta en 
gynnsam 
omgivning 
- Rekrytera 
samarbeten  

Marknadsföra  
- Marknadsföring av 
produkter 
- Marknadsföring av 
organisationens 
image 

Övervaka intressen/trender 
- Konsultera med 
opinionsbildare 

Skydda utbyte 
- Interna kontroller 
- Kommunicera ärligt 
- Bygga upp ett starkt 
förtroende 

Moralisk Anpassa till ideal 
- Producera goda och 
meriterande resultat.  
- Samarbeta med 
organisationer som redan 
är legitima i kontexten.  

Val av område  
- Definiera 
organisationens 
mål  

Övertyga  
- Visa sina 
framgångar  
- Förkunna 
framgångarna. 

Uppdaterade kring etiska 
frågeställningar inom 
branschen  
- Konsultera med olika 
professioner. 

Skydda 
anständigheten 
- Genomföra interna 
kontroller 
- Kommunicera 
auktoritärt 
- Bygga upp respekt 
 

Kognitiv Anpassa till modeller 
- Formalisering, dvs. 
genom kodifiering av 
informella 
tillvägagångssätt 
- Anpassa till redan funna 
standarder  
- Professionalisera 
verksamheten 

Val av etikett 
- Sök certifiering 

Institutionalisera 
- Uthållighet 
- Förenkla och 
popularisera nya 
modeller 
- Standardisera nya 
modeller 

Hålla koll på allmänhetens 
uppfattningar kring företaget 
- Kontinuerlig dialog med 
personer som tvivlar på deras 
verksamhet 

Skydda antaganden 
- Interna kontroller 
- Tala sakligt  
- Bygga upp kanaler 
till omgivningen 

 

Figur 1. En egen modell inspirerad av Suchmans modell över legitimitetsstrategier.           

(Suchman 1995 s.600) 

 

4.4.1 Skapa legitimitet 

Strategier för att skapa legitimitet används exempelvis då en organisation etablerar sig på en              

ny marknad, när en organisation förändrar sina aktiviteter eller ger ut nya produkter             

(Suchman 1995). Generellt är strategierna för att skapa legitimitet dessa; anpassa sig till den              

befintliga kontexten, välja en kontext eller försöka manipulera kontexten (ibid). Dessa           

strategier ser olika ut beroende på om målet är att uppnå en pragmatisk, moralisk eller               

kognitiv legitimitet.  
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Den pragmatiska legitimiteten kan ökas om organisationen anpassar sig till de krav eller den              

efterfrågan som råder, inriktar sig på en specifik marknad, eller genom marknadsföring            

(Suchman 1995). Strategier för att anpassa sig till kraven är att med andra ord besvara               

publikens behov, det kan även vara att erbjuda beslutsfattande så att mottagarna får fler              

valmöjligheter eller att bygga upp sitt rykte utifrån de krav som råder. Strategier för att inrikta                

sig på en specifik marknad är att välja en publik samt samarbetspartners som är              

tillmötesgående och medgörliga. Slutligen, kan pragmatisk legitimitet uppnås genom         

marknadsföring, där strategierna är att marknadsföra produkter eller genom marknadsföring          

av organisationens image (ibid).  

 

Den moraliska legitimiteten kan ökas om organisationen anpassar sig till de ideal som råder,              

väljer område samt försöker övertyga omgivningen (Suchman 1995). Strategier för att           

anpassa sig till de ideal som råder är att producera goda och meriterande resultat, samarbeta               

med organisationer som redan är legitima i kontexten samt använda sig av symboler.             

Strategier för att välja område är att organisationen ska definiera sina mål. Slutligen, kan              

moralisk legitimitet uppnås genom att övertyga omgivningen med strategier som att           

organisationer bör visa när det går bra för dem samt förkunna dessa framgångar (ibid).  

 

Strategier för att skapa den kognitiva legitimiteten gör organisationen genom att formalisera            

processer samt följa en viss standard så att de anpassas till en viss modell. Även genom att                 

uppnå certifiering och försöka manipulera omgivningen med hjälp av att få deras handlingar             

allmänt accepterade kan skapa kognitiv legitimitet (Suchman 1995). 

 

4.4.2 Upprätthålla legitimitet 

Övergripande beskriver tidigare litteratur att uppgiften att upprätthålla legitimitet är mycket           

lättare än att både skapa eller att reparera legitimitet (Suchman 1995). Generellt är             

strategierna för att skapa legitimitet dessa; uppfatta framtida förändringar samt skydda           

tidigare prestationer (ibid). Precis som med att skapa legitimitet ser strategierna annorlunda            

ut beroende på om målet är att uppnå en pragmatisk, moralisk eller kognitiv legitimitet.  
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Pragmatisk legitimitet kan upprätthållas genom att övervaka trender samt att konsultera med            

opinionsbildare i organisationens kontext. Legitimiteten kan även upprätthållas genom att          

skydda tidigare framgångar på så sätt att genomföra interna kontroller i organisationen,            

kommunicera ärligt samt att bygga upp ett starkt förtroende hos organisationens omgivning            

(Suchman 1995) .  

 

Upprätthållning av moralisk legitimitet kan göras genom att organisationen är uppdaterad           

kring etiska frågeställningar inom branschen. Det kan göras genom att organisationen           

ständigt konsulterar med olika professioner. Legitimiteten kan upprätthållas genom att          

skydda organisationens anständighet. Vidare kan det göras med strategier som att genomföra            

interna kontroller, liksom den pragmatiska legitimiteten. Kommunicera auktoritärt samt         

bygga upp respekt är även strategier för att upprätthålla moralisk legitimitet (Suchman 1995).  

 

Kognitiv legitimitet kan upprätthållas genom att vara medveten och ha koll på allmänhetens             

uppfattningar kring företaget. Detta kan då göras via en kontinuerlig dialog med personer             

som står utanför organisationen och som tvivlar på dess verksamhet. Det är väsentligt att              

också skydda de positiva antaganden om organisationen, genom interna kontroller, tala           

sakligt samt att bygga upp kanaler till omgivningen (Suchman 1995).  

 

Till skillnad från legitimitetsteorin som kommer ligga som grund för denna uppsats, kommer             

dessa två stadier, skapa samt upprätthålla legitimitet, och dess strategier för respektive            

pragmatisk, moralisk och kognitiv, ligga till stor grund för analysen av denna studie. I och               

med att dessa strategier är kommunikativa handlingar (Suchman 1995) kommer studien att            

sammanlänka de retoriska strategierna, som utläses av en retorisk analys av både bilderna och              

texterna, med dessa legitimitetstrategier. Eftersom studien utläste den externa         

kommunikationen från en organisation med hjälp av retoriken blir det därför nödvändigt att             

ha en mer strategisk ingång på legitimitetsteorin. Studien utläste organisationens avsikt av            

specifika handlingar vilket gör att legitimitetsstrategier, som en organisation nödvändigtvis          

kan komma att använda sig av, är vitala för denna studie.  
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5. Metod & material  
Denna studie har en kvalitativ metodansats. Kapitlet börjar med en utförlig beskrivning av             

studiens forskningsdesign som följs av material och urval. Sedan redogörs det för en             

retorikanalys av text och bild som ligger till grund som insamlings- samt analysmetod för att               

få fram det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med att presentera studiens genomförande            

och metoddiskussion som inkluderar olika etiska överväganden samt behandlar begreppen          

validitet och reliabilitet i förhållande till föreliggande studie.  

 

5.1 Forskningsdesign 

 

Figur 2. En del av den fullständiga analysmodell som hittas under kapitlet 5.5 Genomförande 

Denna modell beskriver det skede som detta kapitel kommer att behandla. Den retoriska             

textanalysen och bildanalysen kommer att utgöra stommen för denna uppsats. De två            

kvalitativa metoderna ligger båda till grund för insamlingen samt analysen av empirin. Det             

vill säga att dessa metoder är grunden för att få fram det empiriska materialet och inkluderar                

tre varsina punkter som utgör det analysnät som inläggen kommer att analyseras utifrån.             

Inledningsvis presenteras den retoriska textanalysen där analysnätet består av tre          

argumentationsmedel ethos, pathos och logos. Därefter redogörs den retoriska bildanalysen          

där analysnätet består av kameravinkel, perspektiv, layout och motivet som argument.           

Kapitlet kommer även grundligt presentera genomförandet av dessa tillvägagångssätt samt en           

metoddiskussion som behandlar validiteten samt reliabiliteten av studien och hur den           

förhåller sig till etiska frågor.  
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5.2 Material & urval 

För att studiens forskningsfrågor skulle vara möjliga att få besvarade valdes två metoder.             

Med motiveringen att Instagram är en plattform för fotodelning och att kommunikationen            

förmedlas mestadels genom bilder valdes metoden retorisk bildanalys. Eftersom det även           

kommuniceras via text, samt att Sverige för UNHCR använder sig mycket av text i sina               

inlägg, valde vi därför även att göra en retoriska textanalys. 

 

Valet av de inlägg som studien kommer att analysera grundas i en systematisk urvalsteknik,              

där inläggen väljs ut med ett regelbundet intervall (Johansson 2010). Studien kommer därför             

att grundas på 12 inlägg, och valet av dess 12 kommer att byggas på det första inlägget i varje                   

månad för att få ett kontinuerligt utfall. Med hjälp av denna urvalsteknik ger det studien ett                

empiriskt material som motsvarar hur de arbetar med extern kommunikation under de senaste             

året.  

 

5.3 Retorisk analys av text 

Retorikens teoretiska system kan vägleda till att förstå den mänskliga kommunikationens           

villkor i vid mening (Renberg 2007). Retorikens teoretiska begrepp används för att frilägga             

retoriska strukturer i syfte att förstå hur kommunikation fungerar. Med hjälp av dessa begrepp              

kan det kritiskt utläsas olika retoriska uttryck av exempelvis: Texter, tal, bilder, reklam och              

andra typer av medel som har kommunikativ påverkan (ibid). Retoriken är konsten att tala väl               

och övertygande och den retoriska analysen utgår ifrån den kritiska mottagarens synvinkel.            

