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Den här uppsatsen undersökte hur medielogiken uttrycks i Rädda Barnens och Sverige 

för UNHCR:s videomaterial under flyktingkrisen september 2015. Då majoriteten av den 

medialiseringsrelaterade forskningen i Sverige har intresserat sig för partiledardebatter 

och politisk kommunikation finns det en kunskapslucka kring hur medielogiken formar 

andra sfärer i samhället. Denna studie avsåg att genom semiotisk analys och mulitmodal 

analys undersöka videomaterial i dessa två ideella organisationer, för att identifiera 

mediernas berättartekniker i dem. Sammanlagt analyserades fyra videoklipp i två ideella 

organisationers Facebook-sidor under september 2015 utifrån teorin om semiotik och 

medielogik. Två tydliga teman i videoklippen framträdde ur resultatet. Dessa benämnde 

vi som Flyktingkrisen som empati och Flyktingkrisen som verklighet. Ur dessa framkom 

fyra underteman. Dessa benämnde vi som dramatisering, dokumentering, reklamformat 

och nyhetsformat. Studiens resultat visade även att medielogiken personifiering 

förekommer starkt i samtliga av våra studieobjekt. Utifrån detta resultat kunde vi dra 

slutsatser kring genom vilka stereotyper personifieringen framkom i.   

 

Vår studie bidrar därmed till forskningsfältet med kunskap om stereotyper av flyktingar. I 

tidigare forskning av Ylva Brune (1998) urskiljs två sorters stereotyper av flyktingar: offer 

eller hot. Vidare menar Urban Ericsson (2001) att stereotypen den duktige flyktingen 

tenderar att förekomma i media endast på individnivå. I vårt material fann vi att en 

flykting gestaltades annorlunda än de stereotyper vi fann i vår tidigare forskning. Vi valde 

att kalla den här kategorin flyktingen som målmedveten då denne är fast besluten att ta 

sig fram trots omständigheterna. Vi fann även en icke tidigare dokumenterad 

framställning av flyktingar som likartad publiken när det gäller välfärdsbakgrund.  
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The aim of this paper was to examine how media logic’s are expressed in Save the 

children’s and Sweden for UNHCR’s video material during the migrant crisis. Since the 

majority of the mediatization research in the Swedish context has focused on the party 

leaders and political communication, there is a lack of awareness regarding how media 

logic shapes other spheres in the community. This study’s objective was to examine video 

material through semiotic and multimodal analysis, to identify media logics. In total four 

videos from two nonprofit organizations, that were published in September 2015, were 

analyzed based on the understanding of media logics.  Two distinctive themes appeared 

in the results. These were titled migrant crisis as empathy and migrant crisis as 

reality.  From these, four subthemes appeared. These were titled dramatization, 

documentation, advertising formats and news format. The result shows that 

personalization occurs strongly in all of our study.  

 

Our study contributes to the research field with knowledge about stereotypes of refugees. 

We found a new kind of stereotype that we have chosen to call the determined refugee. 

The choice of name for this category is based on our interpretation of a refugee as 

determined to survive. In addition to the study’s contribution of how the representation 

of refugees among nonprofit organizations now take a new form, we also found a not 

previously documented representation of refugees like the crowd when it comes to the 

welfare background.  Our study contributes to knowledge about how mediatization is 

expressed in strategic communication.  

Keywords: mediatization, nonprofit organizations, semiotic analysis, multimodal analysis, media 

logics 
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1 Inledning  

Sociala medier är i dag förknippat med att agera och sprida information. Med ett enkelt klick 

kan vi dela bilder, artiklar och filmklipp. Detta har påverkat hur ideella organisationer 

arbetar samt hur donationer går till. Ett exempel på detta var när organisationen Invisible 

Children fick en viral spridning på sociala medier av sin informativa video Kony 2012 

(Invisible Children, 2014). På bara några dagar sågs videon av miljontals människor över 

hela världen och i videon uppmuntrades människor att donera till organisationen (ibid.). När 

ett fotografi på en död treårig flyktingpojke på en strand i Turkiet, publicerades på sociala 

medier fick även det en stor viral spridning. Bilden spreds snabbt på sociala medier och 

sedan även i traditionella medier. SVT benämnde bilden som en symbol för 

flyktingkatastroferna runt medelhavet och antalet inlägg på sociala medier om flyktingkrisen 

ökade på en vecka med 700 procent (SVT, 2015).  

   

Talespersoner för ideella organisationer som Röda Korset och Sverige för UNCHR berättade i 

en intervju till nyhetsbyrån TT Nyheter (7 september, 2015) att donationerna till deras 

organisationer ökat i samband med det ökade engagemanget för flyktingkrisen på sociala 

medier. De menar samtidigt att donationerna även minskade i samband med att inläggen på 

sociala medier minskade. Anna-Karin Moden, kommunikationschef på Sverige för UNCHR 

uttryckte sig såhär till nyhetsbyrån TT Nyheter, den 7 september 2015:  

  

 – När informationen kommer så nära, från ens vänner, känner man att man vill 

göra något, bland annat genom att dela informationen vidare. Men vi har märkt 

att det inte slutar vid att människor delar och pratar om det, utan de agerar. (TT 

Nyheter, 2015) 

  

Sociala medier tycks vara en viktig del av kommunikationsstrategier för ideella 

organisationer, samtidigt finns det forskning som tyder på att sociala medier kan stjälpa 

ideella organisationer.  Saxton och Nah (2011) i sin artikel "Modeling the adaption and use of 

social media by non profit organisations", menar att organisationer som blir vana vid att 

använda sociala medier för att kommunicera med viktiga intressenter minskar användandet 

av dyrare offline insamlingsaktiviteter.  Samtidigt menar Saxton och Nah (2011) att det inte 

finns något samband mellan ideella organisationers aktiviteter på sociala medier och 

donationerna de får in. Sammanfattningsvis har vi forskning som tyder på att sociala medier 

inte nödvändigtvis behöver ha en positiv effekt på donationer på ideella organisationer, men 

även fall där sociala medier haft stor påverkan på donationer till ideella organisationer.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Majoriteten av den medialseringsrelaterade medieforskning som gjorts av forskare i Sverige 

har fokuserat på politik och de traditionella medierna. Det finns i dag en kunskapslucka kring 

huruvida ideella organisationer är formade av medielogiken och vilken roll de interaktiva 

medierna spelar i detta. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur flyktingar och 

flyktingkrisen porträtterades september 2015 och om porträtteringen formats av 

medielogiken. Detta gör vi genom att analysera videoklipp publicerade på Facebook av två 

svenska ideella organisationer. Samhällsrelevansen i studien är kopplat till att flyktingkrisen 

är ett mycket aktuellt fenomen under hösten 2015 och präglar både svenska medier och 

ideella organisationer. Vad vi vet är att ideella organisationer i Sverige använde sociala 

medier för att sprida information om flyktingkrisen september 2015. Vad vi inte vet är hur 

ideella organisationer valde att kommunicera om detta.  