Det övergripande syftet med en retorikanalys av text är att försöka förstå och förklara vilken               

verkan och funktion kommunikativa handlingar har. Retoriken kan sägas handla om i princip             

alla mänskliga uttryck som påverkar våra handlingar, tankar och känslor och behöver inte             

begränsas till tal och skrift som många kanske förmodar (ibid). 

 

Analysen måste till att börja med förankras i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang             

eftersom retoriken är en social aktivitet, därav måste författaren reda ut kontexten som ämnet              

befinner sig i (Renberg 2007). Enligt Karlberg och Mral (1998) följer den retoriska analysen              

av text en modell på sex steg där kontexten är det första steget. Kontexten kan utgöra de                 

faktorer som kan påverka sändaren och mottagaren, men som inte är själva meddelandet. Till              
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den retoriska kontexten räknas enligt Karlberg och Mral (1998) genre, den retoriska            

situationen, publiken, det retoriska problemet och författaren/talaren. 

  

Det andra steget i denna modell är disposition. Här undersöks framställningen av materialet             

samt hur det är organiserat. Textens och talets delar måste vara strukturerade på ett planerat               

sätt så att rätt sak kommer på rätt plats, som exempelvis; Inledning, bakgrund, tesen,              

argumentationen och avslutningen (Karlberg & Mral 1998). 

 

Det tredje steget är argumentationsmedel (Karlberg & Mral 1998), detta är steget då de              

grundläggande strategierna som används för att påverka mottagarna utreds. Enligt Aristoteles           

(övers. 2012) finns det tre olika medel för att övertyga sina åhörare som talaren eller               

skribenten kan använda sig av, nämligen; Ethos, logos och pathos. Som tidigare nämnt utgår              

ethos från talarens trovärdighet och ses som ett av det mest inflytelserika medlet för en talare.                

Ethos kan skapas på två olika sätt, dels genom att få mottagarna att känna sig sedda och                 

respekterade, dels genom att talaren delar med dig av sina egna erfarenheter. Om mottagarna              

känner sig delaktiga, accepterade, respekterade och inbjudna får talen trovärdighet, samma           

gäller om talaren skapar en så kallad “vi-känsla” med mottagarna. Ytterligare kan talaren             

prata om sina egna erfarenheter eller sin profession för att stärka sin trovärdighet (Karlberg &               

Mral 1998). Om en talare skapar tillit hos publiken har talaren större chans att påverka.               

Pathos är de känslor som väcks hos publiken och sägs vara det mest avgörande medlet för att                 

lyckas övertala. De mest grundläggande känslorna en talare vill väcka är bland annat sympati,              

glädje, sorg, hopp, vrede och medkänsla. I och med att människor först tar hänsyn till sina                

egna värderingar och känslomässiga grunder väger känsloladdade argument tungt (ibid).          

Logos är det medel som talaren använder för att stödja och bevisa sitt påstående samt ger som                 

intryck av att talaren talar sanning. Aristoteles menar att logos är själva argumentet talaren              

använder för att visa sig kunnig i ämnet (Aristoteles, övers. 2012). Logos kan bestå utav               

bland annat fakta, statistik och vetenskapliga undersökningar, det vill säga det som talar till              

vårt förnuft (Karlberg & Mral 1998).  

 

Argumentation är det fjärde steget vilket sätter det tidigare steget i kontext till den befintliga               

texten. Till att börja med är det användbart att reda ut framställningens tes - “den åsikt som                 

sändaren vill att mottagarens skall göra till sin” (Karlberg & Mral 1998, s 30). Därefter               
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fastställa de argument som stödjer dess tes. Femte steget benämner Karlberg och Mral (1998)              

som stil. Denna fas fokuserar på att utläsa stilnivån samt stilfigurer vilket är då formuleringar,               

liknelser och metaforer granskas. Det sista och sjätte steget är att presentera hela             

retorikanalysen. Det sker efter hela analysprocessen där man sönderdelat och plockat ut            

innehåll för att kunna sammanställa delarna till en ny helhet (ibid). 

 

Eftersom denna insamlings- samt analysmetod djupdyker in i retorikens grunder och till stor             

del fokuserar på att utgöra vad som övertygar i en text eller i ett tal, skiljer den sig mycket                   

från andra metoder. Om man ser till den filosofiska argumentationsanalysen där fokus ligger             

på att utvinna det praktiska utfallet går man inte lika djup in på det retoriska (Karlberg &                 

Mral 1998). Retorikanalysen som metod lämpar sig eventuellt bättre till att undersöka texter             

som har en stark innebörd att påverka och övertyga, som till exempel debattinlägg eller              

politiska tal. Där avsändaren har som avsikt att ändra eller påverka mottagarens ställning till              

något. 

 

I relation till denna studie var vald analysmodell relevant för att förstå vilken funktion              

kommunikativa handlingar på plattformen Instagram har. Dock har det varit problematiskt att            

applicera alla dessa sex steg på de utvalda inläggen. Detta beror på att denna modell i första                 

hand är ämnad för att behandla texter som exempelvis, politiska tal eller debattartiklar som              

har en tydlig tes samt argumentation i texten. Därav blev det svårt att applicera steg fyra där                 

avsikten är att undersöka texten i detalj efter tesen och de specifika argumenten. Texterna              

som tillhör inläggen är i de flesta fall av kortare slag och har ingen tydlig kontext eller                 

disposition. Därav kunde studien inte applicera steg ett, två eller fem. Steg tre i denna               

analysmodell var extra kärnfull och relevant för denna studie eftersom det är där de              

grundläggande strategierna som används för att påverka mottagarna utreds. Eftersom studien           

är ämnad att utläsa de retoriska strategierna var det viktigt att lägga stor vikt vid detta steg.  

 

5.4 Retorisk analys av bild  

Retoriken är mer än ord, som Brigitte Mral och Henrik Olinder väljer att beskriva det i boken                 

Bildens retorik från 2011. “En bild säger mer än tusen ord”, ett ordspråk som just beskriver                
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komplexiteten av en bild och att den bär på många budskap som kan komma att övertyga                

mottagaren (Mral & Olinder 2011). 

 

Mral och Olinder (2011) tar upp visuella argument ur en retoriskt synvinkel som används i               

bild. De beskriver hur man använder sig av ethos-, logos- och pathosargument för att stärka               

ett budskap i en bild. Ett ethosargument tillämpas av sändaren för att förmedla trovärdighet              

hos betraktaren, detta kan till exempel vara när en person som är expert på det området bilden                 

ämnar att förmedla, eller att bilden föreställer någon som själv har varit med om en specifik                

händelse som ska beskrivas. För att stärka sändarens ethosargument används även           

logosargument som baseras på fakta och statistik. När en bild genererar känslor hos             

betraktaren har sändaren lyckas med de tredje argumentet, pathos. För att förmedla ett             

budskap kan också kläder, lidande samt djur och barn användas som argument för att              

förmedla ethos, pathos och logos (Mral & Olinder 2011). 

 

En bild innehåller en mängd olika visuella påverkansmedel för att förstärka en bilds budskap.              

Mral och Olinder (2011) tar upp en rad olika påverkansmedel som är väsentliga att studera               

vid en retorisk bildanalys. Beroende på hur bilden är utformad utifrån dessa påverkansmedel             

kan bilden förmedla retoriska medlen ethos, logos eller pathos. Det centrala för den retoriska              

bildanalysen i denna studie blir att utläsa vilka retoriska medlen, ethos, logos och pathos, som               

kan upptäckas vid studerandet av påverkandsmedlena.  

 

Denna studie har grundat sitt analysnät på dessa tre påverkansmedlen; kameravinkel och            

perspektiv, layout och motivets betydelse för bilden. Genom att analysera varje bild ingående             

utifrån detta analysnät och se hur ethos, logos och pathos förmedlas kunde retoriska strategier              

utläsas.  

 

5.4.1 Kameravinkel & perspektiv 

Ett visuellt påverkansmedel är kameravinkeln och den punkt som fotografiet är taget ifrån             

(Mral & Olinder 2011). En fotograf vet sina vinklar och är medveten vad vinkarna gör för                

bildens betydelse. Olika perspektiv och vinklar skapar olika retoriska budskap i en bild             

genom att stärka något av de olika retoriska medlen i bilden (ibid).  
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Mral och Olinder (2011) menar att kameravinkeln i hög grad kan påverka mottagarens             

uppfattning om objektet eller personen och dess trovärdighet. Ett “grodperspektiv” är då en             

bild är tagen nerifrån och gör att objektet framstår som större. Denna vinkel kan användas för                

att låta en person se opålitlig eller arrogant ut. Det kan även användas om objektet eller                

personen på bilden ska framstå som mäktig eller ha en större status (ibid). Till skillnad från                

grodperspektivet, används “giraffperspektivet” då man vill frambringa att objektet är mindre.           

Detta perspektiv förminskar personen eller objektet och låter det se ynklig och vädjande ut              

(ibid). Giraffperspektivet kan exempelvis stärka bildens pathos eftersom att mottagaren kan           

känna en sårbarhet till objektet som gestaltas på detta sätt. En annan vinkel som Mral och                

Olinder (2011) tar upp är att fotografera rakt framifrån, vilket kan skapa en känsla av ärlighet,                

öppenhet och tillförlitlighet i och med att dessa karaktärsdrag associerar med en rak och              

öppen blick. Detta perspektiv kan stärka bildens ethos eller logos eftersom att objektet eller              

personen som gestaltas skapar en känsla av tillförlitlighet. För att avdramatisera något är det              

vanligt att hålla avstånd till objektet eller händelsen, till skillnad mot en närbild då              

avsändaren vill skapar sympati och att betraktaren ska känna närhet för objektet i bilden              

(ibid). 

  

5.4.2 Layout 

Layouten är det som sammanbinder alla de olika visuella elementen som bilder, texter och              

diagram och så vidare på exempelvis en tidningssida, ett bokomslag eller en webbsida (Mral              

& Olinder 2011). De olika visuella elementen kan förmedla olika innebörder men genom             

kombinationen av dem skapas en helhet och kan åstadkomma en ny mening (ibid).             

Kombinationen mellan komponenterna text och bild kan antingen förstärka eller störa           

varandra. Elementen tillsammans kan antingen göra budskapet tydligare om inte annat stjälpa            

budskapet då det kan bli förvirrande och svårare att ta till sig budskapet. Här har layouten en                 

stor betydelse för hur budskapet förmedlas (ibid). 

 

Att lyckas förstärka ett budskap med hjälp av kombinationen mellan olika visuella element             

kan stärka budskapets ethos då de stärker förtroendet av användarens budskap. Med hjälp av              

layouten kan avsändaren stödja och bevisa sitt budskapet med hjälp av exempelvis diagram             

eller tabeller (Mral & Olinder 2011). 
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5.4.3 Motivets betydelse för bilden 

Att använda sig av djur och barn är något som anses vara starka retoriska argument i bild, då                  

de skapar starka känslor hos många. Ett barn eller en djurunge förknippas som hjälplösa och               

oskuldsfulla vilket bidrar till en omedelbar känsla av sympati och beskyddarinstinkter (Mral            

& Olinder 2011). Detta argumentationsmedel är något som bland annat politiker och andra             

inflytelserika människor använder sig av, de fotograferas ofta tillsammans med en bebis eller             

djur när de vill framstå som omhändertagande samt ansvarstagande. Mral och Olinder (2011)             

menar även på att medier använder barn och djur för att bilda opinion i kriser och katastrofer                 

för att väcka starka känslor. Ett exempel på en sådan händelse tar Mral och Olinder (2011) tar                 

upp i Bildens retorik: i journalistiken.  

  

För några år sedan kunde vi bevittna hur norska säljägare klubbade ihjäl sälungar på isen medan                
deras mödrar försökte försvara dem. Bilderna visade hur ungarnas åtråvärda vita päls färgades             
röd. Reaktionerna blev även denna gången kraftfulla.  

 
(Mral & Olinder 2011, s 56) 

 

De tar upp exemplet ovan för att stärka sitt påstående om hur medier använder bilder på djur                 

för att skapa sympatikänslor hos mottagarna.  

 

Att använda lidande som ett argument väcker ofta mycket starka känslor och används i              

många fall för att skapa handlingar hos allmänheten där man vill åstadkomma en förändring              

(Mral & Olinder 2011). Många gånger behövs det inte mycket text för att betraktaren ska               

kunna läsa av en katastrofbild med lidande personer. Detta är ett användbart argument att              

förmedla pathos då de ofta bidrar till en känsla av sorg, medlidande, sympati eller hat (ibid).  

 

Att framhäva välkända personer eller personer med en hög yrkesroll som motiv i bilder är en                

stark metod för att förmedla ethos. När ett budskap förmedlas av en person som är välkänd är                 

det lättare för mottagare att ta till sig meddelandet samt skapa förtroende för avsändaren.              

Detta gäller även om mottagaren blir informerad om att hen som förmedlar budskapet har en               

betydande roll i det ämne som förmedlas (Mral & Olinder 2011).  
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5.5 Genomförande 

Den retoriska analysen var alltså vår insamlings- samt analysmetod. Den retoriska           

textanalysen utgick från Karlbergs och Mrals (1998) modell, som bestå utav sex steg, som              

kombinerades med den retoriska bildanalysen som grundar sig i Mrals och Olinders (2011)             

modell om visuella påverkansmedel. Karlbergs och Mrals modell applicerades, som tidigare           

nämnts, på steg tre vilket är argumentationsmedel. Fokuset låg på att utläsa de tänkbara              

strategier som utnyttjas för att påverka mottagarna. Denna analys utgick ifrån tre olika medel;              

ethos, pathos och logos. Studien fann de retoriska strategierna genom att gå in på djupet i                

texterna och försökte hitta vad i texten som utgjorde dessa tre medel. Analysen av de visuella                

påverkansmedel som bilden innefattade utgick ifrån tre punkter vilka redogjordes för under            

kap. 5.2. Studien undersökte hur dessa tre punkter kunde fångas upp och vad de utgjorde för                

bildens budskap.  

 

Sedan sammanlänkades dessa två modeller till en gemensam sammanfattning av alla 12            

inlägg. Sammanfattningen tar upp hur de olika inläggen generellt utformades och vad som             

kunde ses utifrån dessa modeller i inläggen. I sammanfattningen togs även mönster upp, det              

var exempelvis något som förekom mer frekvent eller något som stack ut ur mängden i               

sammanfattningen. Dessa mönster utgjorde de retoriska strategierna och dessa gick studien           

också mer ingående in på med exemplen från inläggen i resultatkapitlet. Dessa retoriska             

strategier analyserades sedan med Suchmans legitimitetsteori för att se om dessa strategier            

kunde ge några indikationer på att legitimitet är något som förekom i dessa. Figuren nedan               

visar hur studien gick till väga steg för steg, från insamlandet för det empiriska materialet till                

analysen av resultatet.  
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Figur 3. Egen modell över studiens tillvägagångssätt från insamling till analys. 
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5.6 Metoddiskussion  

Retorisk analys av text samt retorisk analys av bild är det som utgör stommen för uppsatsen,                

och valet av dessa metoder grundades i att dessa ansågs lämpligast för att få svar på                

forskningsfrågorna. En kvalitativ analys av både text och bild var väsentliga eftersom det är              

de retoriska medel som kommer till uttryck i inlägg på plattformen Instagram. Dessa två              

retoriska metoder samspelar på många plan i och med att det textliga i många fall               

kompletterar det som en bild vill framhäva. De båda metoderna fokuserar också på begreppen              

ethos, pathos och logos där den ena får ett bildligt perspektiv och det andra ett textligt                

perspektiv av dessa begrepp, detta gör att de båda är väsentliga och att de stärker varandras                

betydelse i denna studie. 

 

När en kvalitativ analys genomförs är det väsentligt att vara medveten om att den till större                

del är baserad på tolkningar och subjektiva värderingar. Som författare måste man vara             

medveten om sin forskarroll och vad den har för betydelse i studien. I och med att en                 

retorikanalys som tidigare nämnts handlar om att tolka och förstå den mänskliga            

kommunikationens villkor i vid mening, kommer studien tillämpa hermeneutiken i          

tolkningsprocessen. Hermeneutiken kan betraktas som ett instrument för att finna sanningen,           

som förståelse av meningssammanhang genom att bryta ner materialet till mindre delar för att              

sedan sätta ihop det som en helhet (Sohlberg & Sohlberg 2013). Hermeneutiken talar för att               

text ska tolkas objektivt utan att ta hänsyn till författarens intentioner, det vill säga att en                

författare av en text inte har något tolkningsföreträde (ibid). Denna aspekt är väsentlig att ta               

till oss i och med att vår empiri analyseras.  

 

5.6.1 Trovärdighet och användbarhet  

Hjem, Lindgren och Nilsson (2014) menar att inom kvalitativa studie, likt vår studie, är              

reliabilitet- och validitetskraven svåra att applicera då de främst är centrala inom studier som              

bland annat har säkra och upprepade mätningar vilket kvantitativa metoder har. Inom            

kvalitativa studier används istället bland annat bedömningskriterierna trovärdighet och         

användharbet. Detta uppnås eftersom materialet är väl bearbetat och analyserat under en            

längre tid samt att studien innefattar tydliga beskrivningar av genomförandet och metod.            

Eftersom denna uppsats grundar sig på en retorikanalys och att finna vilka retoriska strategier              
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organisationen, Sverige för UNHCR, använder sig av i sin externa kommunikation har            

metoden användbarhet. Det vill säga eftersom att resultaten kan bidra till en ökad kunskap              

om sambandet mellan retoriken och legitimitet samt att studien kan leda till vidare forskning              

inom samma fält. Trovärdigheten kan kopplas till interrelibilitet, som Ekström och Larsson            

(2010) tar upp som ett viktigt vetenskapligt kriterium som handlar om att vilken forskare som               

helst ska kunna göra liknande analyser utifrån det empiriska materialet. Detta anser vi att är               

möjligt då hela studien genomsyrar tydliga tillvägagångssätt och ett tydligt genomförande i            

hela studien.  

 

5.6.2 Etiska överväganden 

Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna som kan uppstå under studiens gång.                

Några regler som vetenskapsrådet tar upp i skriften God forskningssed (2017) är bland annat              

att man ska tala sanning i sin forskning, att man är transparent och öppen med metoder och                 

resultat samt att man inte ska stjäla resultat från annan forskning. 

 

Ytterligare en regel som vetenskapsrådet (2017) tar upp när man bedriver forskning är att              

man inte får skada eller kränka, varken människan, djuren eller miljön. I och med att studien                

använde sig mest av material på Instagram och en kort mailintervju till bakgrunden, där              

personen förblir anonym, så kommer detta inte vara ett problem (VR 2017). Om studien              

skulle ha använt sig av metoder som kräver medverkan av människor skulle det vara              

nödvändigt att ta hänsyn till de fyra huvudkraven; Informationskravet, samtyckeskravet,          

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Lindstedt 2017). Dessa krav betyder att forskaren          

är skyldig att informera deltagarna om deras villkor, att deltagarna själva bestämmer över sin              

medverkan, att alla uppgifter från deltagarna ska bevaras på ett säkert sätt samt att              

uppgifterna inte användas till andra ändamål (ibid). 

  

I och med att studien endast har applicerat teorin på vårt empiriska material, inläggen på               

Instagram, så har det inte gått emot något av de fyra huvudkraven. Däremot är det viktigt att                 

förhålla sig till Vetenskapsrådets regler, att vara sanningsenlig, ärlig och öppen med            

genomförandet och resultatet. Det är också viktigt att inte använda sig av bara delar av bilder                

eller bilder med text som kan misstolkas eller tas ur sitt sammanhang (VR 2017). 
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6. Resultat av de retoriska analyserna  
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de två retorikanalyser, retorisk analys av             

text samt bild, som har utförts på inläggen av Sverige för UNHCR:s Instagram. Här redogörs               

även de retoriska strategierna som identifierades utifrån sammanfattningen. Modellen         

beskriver det skede som detta kapitel kommer att behandla. 

 

 

Figur 4. En del av den fullständiga analysmodell som hittas under kapitlet 5.5 Genomförande 

Sammanfattningsvis märktes tydliga likheter mellan inläggen i hur de retoriska medel kom            

till användning, såsom ethos, pathos och logos. I majoriteten av inläggen gick det att urskilja               

både ethos och pathos men där något av dessa medlen vägde tyngre. När alla inlägg var                

analyserade gick det att se en skillnad i inläggets utformning beroende på om det var ethos                

eller pathos som vi ansåg framgick i högsta grad. I inläggen som anspelade till större del på                 

pathos, det vill säga på mottagarens känslor, låg fokus i utformningen på barn som motiv.               