 

Vår första frågeställning jämför hur organisationerna valt att gestalta flyktingkrisen ur ett 

semiotiskt och multimodalt perspektiv. Den andra frågeställningen berör om de ideella 

organisationerna använder medielogik i sin kommunikation och i sådana fall hur. Svaren 

kommer att klargöra hur ideella organisationer valde att porträttera flyktingkrisen september 

2015. Uppsatsen kommer att ha betydelse för vidare forskning om medialisering kopplat till 

strategisk kommunikation samt om forskning kring stereotyper kopplat till människor på 

flykt.  

 

Denna uppsats gör inga anspråk på att säga något om vad ideella organisationer 

kommunicerar generellt om flyktingar och flyktingkrisen, utan fokuserar på att förstå och 

förklara vad de ideella organisationer vi valt att undersöka kommunicerat. Vidare har vi inte 

svar på vilken av våra studieobjekt som lyckats bäst med sin kommunikation, istället har vi 

fokuserat på hur organisationerna under sina förutsättningar fått fram sitt budskap om 

flyktingkrisen.  

 

Frågeställningar 

  

 Hur gestaltas flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens och Sverige för UNHCR:s 

videomaterial på Facebook utifrån semiotiken? 

 Finns det tecken på att flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens och Sverige för UNHCR:s 

videomaterial på Facebook är formad utifrån medielogiken och i sådana fall hur?
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3 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras först generell fakta om strategisk kommunikation, medialisering 

och sociala medier. Därefter presenteras det specifika om fenomenet flyktingkrisen, och 

organisationerna Rädda Barnen och Sverige för UNHCR.  

 

3.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation omfattar den interna och externa kommunikationen i 

organisationer. Falkheimer och Heide (2009) menar att strategisk kommunikation gör att vi 

kan förstå samtliga aspekter av en organisation genom att se till en organisations interna och 

externa kommunikation. 

 

3.2 Medialisering 

Begreppet medialisering definieras olika beroende på vilket land forskningen är gjord i (Kaun 

& Fornäs, 2011).  Hjavards (2009) definition av medialisering är en process där 

grundläggande delar av kulturella och sociala aktiviteter antar medieformer. Hjavard menar 

att media i dag inte går att separera från olika samhällsinstitutioner och organisationer 

eftersom de är beroende av mediernas bevakning. För att organisationer ska nå ut med sin 

kommunikation bör de gå via medier och anta mediernas berättartekniker. Därför har både 

privata och offentliga organisationer blivit medialiserade, enligt Hjavard. Vidare menar 

samhällsforskaren Jesper Strömbäck (2009) att definitionen av medialisering är en 

dynamisk process där sfärer i samhället påverkas av medierna och deras innehåll, krav och 

format.  

  

Enligt Chouliaraki (2006) gör medialiseringen att människor involveras känslomässigt och 

kulturellt med andra människor på distans. Medialiseringen bidrar därmed inte bara med att 

människor kommer varandra närmare geografiskt sätt, utan även så att de kan ha en 

moralisk närhet med människor som bor långt bort från dem. Tekniken som gör det möjligt 

för medaliseringen att ske är dock paradoxal. Medialiseringen gör att vi kan känna en 

moralisk närhet med människor på distans och känna att vi vill göra skillnad, samtidigt som 

medialiseringen fiktionaliserar verkligheten vilket gör oss passiva (Chouliaraki, 2006). 
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3.3 Sociala medier  

Organisationer använder ofta sociala medier som en spridningskanal (Kaplan & Haenlein, 

2010).  Nationalencyklopedin (2015) definierar sociala medier som mötesplatser på internet 

där individer kan integrera med varandra och skapa sociala relationer och nätverk. Redan 

1979 skapade Tom Truscott och Jim Ellis ett globalt diskussionssystem på internet där 

användarna tilläts att skicka öppna meddelande till varandra. Begreppet sociala medier 

myntades dock först efter att olika plattformar som Facebook år 2004 och Myspace år 2003 

skapades (Kaplan & Haenlein, 2010). Kaplan och Haenlein definierar fenomenet sociala 

medier som en grupp internetbaserade applikationer som bygger på principerna bakom Web 

2.0 om möjlighet till interaktivitet och samarbete. Sociala medier gör det möjligt för 

användare att skapa och göra utbyten av användargenererat innehåll. Användargenererat 

innehåll kan anta formerna av textmeddelanden, bilder, videos och andra former av media 

(ibid.).  

  

I vår studie har vi valt att avgränsa oss till att undersöka fyra videoklipp som två ideella 

organisationer kommunicerat på det sociala mediet Facebook under september 2015.  

3.4 Flyktingkrisen  

I år (2015) har över 800 000 flyktingar rest med båt över medelhavet för att komma in 

Europa, vilket är fyra gånger så många jämfört med 2014 (Svenska Dagbladet, 1 december, 

2015). FN:s flyktingkonvention (artikel 1) definierar en flykting så här:   

En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad 

fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss 

samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari 

han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller 

vill återvända till det landet. (FN:s flyktingkonvention, 1951:01) 

  

En majoritet av flyktingarna som vill ta sig innanför Europas gränser kommer från Syrien, 

Irak och Eritrea. I dessa tre länder råder det stora väpnade konflikter.  År 2001 fattade EU ett 

beslut om att för att komma innanför gränserna lagligt med hjälp av flyg eller båt måste en 

person ha ett visum med sig. De som då transporterar människor utan visum kan komma att 

straffas ekonomiskt. Detta beslut bidrog till att flyktingarnas sätt att komma in till ett land 

förändrades och istället blev det en riskfylld, kostbar och olaglig resa. För att komma in 

innanför Europas gränser transporteras därför överfulla båtar med flyktingar till olika kuster 

där de sedan går till fots till det land där de beviljas asyl (Uppdrag Granskning, 28 oktober, 

2015).  
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September 2015 blev flyktingkrisen ett omdiskuterat fenomen på sociala medier i Sverige. 

Anledningen var bland annat att Sveriges Television skapade en kampanj på sociala medier 

vid namn #flykt. Den största anledningen till att inläggen på sociala medier om flyktingkrisen 

ökade var att bilden på den treåriga flyktingpojken Aylan som spolats upp död på en strand i 

Turkiet, spreds på sociala medier (Sveriges Television, 2 september, 2015).  I den här studien 

syftar vi på flyktingkrisen 2015 när vi nämner fenomenet flyktingkrisen.  

 

 3.5 Sverige för UNHCR  

Sverige för UNHCR är en ideell organisation som uppkom efter andra världskriget och har 

som uppgift att hjälpa människorna som befinner sig på flykt till Europa. Organisationen är 

en svensk samarbetspartner till FN:s flyktingorgan UNHCR. UNHCR står för United Nations 

High Commissioner for Refugees, som på svenska heter FN:s flyktingkommissarie. De 

arbetar med att samla in pengar från den privata sektorn till människor som är på flykt från 

krig, konflikter, förföljelser och katastrofer. En av organisationens uppgifter är att öka 

medvetenheten hos allmänheten om hur situationen ser ut när människor är på flykt (Sverige 

för UNHCR, 2015). 

  

Organisationen arbetar med flera insamlingsmetoder. Sedan 2011 har de arbetat med en så 

kallad face-to-face-insamling vilket innebär att deras insamlingsvärvare pratar med 

människor på gatan, köpcentrum eller besöker människors hem för att samla in pengar.    

Som givare kan man välja att antingen bli månadsgivare, ge en donation eller/och att bli 

fadder åt ett barn.  På hemsidan uppmuntras även personer att skapa en egen insamling på 

plattformen "better now". Detta görs genom att en sida skapas till individen där denne får 

skriva om sina egna tankar och sedan sprida vidare sidan till sina vänner och på sociala 

medier (Sverige för UNHCR, 2015). Organisationen använder även kändisar som Angelina 

Jolie, Ben Affleck och Jessica Biel som ambassadörer (Look to the stars, 2015). Den 29 

september 2015 anordnade organisationen en konsert, Hela Sverige skramlar, där många 

kända artister uppträdde för att stödja människor på flykt (Hela Sverige skramlar, 2015). 

  

Organisationen använder digitala kanaler för att skapa plattformar för interaktion mellan 

människor där användarna kan dela, gilla och diskutera. Den 23 oktober 2015 startade 

organisationen ett konto på det sociala mediet Facebook. I dag (18 december, 2015) har 39 

385 personer gilla-markerat deras konto. De uppdaterar sin sida med inlägg, bilder, filmer 

och artiklar. Under deras första månad på kontot hade de mellan 2-20 gilla-markeringar på 

sina Facebook-inlägg och 1-2 delningar (Sverige för UNCHR:s Facebooksida, 2 november, 

2015).   
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3.6 Rädda barnen  

Rädda Barnen är en opolitisk och icke-religiös barnrättsorganisation som arbetar med allt 

från långsiktiga projekt till akuta katastrofer. Organisationen grundar sig på FN:s 

barnkonvention och arbetar för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda barnen 

samarbetar med den större internationella organisationen Save the children international, 

som i dag arbetar internationellt i mer än 120 länder.   Insamlingsarbetet i organisationen 

sker likt i Sverige för UNHCR i första hand genom face-to-face insamlingar. Rädda Barnen 

uppmuntrar även människor att bli månadsgivare, eller barnrättskämpar som de kallar det. 

Precis som Sverige för UNHCR uppmuntrar Rädda Barnen att starta egna insamlingar 

(Rädda Barnen, 2015).  

 

Den 14 november 2010 startade organisationen ett Facebook-konto som i dag (18 december, 

2015) har 116 999  gilla-markeringar. På deras Facebook-sida publicerar de bilder, inlägg, 

artiklar och filmer. Under deras första månad på Facebook fick de mellan 30-50 gilla-

markeringar på sina inlägg.  Det finns även spår av interaktion då flera av inläggen har 

kommentarer eller delningar. Rädda Barnen arbetar med sociala medier för att vara 

relevanta i tiden, uppmuntra till engagemang, skapa dialoger och relationer, närvara, samt 

göra tydliga uppmaningar (Rädda Barnen, 2015). 
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel behandlas relevanta begrepp och tidigare medieforskning kopplat till dessa. 

Inledningsvis presenteras forskning om stereotyper och analyser för att sedan redogöra för 

medialisering, sociala medier och ideella organisationer.  

4.1 Svensk forskning om stereotyper 

Ylva Brune är en av Sveriges mest erkända medieforskare om hur media gestaltar invandrar- 

och flyktingfrågor. Hennes studier handlar om hur media formar våra uppfattningar om 

flyktingpolitiken och hur allmänheten och organisationer tar efter medias föreställningar.  

Brune (2004) definierar begreppet stereotyp som en uppsättning av förenklade 

föreställningar om vissa grupper av människor. Brune (2004) menar att begreppet har en 

negativt laddad innebörd. Hon skriver i boken Mörk magi i vita medier (1998) att media 

skapar två föreställningar om invandrare och flyktingar. Den ena föreställningen är att 

flyktingar framställs som offer för krig. Den andra föreställningen är att flyktingar framställs 

som ett hot mot samhällets ordning (Brune, 1998). Även Bo Petersson och Anders Hellström 

(2004) har undersökt stereotyper i media. I sin studie undersökte de hur fyra små städer i 

Danmark, Sverige, Österrike och Tjeckien under ett års tid rapporterade om invandrare. 

Deras resultat visade samma resultat som Brune påvisade – att invandrare framställdes som 

hot mot majoritetsbefolkningen eller offer som behöver samhällets skydd. Inga positiva 

porträtteringar förekom i Petersson och Hellströms (2004) studie.  

 

Ylva Brune (2004) framhäver i sin bok, Nyheter från gränsen - tre studier i journalistik om 

"invandrare", flyktingar och rasistiskt våld, att vi ofta inte får se flyktingarnas egna röster, 

deras bakgrund och skälet till varför de söker asyl i media. Media äger en makt, dels makten 

att skapa en polarisering i nyhetsrapporteringen gällande skrivandet vi och dem, dels makten 

att skapa definitioner och stereotyper om flyktingfrågan. Dessa definitioner och stereotyper 

som skapas av media blir även en riktlinje för hur myndigheter, organisationer och politiska 

partier utformar sin information och kommunikation till allmänheten (Brune, 2004). Vidare 

menar Kent Asp (2002) att nyhetsmediernas definitioner och information om flyktingfrågan 

har en stor betydelse för hur opinionsbildningar skapas i samhället. 

 

Konsekvenser av stereotyper om flyktingar och invandrare är, enligt Pettersson och 

Hellström (2004), att de bildar farliga tankestrukturer i den mening att misstänksamhet mot 

flyktingar och invandrare kan ge upphov till våldshandlingar mot dem. Ett exempel på detta 

finns i Tyskland där forskning pekade på att användningen av stereotyper i 

medierapporteringen lett till misstänksamhet mot flyktingar vilket ledde till en mordbrand 

på en flyktingförläggning (Brosius & Esser, 1995).  
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De stereotyper i media som tagits upp tidigare i den svenska forskningen är som vi nämnt, 

flyktingen eller invandraren som offer eller hot. Dessa stereotyper beskriver flyktingar eller 

invandrare i kollektiva drag. När media beskriver flyktingar eller invandrare som duktiga 

sker detta istället på individnivå. Urban Ericsson (2001) studerade teorin om den duktiga 

invandraren genom att studera hur fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic porträtterades i 

media. Ericsson (2001) kom fram till att Ibrahimovic framställdes som en duktig invandrare 

eftersom han beskrevs som självisk med betoning på att han försökte bli mindre 

individualistisk och därmed mer svensk.  

4.2 Internationell forskning om stereotyper  

I andra länder i Europa ser forskningen om stereotyper i media generellt sätt likadan ut som i 

Sverige. EU:s organ för övervakning av rasism, European Monitoring Centre of Racism and 

Xneopfobia (EUMC) (2007), gjorde en forskningsöversikt över rasism och stereotyper i 

media i samtliga EU-länder mellan 1995-2000. Forskningsöversikten visade att media 

fokuserade på negativa saker när de rapporterade om etniska minoriteter. Även i USA har 

studier gjorts om hur rasism och stereotyper framkommer i media och där kan man se att 

latinamerikaners problem porträtteras som orättvisor och att mörkhyade personers problem 

inte porträtteras som något att ta på allvar (Shah & Thornton, 1994). 