Medan de inlägg som uppvisade ethos utformades på så sätt att det centrala var att visa hur                 

Sverige för UNHCR jobbar och stöttar människor på plats samt medverkan av betydande             

personer för organisationen, som exempelvis ambassadörer. Två av inläggen, inlägg fem och            

nio, stack ut ur mängden eftersom i dessa berördes inte Sverige för UNHCR som organisation               

utan endast stod som avsändare av inlägget. Inläggen presenterar två olika personer, där det              

inte framgår att de har någon anknytning till organisationen. Sverige för UNHCR beskriver             

inte vad de har gjort för personerna eller vad de kommer göra för dem. Detta gör att det blir                   

svårt att analysera dessa eftersom det isåfall är personerna vi analyserar och inte Sverige för               

UNHCR som organisation. I analysen av dessa två inlägg blev avsikten att ta reda på varför                

Sverige för UNHCR publicerade dessa snarare än en analys av innehållet.  
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De retoriska analyserna resulterade i fyra huvudstrategier som organisationen använder sig           

av; Barn som motiv, inläggets förmåga att bjuda in mottagaren, kvitto på framgång samt              

formella meriter och erfarenheter.  

 

6.1 Retorisk strategi 1  

En förekommande retorisk strategi var att organisationen använde sig av barn i sina inlägg.              

Detta ansågs som en stark strategi eftersom den var förekommande i majoriteten av             

publikationerna samt eftersom att barn som motiv i en bild eller text förmedlar starka känslor               

vilket gör mycket för inläggets innebörd. Denna retoriska strategi gick vid ett tidigt stadie att               

utläsas eftersom att den först och främst kunde hittas i merparten av de inlägg som               

granskades. Somliga inlägg hade barn som fokus och en tes om att visa hur UNHCR arbetar                

med att hjälpa barn på de utsatta områdena. Medan andra inlägg inte nödvändigtvis handlade              

om barnen enbart men belyste ändå barn i inlägget. En av anledningarna till att denna strategi                

valdes var på grund av att barn förekom i majoriteten av bilderna, men även för att barn                 

används som ett motiv i bild och text för att väcka starka känslor hos mottagaren. Mral och                 

Olinder (2011) beskriver detta som ett visuellt påverkansmedel, att barn kan skapa ett starkt              

pathos och väcka beskyddande instinkter hos mottagaren.  

 

 

Bild 1. Inlägg 10, 2 September 2018 

 

Inlägg 10 utgör en illustration av pojken Alan Kurdis, en efterliknelse av hur han hittades död                

på stranden för tre år sedan (se inlägg 10, bilaga 2). Inlägget beskriver denna händelse som en                 

symbol för krigets och flyktens fasor och dessa ord kombinerat med den bilden väcker starka               
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pathos känslor. Pathos medlet nyttjas främst i detta inlägg både genom bilden och texten.              

Andra inlägg som även visar på att det retoriska medlet pathos ligger i fokus är inläggen 7                 

och 11. Båda inläggen har barn som huvudfokus och tesen är som sagt innan, att visa att                 

UNHCR arbetar med att hjälpa barn. Det är två inlägg som tydligt anspelar på känslor genom                

att använda barn som motiv.  

 

Bild 2. Inlägg 3, 2 februari 2018 

På bilden från inlägget ovan ser vi en ung pojke hålla i ett nyfött barn i famnen. Bilden                  

porträtterar en pojken som ler mot kameran, han har på sig en hel och ren t-shirt med en bil                   

på. I hans famn bär han på en bebis med napp instoppad i en vit filt (se inlägg 3 i bilaga 2).                      

Bildtexten beskriver pojken och hans familjs situation när de lever i ett flyktingläger med              

30000 andra flyktingar som UNHCR har räddat. Bilden symboliserar inte det som texten             

under beskriver annat än pojken på bilden. Valet av just den här bilden kan tänkas bero på att                  

den väcker starkare känslor än vad en bild på flyktinganläggningen hade gjort. Detta eftersom,              

som nämnt ovan, att barn väcker känslor och stärker bildens pathos.  

 

6.2 Retorisk strategi 2  

Den andra retoriska strategin som var möjlig att utläsa utifrån de 12 inläggen som              

analyserades är “inläggets förmåga att bjuda in mottagaren”. Karlberg och Mral (1998) menar             

att om avsändaren lyckas få mottagarna att känna att de tillhör samma “lag” som dem,               

genererar det i sig att mottagarna lättare tar till sig budskapet samt blir mer benägna att                

åstadkomma en förändring. Denna “vi-känsla” kunde vi finna likväl i inläggets text som i              

bild.  
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 Bild 3. Inlägg 11, 1 oktober 2018. 

I den retoriska bildanalysen var ett av påverkansmedlen “kameravinkel & perspektiv”, som            

ingick i det analysnät de valda inläggen analyserades utifrån. Genom detta påverkansmedel            

kunde vi utläsa att vissa bilder hade en kameravinkel som bjöd in mottagarna. Inlägg 11 visar                

på denna strategi då bilden porträtterar ett nyfött barn liggandes på en våg med en tom vägg                 

bakom. Barnet är i fokus och mottagaren är i samma höjd som barnet på vågen. Bilden är inte                  

tagen uppifrån som kanske hade varit det mest naturliga eftersom barnet ligger på en våg och                

personen som tar bilden antagligen står så att kameran vinklas nedåt. I detta fall är kameran                

på samma höjd som barnet vilket ger en känsla av öppenhet och ärlighet. Om bilden hade                

varit tagen uppifrån, ur ett så kallat giraffperspektiv, och mottagaren hade “kollat ner” på det               

nyfödda barnet hade bilden säkerligen gett mottagaren ett intryck av att det är synd om det                

lilla barnet vilket hade stärkt bildens pathos. Detta perspektiv används i högre grad när              

avsändaren vill porträttera någon som ynklig, obetydlig eller för att förminska någon (Mral &              

Olinder 2011). I detta fall är mottagaren i samma höjd som bebisen vilket skapar en känsla av                 

samhörighet och jämlikhet mellan betraktaren och motivet i bilden vilket bjuder in            

mottagaren i bilden.  

 

Genom den retoriska textanalysen gick det att finna denna retoriska strategi i ett flertal av               

inläggen. Mottagaren bjuds in i inlägget genom att använda specifika ord som skapar en              

“vi-känsla”. I inlägg 6 skriver UNHCR “Det är avgörande att vi nu visar solidaritet och stöd”.                

I denna mening använder Sverige för UNHCR ordet “vi” vilket ger en känsla av att det är                 

direkt riktat till mottagaren och att mottagaren är inkluderad. Inlägg 8 kan även kopplas till               

denna strategi då Sverige för UNHCR skriver “Tack alla i Sverige som har hjälpt […]               
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Tillsammans gör vi skillnad och hjälper rohingyer-flyktingar.”. Även här använder de “vi”            

vilket skapar en vi-känsla. De tackar även de som har givit donationer i Sverige vilket bjuder                

in mottagarna i inlägget. Denna strategi, att bjuda in mottagaren i inlägget, använder Sverige              

för UNHCR eftersom de vill skapa en “vi känsla” med mottagaren samt att få de positiv                

inställd och att de känner sig delaktiga och inkluderade i organisationen.  

 

6.3 Retorisk strategi 3 

En annan retorisk strategi som kunde utläsas med hjälp av analysen var att avsändaren,              

Sverige för UNHCR, ofta i inläggen berättade hur de arbetar, alltså att indirekt presentera vad               

pengarna går till. Detta kan ses som ett slags kvitto till mottagarna och främst till de som                 

donerar pengar att deras donationer går till ett bra ändamål. Denna strategi hittades både i den                

bildliga och den textliga analysen, men strategin blev tydlig när de två retoriska analyserna              

sattes i relation till varandra.  

 

Inlägg 1 visar Sverige för UNHCR processen för att leverera nödhjälp till rohingya krisen. I               

detta inlägg visar de både i bild samt text hur händelseförloppet går till när de levererar                

nödhjälp till utsatta områden. Detta är ett sätt för Sverige för UNHCR att visa allmänheten               

hur de arbetar och vart pengarna som de får in i form av donationer går till. Ett annat exempel                   

på vart denna strategi kunde hittas är i inlägg 3, där Sverige för UNHCR skriver:  

“Stolt storebror. Han bor med sin nyfödda lillasyster och familj i en stor bostadsanläggning i               

Jibeen i Aleppo. UNHCR finns på plats och hjälper de runt 30.000 människor som har               

tvingats fly från sina hem och nu bor i anläggningen”.  

(se inlägg 3 i bilaga 2) 
 

I inlägget berättar Sverige för UNHCR om två barn som även syns på bilden och om deras                 

livssituation, men tar också upp att dem som organisationen arbetar i detta område och              

berättar hur många de hjälper. Det är i ett flertal inlägg som är textligt uppbyggda på detta                 

vis, att först uppmärksamma ett problem för att sedan ringa in hur organisationen arbetar för               

att underlätta problemet. Detta för att göra mottagarna medvetna om vart deras pengarna går              

till om de skänker eller om de har tänkt skänka pengar till UNHCR.  
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Ett annat tydligt exempel som visar mottagarna vad pengarna går till är i inlägg åtta; “Tack                

vare ditt generösa stöd har UNHCR kunnat ta emot rohingyer på flykt och gett dem nödhjälp                

som filtar, köks- och hygienpaket och annan livsviktig nödhjälp och förnödenheter. Din gåva             

har också gjort så att män, kvinnor och barn har fått livräddande vård och rent dricksvatten.”.                

Detta är ett kvitto på vilket ändamål de donerade pengarna går till, vilket också gör               

mottagarna medvetna om hur organisationen arbetar. Genom textanalysen gick det att se att i              

ett sådant här inlägg har Sverige för UNHCR använt sig av ord som är lätt för mottagaren att                  

förstå samt göra till sin verklighet. Nödhjälp som filtar och hygienpaket är relaterbara ord              

som mottagaren kan sätta in i sin egna kontext, vilket gör att ordvalet är anpassat för att                 

mottagaren lättare ska kunna ta till sig innehållet och i detta fall förstå till vilket ändamål                

pengarna går till.  