 

4.3 Studie med semiotisk multimodal analys 

I Chouliarakis studie i boken "The spectatorship of suffering" (2006) används en semiotisk 

multimodal analys för att tolka den semiotiska processen av hur den hypermedierade miljön i 

television lyckas skapa ett sammanhängande system för framställning av lidande. Hon delar 

in den multimodala analysen i tre genrer; presentationssätt, korrespondens mellan 

berättelse och bild samt estetisk kvalitet.   

 

Genren presentationssätt handlar om vilket sätt nyheten presenteras på och vilken media 

som används för att presentera den. Läge för presentation kan till exempel vara om det är ett 

studioankar i en studio som har kontroll över flödet och presentationen. Andra sätt som 

påverkar presentationen kan vara om experter bjuds in till studion och kommenterar eller 

om vittnen berättar om sina erfarenheter från platsen där nyheten utspelar sig.  Vidare finns 

det en intern hierarki för genom vilken kanal lidande presenteras, där nyheter i studio inte 

skapar lika mycket närhet som live-reportage. Genren korrespondens mellan berättelse och 

bild handlar om hur språk och bild samverkar. Bilderna handlar om hur lidandet porträtteras 

och kan delas in i tre meningsskapande: index, ikon och symbol och detta har man i åtanke 

när man tolkar texten. Sista steget i analysen är att tolka genren estetiska kvaliteten. I korthet 
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kan man säga att estetisk kvalitet är ett resultat av presentationssättet och korrespondensen 

mellan berättelse och bild. Den estetiska kvaliteten kan handla om att man vinklar texten 

som att det finns en ond kraft (pamphlettering), en god kraft (filantropi) eller att 

flyktingkrisen är en del i ett större problem (sublimering). Chouliaraki (2006) menar även att 

den estetiska kvaliteten kan vara en kombination av ovanstående. Sammanfattningsvis 

menar Chouliaraki (2006) att en multimodal analys kan användas för att förstå vilka element 

som tillsammans skapar till exempel medlidande.   

 

4.4 Videoanalyser och ideella organisationer 

Forskning kring hur ideella organisationer använder videomaterial på sociala plattformar är 

tunn. Richard D. Waters och Paul M. Jones (2011) har studerat hur video kan bygga på 

organisationens identitet och varumärke. Detta genom att ha undersökt 100 ideella 

organisationers kanaler. De menar att organisationer använder video för dokumentering för 

att skapa en rättvis bild av organisationen. I videoklippen diskuteras ofta organisationernas 

procedur, volontärarbete och hur insamlingsarbetet av pengar ser ut. Resultatet visar att 

organisationer även använder en mängd olika individer som berättar sina personliga 

historier. Ett sätt att ta hjälp av andra individer för att bygga upp organisationens identitet är 

att använda kändisar, anställda, styrelseledamöter och volontärer, för att visa deras 

perspektiv på hur den ideella organisationen fungerar.  

 

Hamilton (2011) menar att organisationer inte behöver använda sig av fiktiva berättelser för 

att skapa ett värdefullt innehåll. Den enda regeln för att skapa en video är att den måste ha en 

historia. Genom detta bör organisationer utveckla videoklipp med en tydlig inledning, en 

tydlig mitt och ett tydligt slut. Studien påpekar även att ett videoklipp bör vara kort, då 

människor ofta vill ha information snabbt från organisationen. För att kunna studera en 

video på djupet föreslår Waters och Jones (2011) att göra en multimodal analys. De menar att 

man bör studera de olika delarna i videon för sig. Vidare påpekar de att för att kunna studera 

det verbala i en video måste man studera det semiotiska (ibid.).  

 

4.5 Medialisering, politik och interaktiva medier 

Den Skandinaviska forskningen domineras främst av Jesper Strömbäck och Stig Hjavard.  

Strömbäck fokuserar på den politiska medialiseringen. Han menar i sin bok Makt, medier 

och samhälle (2009) att det skett en utveckling mot en mer medialiserad politik eftersom 

politisk kommunikation formas alltmer efter mediernas logik och skrivs i syfte att få 

uppmärksamhet i medierna istället för att argumentera för sin politik. Konsekvenserna av 

detta är att politiken gestaltas som spel, där det finns vinnare och förlorare, vilket ökar 
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människors politiska misstro (Nord & Strömbäck, 2009). Strömbäcks forskning om 

politikens medialisering väckte tanken kring vår uppsatsidé om huruvida medielogik används 

i ideella organisationers kommunikation och i sådana fall hur.  

 

Hjavard är till skillnad från Strömbäck intresserad av medialiseringen i samhällets olika 

sfärer. Hjavard (2011) beskriver i sin artikel, "The Mediatization of Society - A theory of the 

media as agents of social and cultural change", att det inte går att separera media från 

samhällets organisationer i dag eftersom media behövs för att en organisation ska höras och 

nå ut till människorna. I likhet med Hjavard beskriver Nils Ole Finnemann i sin artikel 

Mediatization theory and digital media (2011) att medialiseringen inte bara sker i politiken 

och bland andra samhällsaktörer, utan även i de interaktiva medierna som till exempel 

sociala medier.  Finneman beskriver medialiseringens utvecklingen från att ha varit beroende 

av tryckta tidningar till att omfatta allt från rörlig bild till ljud. Detta i sin tur påverkar 

texternas format, stil och egenskaper (Finnemann, 2011).  Slutsatsen som Finneman (2011) 

drar är att de traditionella medierna är begränsande eftersom bara ett fåtal personer kan 

uttrycka sig, och att medialiseringen nu sker i det digitala landskapet där alla människor kan 

uttrycka sig genom internet och mobila enheter.  

  

På grund av medialiseringens utveckling mot interaktiva medier har dagordningen även 

förändrats, menar Finnemann (2011). I dag kan människor styra sin dagordning på sociala 

nätverkssajter. Dock har de traditionella medierna fortfarande inflytande att kunna styra 

dagordningen lokalt och regionalt. Det digitala landskapet ändrar inte bara de traditionella 

mediernas roll utan också var sociala, kulturella och politiska frågor diskuteras. Detta 

eftersom de interaktiva medierna uppmuntrar till användargenererat material, där 

människor kan vara med och delta i diskussioner på ett helt annat sätt än vad som har skett 

tidigare. Finnemanns forskning om medialiseringens utveckling mot interaktiva medier låg 

till grund för valet av Facebook-inlägg som analysmaterial i vår studie (Författarens egen 

kommentar).  

4.6 Medialisering, tid och rum  

Hjavard (2008) lyfter fram begreppet medierad interaktion vilket innebär att vi i dag kan se 

media som en förlängd arm för "ansikte mot ansikte" kommunikation. Med hjälp av media 

förlängs interaktionen i tid och rum och med hjälp av tekniken kan man kommunicera med 

andra individer som inte befinner sig i samma utrymme (Hjavard, 2008). Lilie Chouliaraki är 

inne på samma spår som Hjavard och lyfter fram i sin bok The specatorship of suffering 

(2006) hur medialiseringen inte bara bidrar med att människor kommer varandra närmare 
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geografiskt sätt, utan även så att de kan ha en moralisk närhet med människor som bor långt 

bort från dem. 

 

4.7 Strategisk kommunikation på sociala medier 

Olsson (2011)  menar att den främsta konkurrenten för idéburna organisationer är 

människors passivitet. Han menar på att den idéburna sektorn har växt i omfattning och 

betydelsen i Sverige under 2000-talets första decennium, men att människor engagerar sig 

på ett annat sätt än förr. Medlemskap är i dag inte lika viktigt för människor och det har 

resulterat i att medlemsantalet har sjunkit i samma takt som den idéburna sektorn har växt 

(Olsson, 2011). Kanske leder detta till att fler människor använder Web 2.0 och sociala 

medier för att sprida sina idéer (Författarens egen kommentar). 

 

När Web 2.0 började användas i marknadsföringssyfte sågs det som ett mycket bra verktyg 

för att göra reklam och sprida information om företag och organisationer (Curran, Fenton & 

Freedman, 2012). Men det fanns även de som var kritiska till att se Web 2.0 som ett mycket 

bra verktyg för marknadsföring och attitydförändring.  Den ideella organisationen Unicef 

hade en kampanj år 2013, ”Gilla oss på Facebook, så vaccinerar vi noll barn mot polio” 

(Dagens Media, 18 april 2015). Budskapet var att gilla-markeringar på Facebook inte räddar 

liv, men det gör pengar. Som underlag för kampanjen hade Unicef tillsammans med företaget 

YouGov gjort en undersökning som visade att två tredjedelar av svenskarna uppgett att de 

har gilla-markerat något på Facebook utan att ”bry sig särskilt mycket om innehållet” och att 

en av sju tillfrågade tycker att det är lika viktigt att gilla en organisation som att skänka 

pengar (ibid.).  

 

Detta för oss in på Lazarfeld och Mertons (1948) artikel "Mass communication, popular taste 

and organized social action". Visserligen riktar sig författarna till media som fenomen men 

deras argument anser vi påminner en hel del om Unicefs teori om sociala medier. Lazarfeld 

och Merton (1948) menar att medierna har en narkotiserande dysfunktionell effekt. Det 

innebär i korthet att den stora mängd information människor kan ta del av kan få en negativ 

effekt på organisering mot orättvisor i världen. När människor får kontakt med orättvisor i 

världen på distans, t.ex. genom tidningar, blandar de ihop känslan av att göra något åt en 

situation och att informera sig om en situation 

4.8 Organisationer och sociala medier 

Vidare har Mangold och Faulds (2009) studerat hur organisationer använder sig av sociala 

medier. De menar att sociala medier har blivit en utmaning för organisationer då 

vidareutvecklingen av ”word-of-mouth”-marknadsföring användare emellan har blivit en 



 

17 
 
 
 

betydande faktor i hur människor agerar (Mangold & Fauld, 2009).  Mangold och Fauld 

beskriver olika marknadsföringsstrategier som organisationer kan använda i sin 

kommunikation via sociala medier för att styra samtalen så att de stämmer bättre överens 

med organisationens syfte (ibid.). Strategierna går ut på att ge användarna en känsla av 

gemenskap genom att bland annat erbjuda dem en plattform där de kan kommentera med 

likasinnade, till exempel genom en Facebook-grupp (ibid.). Till sist kommer Mangold och 

Fauld (2009) fram till att konsumenter ofta vänder sig till sociala medier för att hitta 

information.  De konstaterar även att sociala medier uppfattas av konsumenter som en mer 

trovärdig källa till information än meddelanden som sänds via traditionella 

marknadsföringskanaler (Foux, 2006).  Vi kan därmed spekulera i att den information som 

ideella organisationer sprider i sociala medier är viktig för människors intryck av kriser och 

katastrofer i världen.  
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5 Teoretiskt ramverk  

Teorin om medielogik är i den här studien både ett teoretiskt ramverk och ett 

analysverktyg. Hur medielogiken används som analysverktyg framkommer i avsnitt 5.6 

Tillvägagångssätt. Teorin om stereotyper används för att tolka hur flyktingkrisen gestaltas 

ur ett semiotiskt perspektiv.  

5.1 Medielogik 

Mediernas textinnehåll består av en växelverkan mellan ekonomiska och teknologiska villkor 

och förutsättningar. Medierna behöver ta hänsyn till publik, konkurrens och annonsintäkter 

samtidigt som journalisterna ibland utgör en del i organisationer och institutioner med andra 

agendor. Dessa faktorer tillsammans skapar en medielogik. Enligt teorin om medielogik 

använder sig medierna av ett antal berättartekniker för att fånga människors 

uppmärksamhet samtidigt som de kortar ner informationsmängden. Dessa berättartekniker 

som antas forma mediernas texter är: tillspetsning, förenkling, polarisering, konkretion, 

intensifiering, personifiering och stereotypisering (Nord & Strömbäck, 2009). 

 

Tillspetsning i texten innebär att formatet är kort och/eller det förekommer metaforiskt 

användande av språket på grund av begränsat utrymme. Förenkling i texten betyder att 

texten inte har någon plats för komplexitet, nyanser och mångfald, för att alla ska kunna 

förstå. Polarisering i texten innebär att tydliga motsatser ges företräde före det prövande och 

resonerande. Konkretion i texten medför att det påtagliga och lättförståeliga framhävs i 

texten hellre än det abstrakta och konkreta. Intensifiering i texten innebär att det plötsliga, 

intensiva och starka som avviker från den vardagliga normaliteten framhävs. Personifiering i 

texten innebär att människor får representera abstrakta problem, förhållanden och grupper. 

Stereotypisering i texten medför att generaliserade förenklingar snarare används än det som 

inte omedelbart känns igen (Nord & Strömbäck, 2009).  

 

Teorin om mediernas berättartekniker, eller medielogiken som den även kallas, har tidigare 

ofta förekommit som teoretiskt ramverk för politisk relaterade studier. Detta eftersom 

politiska aktörer ofta anpassar sitt format och innehåll efter medielogikens berättartekniker 

för att öka chanserna för att medierna ska rapportera om dem (Strömbäck, 2009). Men det är 

inte bara politiken som antar medielogiken utan även organisationer arbetar utifrån den 

(Hjavard, 2008).  Medielogiken används för att distribuera information, marknadsföra och 

för att förmedla vidare diverse kulturkonsumtioner (ibid.). I den här studien undersöker vi 

om medielogiken förekommer i ideella organisationers porträttering av flyktingkrisen och i 

sådana fall hur den framkommer. 
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5.2 Stereotyper 

Studiens första frågeställning kretsar kring hur flyktingkrisen gestaltas utifrån semiotik.  Här 

utgår vi från Ylva Brunes (1998) och Urban Ericssons (2001) teori om stereotyper av 

flyktingar och invandrare som vi tog upp i kapitlet tidigare forskning. Brune menar att media 

skapar två föreställningar om invandrare och flyktingar. Den ena föreställningen är att 

flyktingar framställs som offer för krig. Den andra framställningen är att flyktingar framställs 

som ett hot mot samhällets ordning (Brune, 1998).  Ericsson (2001) tar upp en annan typ av 

stereotyp av invandrare – den duktiga invandraren. 