 

6.4 Retorisk strategi 4 
Den sista retoriska strategin som utlästes var användandet av formella meriter och            

erfarenheter. Mral och Olinder (2011) påstår att genom framhäva välkända personer eller            

personer med en hög yrkesroll som motiv i bilder är en stark metod för att förmedla ethos.                 

Sverige för UNHCR använde sig av denna strategi i ett flertal av deras inlägg. Genom               

bildanalysens påverkansmedel, motivets betydelse för bilden, gick det att finna denna           

strategi. Denna retoriska strategi går i linje med den första retoriska strategin som ovan              

redogjordes för, barn som motiv. Denna retoriska strategi kunde utläsas eftersom det blev             

märkbart att i många av de valda inläggen belystes personer vars ansikte eller namn antingen               

var kända i allmänhetens ögon eller att personerna hade någon slags högre profession och var               

betydande för organisationens arbete. 

 

Denna strategi gick att hittas i dels inlägg 1, där UNHCR:s logistikchef utgjorde en stor del                

av klippet. Detta kunde utläsas både genom bild eftersom att hon medverkade i videon samt               

genom text eftersom hennes erfarenheter beskrevs samt att det understryks att hon är             

UNHCR:s logistikchef. Klippet belyser hennes profession och formella meriter samt hennes           

egna erfarenheter kring situationen vilket gör att inläggets trovärdighet höjs. Ett annat            

exempel på var det gick att utläsa denna retoriska strategi var i inlägg 2. Det är ett inlägg där                   

Malala, som är känd för att ha vunnit fredspriset 2014, visar vad hon gör på sin                

“girl-power-resa”. Som exemplet ovan används även Malalas erfarenheter inom området som           
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ett medel för att skapa ethos. Malala är inte bara en person som kämpar för mänskliga                

rättigheter utan hon är också en känd person. I detta fall har även hennes celebritet en                

betydande roll i skapandet av inläggets ethos. Celebriteten går i linje med ytterligare två              

inlägg, inlägg 6 och 8, där skådespelerskan och ambassadören Cate Blanchett talar om             

rohingya-krisen. Cate Blanchett är en världskänd skådespelerska som många känner igen           

vilket förstärker organisationens trovärdighet genom sina meriter. 

 

Denna strategi blev tydlig när analyserna av text och bild sammanställdes. Dessa erfarenheter             

åskådliggjordes både i text och bild, eftersom att alla dessa personer både visades i bild samt i                 

text.  
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7. Analys  
I detta kapitel kommer Suchmans (1995) legitimitetsteori analyseras i förhållande till de            

funna retoriska strategierna. Analysen kommer att mer specifikt utläsa hur det går att             

applicera Suchmans (1995) olika legitimitetsstrategier på de retoriska strategierna. 

 

 

Figur 5. En del av den fullständiga analysmodell som hittas under kapitlet 5.5 Genomförande 

De retoriska strategier som föregående kapitel behandlade återspeglar ett behov av att vara             

legitima i mottagarens ögon. Legitimitet utifrån Suchman (1995) är hur omgivningen bildar            

sin uppfattning om en organisations handlingar och beteenden. Paraplybegreppet legitimitet          

kan betraktas utifrån tre olika typer av legitimitet; Pragmatisk, moralisk och kognitiv            

(Suchman 1995). Dessa typer speglar specifika beteendemönster av legitimitet i en handling,            

en handling kan även innehålla en blandning av dessa komponenter. Vidare har Suchman             

(1995) anpassat dessa tre typer av legitimitet till tre stadier som en organisation kan befinna               

sig i sitt legitimitetsbyggande, det vill säga skapa, upprätthålla eller reparera legitimitet.            
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Genom att korsa typerna av legitimitet (pragmatisk, moralisk och kognintiv) med stadierna            

(skapa, upprätthålla och reparera) har Suchman (1995) konstruerat legitimitetsstrategier som          

en organisation kan använda sig av beroende på vilket stadium av legitimitetsbyggande            

organisationen befinner sig i, samt vilken typ av legitimitet de vill uppnå med handlingen.              

Detta kapitel analyserar vi om det går att finna dessa legitimitetsstrategier i de tidigare funna               

retoriska strategierna; Barn som motiv, Inläggets förmåga att bjuda in mottagaren, Kvitto och             

framgång samt Formella meriter och erfarenheter.  

 

Det var möjligt att koppla en legitimitetstrategi till alla dessa fyra retoriska strategier.             

Generellt arbetar Sverige för UNHCR med att skapa pragmatisk legitimitet genom           

legitimitetsstrategin marknadsföring av organisationens image på deras Instagramsida.        

Extern kommunikation som förmedlar organisationens image är en legitimitetsstrategi som          

förmodligen de flesta organisationer som kommunicerar med allmänheten arbetar med.          

Denna legitimitetsstrategi är självklar att använda i och med den konkurrens som finns på alla               

typer av marknader. Inte minst för välgörenhetsorganisationer som idag har många           

konkurrenter och måste synas och marknadsföra sig själva för att allmänheten ska känna att              

de vill skänka donationer till den specifika organisationen. Denna legitimitetsstrategi kan           

kopplas till inläggen samt de fyra retoriska strategierna eftersom de har avsikten att             

marknadsföra Sverige för UNHCR. Däremot, genom att djupdyka i varje retorisk strategi för             

sig, hittades ytterligare kopplingar till Suchmans (1995) legitimitetsstrategier vilket beskrivs          

nedan.  

 

7.1 Barn som motiv  

Efter att ha analyserat alla 12 inlägg med hjälp av de retoriska analysverktygen gick det att                

urskilja en retorisk strategi som användes i många av publikationerna. Som nämnt i kapitel              

4.2 menar Mral och Olinder (2011) att användningen av barn som motiv i bilder väcker starka                

känslor hos mottagaren som exempelvis medlidande, sympati och beskyddande känslor.  

 

Vår tolkning av instagraminläggen är att användningen av barn framför allt bidrar till det              

Suchman (1995) kallar moralisk legitimitet, framför allt genom att spela på känslor. Moralisk             

legitimitet innebär att få allmänheten positivt inställda till organisationens handlingar samt att            
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mottagarna bedömer att dessa handlingar är moraliskt rätt. I och med att organisationen             

publicerar bilder på glada och hälsosamma barn snarare än på barn i svåra och hemska               

scenarion anses deras handlingar blir moraliskt accepterande. Detta är något som Sverige för             

UNHCR:s sociala medieansvarig även påpekar, de lägger inte ut bilder på döda kroppar eller              

barn som lider utan vill hellre visa på styrkan och den drivkraften som finns hos människor i                 

de utsatta länderna de befinner sig i . 8

 

Den retoriska strategin att använda barn i Instagraminläggen kan även relateras till ett par av               

legitimitetsstrategierna för att skapa pragmatisk legitimitet, nämligen att marknadsföra         

organisationens produkter. Det kan diskuteras om det i denna aspekt av legitimitetsskapande            

framför allt är den känslomässiga retoriken i bilderna av barn som har mest betydelse, eller               

om de snarare står för ett slags fakta, logosargument, om organisationens ”produkt”, det vill              

säga hjälpa människor i nöd. Det kan även handla om att man vill bevara sitt anseende eller                 

rykte genom att påvisa att man tar ett ansvar gentemot barn som är utsatta, det vill säga att                  

organisationen besvarar publiken behov, vilket även det är en pragmatisk strategi.  

 

Något som även kunde utläsas i inläggen där barnen var i fokus var att de porträtteras på ett                  

positivt sätt men hade ändå undertoner av misär och fattigdom. I inläggen var det inga tecken                

på barn som var undernärda eller mådde dåligt, utan barnen gestaltades som glada, lekfulla              

och välmående. Detta kan kopplas till Dyck och Coldevins (1992) forskning om huruvida             

välgörenhetsorganisationer publicerar positiva eller negativa bilder för att nå flest donationer.           

Som Dyck och Coldevins (1992) forskning visade, att positiva bilder på barn var till störst               

fördel vid insamlingen av pengar i form av donationer, tenderar dessa resultat att visa att               

UNHCR väljer att publicera positiva bilder på barn. Det går såklart inte att dra slutsatsen att                

UNHCR publicerar bilder på glada och välmående barn med avsikten att vinna fler och höga               

donationer, men det går att se likheter resultaten emellan. Eftersom att deras studie menar att               

positiva bilder på barn genererar fler och högre donationer skulle det kunna kopplas till den               

moraliska strategin, producera goda och meriterande resultat, under stadiet skapa legitimitet.           

Det går dock inte att veta om dessa bilder ger meriterande resultat eller om Sverige för                

UNHCR använder sådana bilder med avsikten att få mer och högre donationer, men             

kopplingen kan ändå göras utifrån Dycks och Coldevins (1992) studie.  

8 Sociala medier ansvarig för UNHCR Sverige, E-post intervju den 27 november 2018 
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7.2 Inläggets förmåga att bjuda in mottagaren  

Ytterligare en retorisk strategi som utlästes var inläggets förmåga att bjuda in mottagaren             

med hjälp av bild och text. Det kan vara exempelvis när organisationen tilltalar mottagarna i               

texten som gör att inlägget ger en känsla av inbjudan och delaktighet. Genom att bjuda in                

mottagaren stärker det avsändarens trovärdighet och tillit. Denna strategi används för att få             

mottagaren positivt inställd till avsändarens budskap vilket i många fall kan användas med             

hjälp av att skapa en “vi-känsla” eller genom att väva in mottagaren i meddelandet på andra                

sätt (Karlberg & Mral 1998).  

 

Den pragmatiska legitimiteten går att koppla till denna retoriska strategi eftersom den bland             

annat handlar om att bygga upp ett starkt förtroende hos mottagarna. Denna legitimitet             

återspeglar pragmatisk legitimitet under stadiet att upprätthålla (Suchman 1995). I och med            

att organisationen talar till mottagaren i inlägget blir budskapet lättare att ta till sig och               

stärker deras tillit till dem. Pragmatisk legitimitet strävar efter att bygga ett starkt förtroende              

genom att kommunicera ärligt, förmedla delaktighet samt nå acceptans. Därför är det viktigt             

att inkludera mottagaren i meddelandet (Karlberg & Mral 1998). 