 

Genom att se på våra analysresultat utifrån dessa tre olika stereotyper kan vi urskilja om 

videoklippen reproducerar dessa stereotyper eller om andra stereotyper framkommer.  
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6 Metod och material 

Nedan diskuteras studiens metod som utgörs av semiotisk- och multimodal analys med en 

medielogisk utgångspunkt. Multimodal analys är en utvidgning av semiotisk analys och 

därmed kompletterar de båda analyserna varandra. Inledningsvis kommer metoden att 

förklaras och motiveras, för att sedan följas av redovisning av urval, tillvägagångssätt, 

etik, tillförlitlighet och metodkritik.    

6.1 Semiotisk analys   

Semiotik innefattar läran av teckens betydelse och även vad de har för icke-språkliga 

betydelser. Den semiotiska teorin är en viktig del för att förstå de implicita budskapen som 

finns i texten. Semiotiken innefattar kommunikation av text, ljud och bild. Många 

semiotikforskare har utvecklat sina egna tolkningsscheman och teorier inom semiotiken 

(Gillespie & Toynbee, 2006). Vår studie kommer inte innefatta allt inom semiotiken utan vi 

har valt ut delar som vi anser kan hjälpa oss att svara på våra frågeställningar.  De två 

betydelseenheter inom semiotiken som vi fokuserat på är denotation och konnotation.  

 

Denotation är den direkta betydelsen, alltså den konkreta betydelsen av tecknet. Konnotation 

syftar på den indirekta betydelsen, den abstrakta meningen som tecknet har för betydelsen. 

Tecknen och symboler kan ha olika betydelser i tid och rum och deras mening behöver inte 

uppfattas detsamma av alla. Exempel på detta är att symboler som en gång hade en positiv 

konnotation kan i dag ha en negativ konnotation, och en positiv konnotation i ett land kan 

vara en negativ konnotation i ett annat land (Gillespie & Toynbee, 2006).    

  

I studien använder vi även tre sätt att skapa mening i videoklippen: indexikal, symbolisk och 

ikonisk. Vi utgår från Lilie Chouliarakis (2006) definitioner av dessa. Indexikal mening syftar 

på att tecken står för något som tillhör en helhet och med hjälp av dessa tecken kan vi förstå 

det större sammanhanget. Här kan det verbala språket hjälpa till för att få en bättre 

psykologisk eller direkt kontakt med vad texten vill visa.  Symbolisk mening relaterar till att 

vi har lärt oss en viss kod för att kunna relatera till och förstå dess betydelse. Våra 

associationer av våra tidigare kunskaper och värderingar gör att vi har en godtycklig bild av 

vad tecknet betyder. Detta hjälper oss också att sätta in olika tecken i olika kategorier. 

Ikonisk mening syftar på att meningen i texten inte refererat till någon fysisk anslutning, 

men refererar till att man ser en viss likhet eller släktskap. Index är något som syftar på något 

som det egentligen står för.  Vidare kan en medietext ha flera olika meningsskapande 

betydelser (Chouliaraki, 2006).    
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6.2 Multimodal analys  

Då vi har för avsikt att finna den underliggande meningen i videomaterialet i de utvalda 

ideella organisationernas videoklipp, och samtidigt vill ha en full förståelse för dem, anser vi 

att den multimodala metoden, som även ser bilder och ljud som meningsbärande tecken, är 

lämplig att använda som ett komplement till den semiotiska analysen. En text som är 

multimodal, är en text som innefattar olika kommunikationselement så som exempelvis 

bilder, färger, layout och språk (Björkvall, 2009). Genom dessa språkliga och visuella 

element pekar texten på att läsaren ska tolka och läsa texten på ett visst sätt. Multimodal 

analys är en studie av semiotiska processer, dvs. semiotiska modaliteter som system och 

textnära beskrivningar av hur dessa system instansernas som text (ibid.). Alla former av 

multimodal analys är en form av kvalitativ innehållsanalys. Det centrala i kvalitativ 

innehållsanalys är att läsa och ställa frågor till texten för att se om texten eller man själv kan 

svara på frågorna (Esaiasson et al., 2012). Det multimodala forskningsfältet kan delas in i tre 

grenar: multimodal diskursanalys, semiotisk multimodal analys och multimodal 

interaktionsanalys. Vad som skiljer dessa genrer åt är hur mycket vikt som läggs vid den 

individuella menings- eller textskaparen, hur mycket man utgår från kontexten och i vilken 

utsträckning semiotiska system är i fokus (Björkvall, 2009).   

 

Som vi tidigare nämnt valde vi att närma oss texterna utifrån semiotik då vi ansåg att 

bilderna som ska analyseras är socialt kodade och bär på en underliggande mening.  Vi 

kommer därför att använda oss av både en semiotisk analys och en semiotisk multimodal 

analys. Lilie Chouliarakis användning av multimodal analysmodell ur boken The 

Spectatorship of suffering (2006) som vi nämnde i avsnitt 4.3, är en utgångspunkt i vår 

studie.  

 

6.3 Urval, avgränsning och material  

Vi utgick från att under perioden september 2015 studera porträtteringen av flyktingkrisen i 

två svenska ideella organisationers videomaterial genom Facebook. Valet av detta baserades 

på att vi dels intresserade oss för denna specifika och outforskade mediegenre, och dels på att 

flyktingkrisen är ett omdiskuterat fenomen på sociala medier i Sverige under den här 

perioden. Bakgrunden till val av studieobjekt redogjordes i avsnitt 1.1 (syfte och 

frågeställning), med anledning av att det finns en samhällsrelevans att undersöka ett för 

hösten 2015 aktuellt fenomen. Under september 2015 ökade inlägg på Facebook från Sverige 

om flyktingkrisen med 700 procent och det blev samtidigt en ökning av donationer till ideella 

organisationer i Sverige (TT Nyheter, 7 september, 2015).  Vi beslutade oss för att undersöka 

två ideella organisationer som hade olika mängder interaktion och gilla-markeringar på sina 

Facebook-sidor, vilket gjorde att valet föll på Rädda Barnen och Sverige för UNHCR. 
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Ytterligare en anledning till valet av studieobjekt grundar sig i ett uttalande som 

kommunikationschefen för Sverige för UNCHR gjorde till nyhetsbyrån TT Nyheter. 

Kommunikationschefen sa att sociala medier var en av de viktigaste faktorerna till att 

människor donerade i början av september 2015 (TT Nyheter, 2015). Därför är det intressant 

att ta reda på hur Sverige för UNHCR gestaltar flyktingkrisen i videoklippen som de sprider 

på Facebook. Samtidigt har Rädda Barnen mer än dubbelt så många gilla-markeringar på sitt 

Facebook-konto än Sverige för UNCHR.  

  

Materialets funktion är att förklara ett särskilt fenomen (Bryman, 2008).  Vi avser att få en 

förståelse för videoframställningen av flyktingkrisen i två utvalda ideella organisationer och 

inte generalisera till ideella organisationer världen över. Den första avgränsningen vi gjorde 

var att välja material från publiceringsåret 2015 och månaden september som vi nämnde i 

ovanstående stycke. Nästa steg var att välja vilket material under september som skulle 

analyseras i studien. Vi gjorde ett strategiskt urval för att hitta relevant material till våra 

forskningsfrågor. Ett strategiskt urval lämpar sig även bäst på fallstudier med få 

analysenheter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010).  I vårt första urval valde 

vi fem Facebook-inlägg från vardera organisation. Inläggen hade olika genrer - bilder, texter 

och videoklipp. Vi ansåg att inläggen gav en representativ bild av kommunikation under 

september 2015. Efter överläggning med varandra kom vi dock fram till att vi inte skulle 

kunna göra en djupgående och rättvis analys av ett så stort material under den avsatta tiden 

för uppsatsen. Just Facebook är enligt Björkvall (2009) ett komplext material då det finns så 

många alternativ till utryck. Detta stämde bra överens med vårt intryck av materialet i 

urvalsprocessen.  

  

Vi valde därför att avgränsa oss till att analysera material från samma genre från de båda 

organisationerna - videoklipp. Därefter valde vi ut ett videoklipp från vardera organisations 

Facebook-sida. Men detta förde oss in på ett nytt problem - representativitet. Vi ansåg att de 

två klippen inte var representativa för det videomaterial som de båda organisationerna 

publicerade under september 2015. Därför valde vi att utöka vårt urval till sammanlagt fyra 

videoklipp, två videoklipp från vardera organisationen som vi ansåg var representativa för 

vilka videoklipp som organisationerna använde i sin kommunikation på Facebook under 

september 2015. Dessa fyra klipp fick bli våra analysenheter. Anledningen till att vi ansåg 

materialet som representativt var att de innehöll samtliga sorters innehåll som förmedlades i 

videomaterialet. Sammanfattningsvis valde vi att göra en avgränsning till videomaterial, 

vilket vi ansåg passade den valda analysmetoden då videomaterial är en multimodal text. 

Vidare valde vi att avgränsa oss till en genre för att göra en rättvis bedömning av materialet, 

och sedan valde vi en analysenhet som vi upplevde var representativ. Genom att analysera 
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videoklipp avser vi att ta reda på hur flyktingar och flyktingkrisen porträtteras och om det 

formas av medielogiken.    

  

6.4 Tillvägagångssätt    

Vi valde att först göra en semiotisk analys av videoklippen. Därefter gjorde vi en 

multimodal analys av videoklippen för att täcka in de multimodala aspekterna med vårt 

analysmaterial. Dessa två analyser avsågs att svara på vår första frågeställning samt ses i 

ljuset av teorin om stereotyper av flyktingar. Därefter använde vi medielogiken som både 

teori och analysverktyg för att svara på vår andra frågeställning. Utöver detta använde vi 

resultaten från den semiotiska- och multimodala analysen för att tolka om det fanns tecken 

på medielogik och i sådana fall hur.  

 

Frågeställning 1: Hur gestaltas flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens och Sverige 

för UNHCR:s videomaterial på Facebook utifrån semiotik?  

För att svara på frågeställningen utgick vi dels från den semiotiska bildanalysens 

betydelsenivå denotation och konnotation, dels från den multimodala analysens 

innehållsområden presentationssätt, korrespondens mellan berättelse och bild samt estetisk 

kvalitet. Först beskrev vi det denotativa i videomaterialet vilket innebar att vi gjorde en enkel 

beskrivning av det vi såg i videoklippen. Vi antecknade sedan de konnotativa betydelserna vi 

kunde finna i videomaterialet utifrån kategorierna: blick, klädsel, miljö och kroppsspråk.   

 

Konnotativa bildanalys  

Tabell 1. Blick 

Innebörd Realiseras genom 

Ledsen Blicken nedåt 

Orolig Blicken flackar 

Målmedveten Blicken stadigt framåt och lätt uppåt 

Tankfull Blicken riktad åt sidan 

 

Tabell 2. Klädsel 

Innebörd Realiseras genom 

Misär Smutsiga, trasiga kläder 

Välstånd Rena, hela kläder 

 

Tabell 3. Miljö 

Innebörd Realiseras genom 
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Studio Mörk bakgrund utan detaljer 

Krigszon Rök, torrt och mörkt 

Hemmet  Varmt ljus, möbler och elektronik 

Flyktingläger Torrt, jordigt, tält och vattenstationer 

 

Tabell 4. Kroppsspråk 

Innebörd Realiseras genom 

Acceptans av situationen och målmedveten Leende, rak kroppshållning  

Undergivenhet Nedsjunket huvud eller kropp 

Hjälplöshet Bortvänd blick  

 

  

Därefter ställde vi frågor till materialet utifrån den multimodala analysens tre 

innehållsområden.  Frågor rörande den multimodala analysens första innehållsområde, 

presentationssätt, som ställdes till materialet var: Presenteras informationen på plats där 

flyktingkrisen sker, genom illustrationer eller presenteras det av personer som inte befinner 

sig i flyktingkrisen? Vilken form av realism väcks? Visas lidandet eller berättas det genom 

tal? Gestaltas talet genom ”så här har vi det”, ”så här känner vi” eller ”så här hemskt är 

lidandet”? Betonar berättelsen att publiken ska känna medkänsla? Frågor rörande den 

multimodala analysens andra innehållsområde, korrespondens mellan berättelse och bild, 

delades först upp i frågor till det visuella respektive verbala. Frågor kring det visuella som 

ställdes till materialet var: Vad för sorts representation har flyktingarna? Om det finns 

skriven text - hur samverkar den med bilden? Adderar texten något till bilden eller 

samverkar den parallellt? Om det är en video: Vilken vinkel (direkt, profil, bakom)? Vilken 

inramning (skådespelarens synvinkel, åskådarnas etc.)?  Vem riktar sig skådespelaren till? 

Frågor om det verbala som ställdes till materialet var: Är den verbala texten beskrivande av 

fakta eller en förklaring med värderingar om lidandet? Är det mest fokus på fakta eller 

känslor? Om presentatören använder sig av fler berättande typer, hur relaterar de till 

varandra? Vilken berättelse formar de andra? Vilken roll spelar de berättelser som har en 

lägre roll i hierarkin? Om språket formas av en dramatisk berättelse snarare än en 

förklarande, känns realismen sentimental eller bjuder den in till att få en djupare förståelse 

för lidandet? Om språket formas av förklarande – bjuder det in till att känna sympati eller 

till handling mot lidandet?   