 

Ett exempel på denna retoriska strategi utlästes bland annat i ett inlägg som publicerades av               

Sverige för UNHCR den 2 juli 2018. Detta inlägg ger ett inbjudande intryck samt en känsla                

av  delaktighet från mottagaren.  

 
Tack vare ditt generösa stöd har UNHCR kunnat ta emot rohingyer på flykt och gett dem 
nödhjälp som filtar, köks-och hygienpaket och annan livsviktig nödhjälp och förnödenheter. Din 
gåva har också gjort så att män, kvinnor och barn har fått livräddande vård och rent 
dricksvatten. Tillsammans gör vi skillnad och hjälper rohingyer-flyktingar. 

(se inlägg 8 i bilaga 2) 
 

I detta exempel ser vi hur organisationen vill att mottagarna ska känna sig delaktiga och               

inbjudna genom att inkludera mottagaren i inlägget med hjälp av tilltal som “vi”,             

“tillsammans”, “ditt” och “din”. Genom att skapa en “vi-känsla” stärker Sverige för UNHCR             

sin trovärdighet hos mottagarna vilket, enligt Suchman (1995), bidrar till pragmatisk           

legitimitet. Med hjälp av Suchmans modell om legitimitetsstrategier (1995) går det att hitta             

samband med denna retoriska strategi till den pragmatiska strategin att; kommunicera ärligt            

och bygga upp ett starkt förtroende. Han menar för att nå pragmatisk legitimitet, som hittas               
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under stadiet upprätthålla legitimitet, krävs det att avsändaren skapar ett förtroende hos            

mottagaren genom att kommunicera sanningsenligt samt ge mottagarna en känsla av           

delaktighet.  

 

7.3 Kvitto & framgång 

När den retoriska analysen utfördes kunde det urskiljas en återkommande struktur av texten i              

inläggen. Som nämnt i föregående kapitel gick det att tydligt se att organisationen i sina               

inlägg berättade hur de arbetar och varför de arbetar med specifika problem. Att göra              

mottagarna medvetna om hur deras arbete ser ut och vilka typer av katastrofer och problem               

de värnar om, kan mottagarna känna en trygghet i att de vet vart pengarna de skänker eller                 

tänker skänka går till. Detta är en retorisk strategi som handlar om att mottagarna får ett                

kvitto, det vill säga ett bevis, på vad deras pengar går till genom deras externa               

kommunikation.  

 

Den pragmatiska legitimiteten kan kopplas till denna retoriska strategi eftersom denna typ av             

kommunikation kan ses som ett slags utbyte mellan avsändare och mottagare. I och med att               

avsändaren demonstrerar för de som donerar vad deras pengar går till och hur effektivt              

organisationen använder pengarna, skulle detta kunna ses som ett utbyte. Den pragmatiska            

legitimiteten erhålls ifall omgivningen kring en organisation finner ett egenintresse i           

organisationen genom dess handlingar. Omgivningen söker alltså skäl till varför          

organisationen kan vara gynnsam för dem själva och om individerna anser att organisationens             

handlingar förmedlar denna känsla, skapas pragmatisk legitimitet hos omgivningen. Genom          

att Sverige för UNHCR demonstrerar i många av sina inlägg på Instagram hur de arbetar och                

till vilket ändamål pengarna går kan de vinna pragmatisk legitimitet hos de individer som              

finner ett egenintresse i organisationen. Detta är en strategi som håller organisationen legitim             

i den mening att omgivningen känner att de får ett utbyte av organisationen.  

 

Pragmatisk legitimitet kan även hittas i att organisationen visar på sin framgång i inläggen på               

Instagram. Vad de har lyckats åstadkomma och var de befinner sig idag. Framgång kan också               

skapa ett kvitto för mottagarna eftersom denna typ av publicitet ger en indikation på att               

organisationen använder donationerna så att saker och ting förändras. Denna framgång och            
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kvitto till mottagarna kan ges som exempel i detta inlägg som lades upp den 1 november                

2018 på deras Instagramsida:  

 

Gängvåld i Guatemala, El Salvador och Honduras tvingar tusentals drabbade familjer och 
föräldralösa barn på flykt. Våldet i regionen påverkar särskilt kvinnor, barn och HBTQ- 
personer. Diskriminering, tvångsrekrytering, sexuella övergrepp och könsrelaterat våld ökar och 
utsatta grupper blir lättare offer för faror längs flyktvägarna. UNHCR är på plats och jobbar 
dygnet runt för att ge skydd och skapa ro i familjernas sönderslagna liv. Vi ger tak över huvudet 
samt juridiskt och psykologiskt stöd till de drabbade. UNHCR skyddar utsatta människor – både 
i hemlandet, längs flyktingvägarna och i asyllandet. 

(se inlägg 12 i bilaga 2) 
 

I början av detta inlägg lyfts ett problem som Sverige för UNHCR har valt att               

uppmärksamma. Sedan får även mottagaren reda på hur UNHCR som organisation arbetar            

med detta problem. Sverige för UNHCR beskriver i detta inlägg att de arbetar på plats samt                

hur de arbetar för att hjälpa de utsatta familjerna. Utformningen av texten gör att mottagaren               

först blir insatt i problemet sedan får veta hur organisationen arbetar med det problemet.              

Genom att visa sina handlingar får mottagaren av meddelandet en uppfattning om vart             

pengarna faktiskt går. Om en organisation som är beroende av allmänhetens stöd i form av               

donationer inte visar vad pengarna går till kan det verka lite tvetydigt om de använder dem                

till ett bra ändamål.  

 

För att gå in mer specifikt på de legitimitetsstrategier som Suchman (1995) konstruerat går              

det att hitta liknelser med denna retoriska strategi. Under stadiet skapa legitimitet finns det en               

pragmatisk strategi som innebär att besvara publikens behov vilket kan kopplas till den             

retoriska strategin om att ge mottagaren ett kvitto på deras engagemang i organisationen.             

Eftersom det finns ett intresse i att veta vart de pengar man skänker går till besvaras                

publikens behov genom att publicera inlägg där mottagaren får reda på vart pengarna som              

organisationen får inte går till.  

 

Under samma stadie, skapa legitimitet, finns det två moraliska strategier som syftar till att              

manipulera kontexten genom att visa sina framgångar samt förkunna sina framgångar.           

Framgång som en retorisk strategi kan även den kopplas till dessa strategier eftersom             

legitimitet i detta fall skapas genom att organisationen visar sina framgångar samt förkunnar             

48  



 

dem. Utifrån dessa 12 inlägg som har analyserats går det att finna ett mönster i att                

organisationen förmedlar sin framgång. Ett annat exempel på att de visar sin framgång är i ett                

inlägg från den 2 december 2017 då bildtexten lyder; “UNHCR har flugit in 1.500 ton               

nödhjälp till Bangladesh på bara två månader. Så här går det till” (Se inlägg 1 i bilaga 2). I                   

detta inlägg visar Sverige för UNHCR vad de har lyckats göra på två månader vilket kan                

tolkas som en framgång för organisationen.  

 

7.4 Formella meriter & erfarenheter  

Den fjärde och sista retoriska strategin som gick att utläsa utifrån de 12 inlägg som               

analyserades är att Sverige för UNHCR i sina inlägg ofta refererar till personer som har               

någon slags formell merit eller erfarenheter inom ämnet. Personer som har en betydande roll              

för organisationen eller att personer som allmänheten känner till används i ett antal av              

inläggen. Utifrån den retoriska analysen skulle denna strategi resultera i att organisationens            

trovärdighet höjs eftersom de väljer att visa personer med en högre profession.  

 

Denna retoriska strategi skulle kunna kopplas till att upprätthålla samt skapa legitimitet. Den             

kopplas till att upprätthålla legitmimitet utifrån moraliska strategier. Dessa moraliska          

strategier är att kommunicera auktoritärt samt bygga upp respekt. Malala förmedlar auktoritet            

eftersom hon är kunnig inom området. Genom att ha med henne i inläggen blir hennes               

expertis och auktoritet ett kommunikationsmedel och de kan därigenom upprätthålla en           

moralisk legitimitet. Att använda sig av Malala kan vara ett sätt att bygga upp respekt från                

omgivningen, eftersom många har respekt för henne och för det hon har gjort. Genom att               

organisationen visar upp personer med stor erfarenheter inom området arbetar organisationen           

med att bygga upp sin respekt hos omgivningen. Sverige för UNHCR publicerade även ett              

inlägg den 1 oktober 2018 där de hyllar Dr Atar och hans hjältemodiga arbete (se inlägg 11                 

bilaga 2). De säger även att han har blivit tilldelad UNHCR:s flyktingpris samt att han har                

hjälpt utsatta människor i över 20 år. Genom dessa inlägg kan det utläsas att Sverige för                

UNHCR arbetar för att upprätthålla sin moraliska legitimitet.  

 

Denna retoriska strategi om att påvisa personers meriter samt erfarenheter kan även kopplas             

till att skapa legitimitet utifrån den pragmatiska strategin; bygga sitt anseende/rykte. Att            
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använda sig av personer som många känner igen och ser upp till kan vara ett sätt att bygga                  

upp sitt anseende eller rykte hos allmänheten. Att ha en världskändis som ambassadör för              

organisationen kan resultera i att fler lockas till organisationen samt att organisationen bygger             

upp och höjer sitt anseende och rykte. Denna retoriska strategi kan vara ett medel för               

organisationen att skapa pragmatisk legitimitet .  
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8. Slutsats & diskussion  
I detta kapitel besvaras studiens två forskningsfrågor samt summerar det som uppsatsen har             

kommit fram till i resultat och analys. Kapitlet tar även upp vilket problemområde i samhället               

som resultatet kan bidra till och avslutas med ett förslag till vidare forskning.  

 

Denna studie har haft som mål att besvara två frågeställningar. Den första frågeställningen             

“Vilka retoriska strategier använder sig Sverige för UNHCR i sin externa kommunikation på             

Instagram?” besvarades när de två retoriska analyserna av text och bild genomfördes. Utifrån             

de kvalitativa analyser som genomförts på de valda inläggen kunde studien påträffa            

varierande sätt i hur Sverige för UNHCR använder Instagram för kommunicera med            

allmänheten. Genom att tillämpa Mral och Olinders (2011) påverkansmedel samt Karlberg           

och Mrals (1998) modell för retorisk textanalys vid insamling och analys, har flera retoriska              

betydelser i det utvalda materialet blivit påtagliga. Här har interaktionen mellan det textliga             

kopplats ihop med olika visuella delar, för att stärka den gemensamma betydelsen. Bilderna             

samt texten i inläggen innefattar olika betydelser som tillsammans konstruerar ett samspel            

och ett sammanhängande budskap. För att väcka sympati och känslor hos mottagarna har             

Sverige för UNHCR använt sig av retoriska medel för att beröra. Genom att använda barn               

som motiv i bilderna och att förstärka innebörden i ord genom att framhäva dem i en annan                 

färg. Innebörden i samspelet mellan bild och text blev tydligt vid sammanställningen av de              

två retoriska analyserna. En enskild bild kan säga mycket men i samspel med text blev               

innebörden utifrån denna analys starkare. Analyserna gav som resultat tydliga mönster i hur             

retoriken användes för att övertyga. Dessa mönstren utvecklades till fyra retoriska strategier i             

sammanställning av analyserna. De retoriska strategier som denna studie fann var; Barn som             

motiv, inläggets förmåga att bjuda in mottagaren, kvitto på framgång samt formella meriter             

och erfarenheter.  

 

Den andra frågeställningen, “Vilka strategier för skapande och upprätthållande av legitimitet           

kan utläsas i de utvalda Instagram-inläggen, och hur är de relaterade till specifika retoriska              

strategier?”, besvarades när Suchmans (1995) legitimitetsteori, tillsammans med hans         

modell över legitimitetsstrategier, sattes i förhållande till de retoriska strategierna. Genom att            

koppla Suchmans (1995) legitimitetstrategier till de retoriska strategierna, visade det att           
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Sverige för UNHCR både skapar och upprätthåller moralisk samt pragmatisk legitimitet.           

Moralisk och pragmatisk legitimitet var de typer som vi lyckades applicera på de 12 inlägg               

som analyserades. Detta eftersom vi vid analysen kunde se en tydliga likheter mellan             

legitimitetsstrategierna i den moraliska och pragmatiska legitimiteten. Då de kognitiva          

legitimitetsstrategierna skiljer sig från de andra två typerna var det svårare att koppla den              

kognitiva legitimiteten till de retoriska strategierna. Detta eftersom att den kognitiva           

legitimiteten till större del handlar om hur individens grundsyn av organisationen ser ut. Inom              

den kognitiva legitimiteten finns det bland annat en legitmitetstrategi som handlar om att             

bevaka allmänhetens uppfattningar kring företaget och att då ha en kontinuerlig dialog med             

personer som tvivlar på deras verksamhet. För denna studie går detta inte att utläsa då den                

inte har analyserat ett mottagarperspektiv. Generellt sett utifrån alla inlägg gick det att utläsa              

att Sverige för UNHCR främst arbetar med att skapa pragmatisk legitimitet genom            

legitimitetsstrategin marknadsföring av organisationens image på deras Instagramsida.        

Vidare, som nämnts tidigare, urskildes det även ytterligare legitimitetsstrategier i varje           

enskild retorisk strategi.  

  

Analysen gav resultatet att den första retoriska strategin, barn som motiv, kopplades samman             

till den moraliska legitimitetsstrategin, producera goda och meriterande resultat, samt till           

den pragmatiska legitimitetsstrategierna marknadsföring av organisationens produkter och        

besvara publikens behov under stadiet att skapa legitimitet. Den andra retoriska strategin,            

inläggets förmåga att bjuda in, sammankopplas till den pragmatisk strategin, att kommunicera            

ärligt och bygga upp ett starkt förtroende, under stadiet att upprätthålla legitimitet. Den tredje              

strategin, kvitto och framgång, sågs också ha likheter med den pragmatiska legitimitet men             

under stadiet att skapa legitimitet, att besvara publikens behov. Denna retoriska strategi            

kopplades även till den moraliska legitimiteten, att visa sina framgångar samt förkunna sina             

framgångar. I den sista retoriska strategin, formella meriter och erfarenheter, fann studien            

sammankopplingar med den moraliska legitmitetsstrategin, att kommunicera auktoritärt samt         

bygga upp respekt, under stadiet att upprätthålla legitimitet. Även med den pragmatiska            

strategin; bygga sitt anseende/rykte, under stadiet att skapa legitimitet.  

 

För att mer praktiskt redogöra för resultat beskrivningen ovan, så bidrar den första retoriska              

strategin, Barn som motiv, till att skapa legitimitet. Den andra retoriska strategin, Inläggets             
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förmåga att bjuda in, bidrar till att upprätthålla legitimitet. Kvitto och framgång, var den              

tredje retoriska strategin som gick att utläsas och i analysen kunde vi se att den bidrar till att                  

skapa legitimitet. Den fjärde och sista retoriska strategin, Formella meriter och erfarenheter,            

bidrar till att skapa samt upprätthålla Sverige för UNHCR:s legitimitet. Utifrån analysen som             

gav dessa resultat kan vi konstatera att det inte var någon tydlig skillnad i om de retoriska                 

strategierna kopplades till att skapa eller att upprätthålla legitimiteten. Detta eftersom, som            

ovan nämnt, att legitimitetsstrategierna var snarlika varandra och att vi inte kunde se något              

mönster i om de tillhörde att skapa eller att upprätthålla legitimiteten. Den fjärde retoriska              

strategin bidrog som sagt till att både upprätthålla samt skapa legitimitet.  

 

Suchmans (1995) generella definition av legitimitet är då; “[...] en persons handlingar är             

önskvärda, korrekta eller lämpliga inom något socialt konstruerat system av normer,           

värderingar, övertygelser och definitioner.” (Suchman 1995 s. 574). För att tolka studien            

utifrån denna definition menar vi att legitimitetsstrategierna som har analyserats fram genom            

retoriken motsvarar denna definition. Vi skulle kunna koppla den pragmatiska strategin, att            

besvara publikens behov, till att en handling är önskvärd. Om en handling är korrekt skulle               

kunna kopplas till legitimitetsstrategin att kommunicera ärligt som återfanns under den           

retoriska strategin, Inläggets förmåga att bjuda in mottagaren. Vidare är det möjligt att koppla              

ifall en handling är lämplig till utifrån den moraliska legitimiteten som vi kunde utläsa i den                

retoriska strategin, Barn som motiv. Eftersom den moraliska legitimiteten innebär att få            

allmänheten positivt inställd till organisationens handlingar samt att mottagarna bedömer att           

den är moraliskt rätt, vilket Sverige för UNHCR gör genom att de publicerar positiva bilder               

på barn och inte olämpliga bilder på exempelvis döda kroppar.  

 

För att sätta denna studie i en större kontext behöver vi inringa det organisatoriska fält som                

vårt empiriska material hämtades ifrån. Studien baseras på Sverige för UNHCR externa            

kommunikation på plattformen Instagram. Sverige för UNHCR stödjer UNHCR:s arbete för           

att skydda samt hjälpa människor som tvingas fly från krig genom sin kommunikation på              

bland annat Instagram. UNHCR verkar på en marknad där det finns många aktörer som liknar               

varandra och strävar efter samma mål, nämligen att vinna allmänhetens stöd och få             

donationer. Att vara legitima i allmänhetens ögon hjälper för att få in dessa donationer, därför               

är strävan efter att vara legitima kanske extra viktigt för välgörenhetsorganisationer. I och             
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med att välgörenhetsorganisationer är tämligen annorlunda sett till andra organisationer eller           

företag, då de inte ger konsumenterna en fysisk produkt, blir allmänhetens tillit till             

organisationens ännu viktigare. Konsumenten som köper en fysisk produkt kan värdesätta           

företaget utifrån produkten medan personer som donerar och konsumerar sina pengar i en             

välgörenhetsorganisation måste lita på att deras pengar går till ett bra ändamål. Det är genom               

den externa kommunikationen allmänheten får kunskap om “produkten” vilket därav visar på            

att kommunikationen för ideella organisationer är essentiell.  

 

Leardini, Moggi och Rossi (2018) nämnde i sin forskning att globaliseringen har ökat kraven              

för välgörenhetsorganisationer att skapa legitimitet samt att spegla samhällets normer och           

värderingar. Vi kan konstatera att välgörenhetsorganisationers externa kommunikation        

kommer att se annorlunda ut i framtiden då samhällssituationen också säkerligen kommer att             

förändras från idag. Vi är medvetna om att legitimiteten är en pågående process och kommer               

gå i samhällets fotspår. Därför är våra resultat av studien samt resultat av andra studier inom                

samma område inte konstanta, utan om några år kan det krävas andra retoriska strategier,              

samt legitimitetstrategier för att lyckas skapa och upprätthålla legitimitet.  

 

Det är av relevans att vid en studie som denna där tolkandet ligger i fokus, vara medveten om                  

att dessa bilder är både publicerade och tolkade utifrån en västerländsk doxa och världsbild.              

Resultaten är påverkade av de uppfattningar och normer i den doxa materialet har analyserats              

utifrån vilket innebär att resultaten kanske hade sett annorlunda ut om materialet hade tolkats              

av någon med en annan doxa. Det är intressant att reflektera över att denna retoriska analys                

skulle möjligtvis kunna uppfattas annorlunda av en person som lever under andra            

förhållanden och med andra doxor där exempelvi negativa bilder ses som en normalitet. 

 

I analyskapitlet kopplades en av de funna strategierna till Dyck och Coldevins (1992) tidigare              

forskning. Det gick att se likheter i strategin “barn som motiv” och deras forskningsresultat.              

Av de inlägg som denna studie undersökte innehöll majoriteten av inläggen barn, i antingen              

bilderna eller i texten. I den retoriska analysen framgick det även att dessa inlägg var positivt                

framställda. Dyck och Coldevin (1992) kom i sin studie fram till att den retoriska              

utformningen av ett meddelande har en effekt på donationsstorleken. Studien visade på att             

meddelanden innehållandes barn som framställdes positivt resulterade i högre         
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donationssummor. Trots att det inte går att dra en slutsats om att Sverige för UNHCR               

publicerar bilder på glada och välmående barn med avsikten att vinna fler och högre              

donationer, kan det möjligtvis finnas ett samband i utformningen av meddelanden. Avsikten            

med föreliggande studie har däremot inte varit att utläsa huruvida dessa strategier genererar             

donationer, vilket innebär att vi inte kan dra en sådan slutsats.  

 

Elbe och Emmoths (2014) forskningsresultat går i linje med resultatet från denna studie. Elbe              

och Emmoth (2014) menar på att legitimiteten och retoriken samspelar med varandra, vilket             

denna föreliggande studie också menar på. Båda studierna söker efter retoriska medel som             

som i sin tur kan skapa och upprätthålla legitimitet. Studier likt dessa påvisar retorikens              

betydelse i extern kommunikation, och lyfter innebörden i att kommunikationen för en            

organisation är av stor vikt för att både skapa samt upprätthålla legitimitet. Sammantaget kan              

denna studie användas som ett verktyg för att förstå sambandet mellan retoriken och             

skapandet eller upprätthållandet av legitimiteten, i syfte om att förbättra en organisations            

strategiska kommunikation.  

 

8.1 Förslag på framtida forskning  

Vi hoppas att denna studie kan komma att bli inspiration till framtida forskning. I och med att                 

sociala medier är ett komplext område och att det finns många andra plattformar att              

kommunicera ut till allmänheten genom, finns det därför en möjlighet att en studie som denna               

skulle kunna utvecklas och genomföras på en mer omfattande nivå som exempelvis en             

masteruppsats eller avhandling. Då det finns en mängd material att tillhandahålla genom att             

exempelvis inkludera andra digitala plattformar om så önskas för en vidare och mer             

djupgående studie inom Sverige för UNHCR:s kommunikation.  

 

Denna studie undersöker varken legitimiteten ur ett mottagarperspektiv eller ur ett           

avsändarperspektiv utan analyserar och tolkar innehållet i ett meddelande. Det skulle därför            

vara intressant att utveckla studien genom att anta ett mottagar- eller användarperspektiv. Ett             

ytterligare förslag för framtida forskning, ur ett mottagarperspektiv, skulle kunna vara hur            

allmänheten uppfattar organisationens legitimitetsbyggande samt vad som genererar        

legitimitet. Detta skulle kunna göras genom att undersöka och analysera kommentarerna på            
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Instagram. Vidare skulle man även kunna undersöka mottagarperspektivet av organisationens          

legitimitetsskapande med hjälp av fokusgruppsintervjuer och, eller tillsammans med, enkäter.          

För att bygga en liknande studie ur ett användarperspektiv hade det varit lämpligt att lägga               

mer fokus på intervjuer med personal på organisationen. Studien skulle också kunna formas             

med inspiration från Dycks och Coldevin (1992) studie. Retorikens roll i marknadsföringen            

och den externa kommunikationen skulle då ligga i fokus och studien skulle då ta reda på hur                 

allmänheten reagerar på olika bilder. Det skulle också vara intressant att utveckla studien             

genom att jämföra två eller flera välgörenhetsorganisationer med varandra för att utläsa de             

mest gynnsamma strategierna för en organisation att uppnå legitimitet. 
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Bilaga 1 
Mejlintervju med kommunikationsansvarig på Sverige för UNHCR den 27 november 2018: 

 

1. Vad är ert främsta syfte med instagram? 

Vårt främsta syfte med Instagram är att uppmärksamma situationen för människor på 

flykt runtom i världen. Vi vill ge flyktingar i världen ett ansikte istället för att bara bli 

en siffra i statistiken. Vi vill väcka känslor och engagemang för frågan, för att göra               

det 

använder vi i största möjliga mån bilder där man får ögonkontakt och där det finns 

namn, plats och gärna ålder. 

 

2. Är legitimitet något som ni tar hänsyn till när ni publicerar bilder på Instagram? 

Det är en av de viktigaste delarna av vår strategi för Instagram. Det vi skriver ska                

stämma, bilderna och videorna vi postar ska vara autentiska. Våra inlägg ska vara             

aktuella och presenterade på ett korrekt sätt. Vårt arbete bygger i stor del på att våra                

givare och följare känner förtroende för oss och litar på oss. Därför visar vi helst               

nytagna bilder och videos där det tydligt framkommer vilka som är med. Vi lägger              

även upp inlägg om pågående hjälpinsatser för att på så sätt ge våra följare feedback               

på att gåvorna som ges gör skillnad varje dag. Vi försöker även visa att UNHCR finns                

på plats i 130 länder i världen och att vår personal i fält är kunniga och mycket                 

engagerade i sitt arbete. 

 

3. Hur skiljer sig arbetet åt mellan era plattformar, Instagram och Facebook? 

Vår strategi för Instagram är mycket mer styrd av hur det dagliga arbetet ser ut. 

Bilden står i centrum, är bilden bra lägger vi upp den trots att bilden kanske inte 

beskriver en aktuell situation. Vi svarar på de kommentarer som vi hinner med. På 

Facebook jobbar vi annorlunda på grund av plattformens rigida rankingsystem och 

algoritm. Där är vi mer planerande och ger ännu mer feedback till våra följare och 

svarar på i stort sett alla kommentarer. 

 

4. Ser innehållet olika ut mellan Instagram och Facebook? 
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Vi postar något varje dag på Instagram och har mer fokus på mjukare värden och 

inspirerande livshistorier. Främst bilder och då och då videos. Det är seriöst men kan 

ibland vara roliga inlägg, inlägg med mycket känsla, peppiga inlägg och 

hjärtvärmande inlägg. På Facebook lägger vi ut 3-5 inlägg per vecka, jobbar hårt för 

att nå olika specifika målgrupper, jobbar med annonsering och innehållet består till 90 

procent av video. På FB lägger vi ut mer seriösa poster och längre filmer med fokus 

på storytelling. Gemensamt för kommunikationen i alla våra plattformar är att vi 

aldrig visar döda kroppar eller bilder på barn som lider, vi vill hellre visa upp styrka 

och drivkraften som finns hos väldigt många människor som vill kunna leva ett liv i 

trygghet. 
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Bilaga 2 

Denna bilaga visar de publikationer som har analyserats från Sverige för UNHCR:s            

Instagram sida. Dessa publikation valde med hjälp av ett systematisk urval. Allt är taget från               

UNHCR:s Instagram (@sverige_for_unhcr) 

 

Inlägg 1 - 2 december 2017 
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 Inlägg 2 - 1 januari 2018 
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Inlägg 3 - 1 februari 2018 
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Inlägg 4 - 1 mars 2018 
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Inlägg  5 - 1 april 2018 
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Inlägg 6 - 1 maj 2018 
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Inlägg 7 - 1 juni 2018 
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Inlägg 8 - 2 juli 2018 
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Inlägg 9 - 1 augusti 2018 
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Inlägg 10 - 2 september 2018 
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Inlägg 11 - 1 oktober 2018 

  

 

 

 

Inlägg 12 - 1 november 2018 
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Bilaga 3 
 

Uppdelningen i arbetsprocessen 

Författarna har under hela processen varit lika delaktiga och alla steg har diskuterats och              

reviderats tillsammans. I början gjordes en disposition av hur uppsatsen skulle formas men             

som sedan under arbetsprocessen kom att ändras. Detta på grund av att när författarna skrev               

de enskilda arbeten om respektive teori, skulle dispositionen stödja den individuella           

arbetsprocessen. Upplägget av studien har fastställts tillsammans men somliga delar har varit            

mer utarbetade av en författare. Att skrivprocessen inte alltid har utförts gemensamt har varit              

fördelaktigt för denna studie eftersom att det har resulterat i ett större utrymme för fler               

perspektiv och infallsvinklar, samt gett plats åt revidering av dels sitt egna skrivande samt              

medskribentens. Men för att summera arbetsprocessen har den från början till slut utförts             

gemensamt. 
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Pressrelease 
Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet 

Vad är det som får dig att skänka pengar? Det är nog en tanke som många                
kommunikationsansvariga på olika välgörenhetsorganisationer funderar över.      
Välgörenhetsorganisationerna sitter i en sits idag där de måste slåss om de frivilliga             
donationerna och där de dessutom måste tränga igenom allt mediebrus, vilket ställer            
höga krav på hur organisationen framställs och hur viktigt det är med just deras insats.               
Behovet av förståelse för hur retoriken kan användas för att förstärka sitt budskap blir              
därför allt viktigare för att kunna åstadkomma det insamlingsbehov som finns. 
 
En studie som är framlyft av studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala               
universitet inom ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap           
har undersökt detta ämne. Vilka verktyg använder sig välgörenhetsorganisation, Sverige för           
UNHCR, på instagram för att lyckas nå ut till allmänheten. Studien går djupare in på hur                
begreppen retorik och legitimitet sammanflätas och kan verka för att övertyga allmänheten            
om att skänka pengar till den specifika välgörenhetsorganisationen.  
 
Studien kom fram till att en specifik välgörenhetsorganisation, Sverige för UNHCR,           
använder sig främst av fyra olika retoriska strategier på sin Instagram sida. Genom att koppla               
redan befintliga legitimitetsstrategier på dessa retoriska strategier som organisationen         
använder sig av gick det att utläsa att Sverige för UNHCR jobbar med att både skapa och                 
upprätthålla legitimitet.  
 
Legitimitetsstrategier som gick att matcha med dessa retoriska strategier, och som           
välgörenhetsorganisationen använder sig av för att skapa samt upprätthålla sin legitimitet,           
visade det sig vara; producera goda och meriterande resultat, att kommunicera ärligt och             
bygga upp ett starkt förtroende, att besvara publikens behov, att visa sina framgångar och              
förkunna sina framgångar, att kommunicera auktoritärt samt bygga upp respekt samt bygga            
sitt anseende/rykte.  
 
Denna studie tar upp ett intressant ämne och väcker inspiration till framtida forskning, hur              
välgörenhetsorganisationer kan effektivisera sin kommunikation, det är trots allt det som           
räddar liv. 
 
Agnes Melin & Jessica Stange  
 
Retoriken - ett verktyg för att uppnå legitimitet. 
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet 
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