  

Efter att vi sammanställde svaren på frågorna riktade till det visuella, kunde vi dela in svaren 

i tre olika sätt att skapa mening: symbolisk, ikonisk och indexikal.  Därefter 

sammanställde vi svaren på frågorna riktade till det verbala för att sedan dela in svaren i tre 
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olika typer av berättelse: berättande, beskrivande och förklarande. När svaren till det 

visuella och verbala hade sammanställts i sina respektive typer kunde vi dela upp 

korrespondensen mellan berättelse och bild i tre kategorier: fakticiteten av 

flyktingkrisens verklighet, empatin av flyktingkrisens stora betydelse i 

verkligheten, och rättvisan angående anledningen av flyktingkrisen i den 

ideologiska verkligheten.   

 

Avslutningsvis ställdes frågor till materialet utifrån det sista innehållsområdet i den 

multimodala analysen, estetisk kvalitet. Frågorna vi ställde var: vinklas videoklippet till att 

det finns en ond kraft (pamphlettering), en god kraft (filantropi) eller att flyktingkrisen är en 

del i ett större problem (sublimering). 

 

 

Frågeställning 2: Finns det tecken på att flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens 

och Sverige för UNHCR:s videomaterial på Facebook är formad utifrån 

medielogiken?   

Frågeställning två står i relation till den första frågeställning och därför gjorde vi den efter att 

vi sammanställt svaren i frågeställning ett. För att besvara studiens andra frågeställning 

utgick vi från tidigare forskning om medielogik och stereotyper i media. Vi valde att inte 

inkludera några av Strömbäcks kategorier av berättartekniker till fördel för kategorier som vi 

anser mer passande. De kategorier som användes i vår analys för att svara på den andra 

frågeställningen presenteras nedan:  

 

Förenkling   

Förenkling studeras i videoklippen genom att tolka om flyktingkrisen förenklas och flera 

perspektiv uteblir. Videoklipp som är förenklade innehåller ingen komplexitet eller mångfald 

och det finns en tydlig riktning mot att alla ska kunna förstå budskapet i videon. Tecken på 

förenkling kan även vara användande av metaforer eller icke-akademiskt språk.   

 

Polarisering   

Polarisering mäts i videoklipp genom att leta efter om motsättningar betonas eller förstärks.  

Videoklipp som är polariserade ger företräde för motsättningar framför det prövande och 

resonerande. Tecken på polarisering kan även vara att det är en tydlig kontrast mellan 

västvärldens "vi" och flyktingarnas "dem".   

 

Konkretion   
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Denna berättarteknik fokuserar på att det påtagliga lättfattliga framhävs  mer än det 

abstrakta och svårfångade.  Den som inte själv är på flykt kan inte fullt ut förstå det abstrakta 

med att behöva fly för sitt liv. En konkretion av flyktingkrisen kan vara att betona att 

människor vandrar och hur långt de vandrar. Statistik är en form av konkretion av något 

abstrakt som en kris. Konkretion i det verbala kan handla om att flyktingar själva beskriver 

hur flyktingkrisen påverkar dem.   

 

Personifiering   

Personifiering i videoklippen mäts genom att tolka om enskilda människor får representera 

flyktingkrisen, flyktingar eller ideella organisationer.  Tecken på personifiering i det visuella 

är när individer filmas i närbild eftersom det skapas en känsla av närhet. Vidare ser vi då om 

klippen fokuserar på enskilda flyktingar eller om de fokuserar på flyktingkrisen i helhet. Ett 

annat tecken på personifiering är när en individ har en framträdande roll i hela videoklippet 

vilket kan jämföras med huvudrollen i en film.   

 

Stereotypisering   

Stereotypisering studerar vi i videoklippen genom att tolka om människor framstår som  

generaliserade förenklingar snarare än icke-igenkännbara. Detta kommer att jämföras med 

Ylva Brunes (1998) och Urban Ericssons (2001)  tidigare forskning för att se om vi får den 

bild som media vanligtvis ger av flyktingar eller om flyktingarna presenteras på ett annat vis. 

Enligt Brune ger media oss två föreställningar om flyktingbilden, antingen framställs 

flyktingar som ett offer eller att flyktingar framställs som ett hot mot samhällsordningen. 

Enligt Ericsson ger media även en bild av flyktingar på individnivå som duktiga.  

6.5 Etik  

I detta avsnitt presenteras den etik vi har tagit hänsyn till under studiens gång.  

 

Det empiriska materialet vi använde oss av var redan publicerade videoklipp på 

organisationernas Facebook-sidor. Därmed har vi inte haft någon kontakt med individer och 

behövde då inte ta hänsyn till individsskyddskraven. Däremot får vi ta hänsyn till att 

organisationerna vi studerar kan bli illa berörda av analysresultatet. De känsliga aspekterna 

vi skulle kunna få fram är hur flyktingar gestaltas i respektive videoklipp. För att ta avstånd 

från personliga åsikter, grundar sig vår analys i redan beprövade metoder som påvisar olika 

lidandeframställningars underliggande betydelse och olika tecken på medielogik.  

6.6 Metoddiskussion och tillförlitlighet 

Fördelen med att använda en kvalitativ innehållsanalys som metod är möjligheten att 

analysera latenta betydelser i texterna (Gillspie & Toynbee, 2006). Eftersom semiotisk 
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multimodal analys används i tidigare forskning (Chouliaraki, 2006) om hur lidande 

porträtteras vet vi att den kan användas med fördel i vår typ av syfte. När de meningsbärande 

enheterna ska väljas ut kan det uppstå problem. I ett stort material kan fler än ett fenomen 

finnas, och i ett litet material finns risken att materialet fragmenteras (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vidare finns det nackdelar med att reducera svaren till sammanfattande 

kategorier då det finns risk att trivialisera snarare än att upplysa. (Esaiasson et al., 2012) 

Nackdelen med att använda kvalitativ innehållsanalys istället för en kvantitativ 

innehållsanalys är att det finns mindre potential att generalisera (Gillspie & Toynbee, 2006).  

 

Ytterligare en nackdel med att välja kvalitativ innehållsanalys istället för en kvantitativ 

innehållsanalys är att det finns mindre potential att generalisera (Gillspie & Toynbee, 2006). 

I en semiotisk bildanalys kan det även vara problematiskt att skilja på privata och kulturella 

associationer (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008).  När det kommer till urvalet i 

studien kan vi dra några slutsatser om organisationernas generella kommunikationsstrategi 

på Facebook. Vi kan även analytiskt generalisera resultatet till de teorier vi lyfter fram och 

där med kan det förväntas motsvara liknande fall som gjorts inom området (Esaiasson et al., 

2012).  Sammanfattningsvis använde vi teorierna om medielogik och stereotyper som 

vägledning i analysen eftersom det är viktigt att låta materialet visa vad som är intressant och 

inte vara för styrd av konstruerade mallar (Hellspong & Ledin, 1997).  

  

Denna studie har tagit en hermeneutisk ansats, vilket innebär att analysen baseras på 

kvalitativ tolkning. I detta avsnitt presenteras en diskussion om vår studies överstämmelse 

mellan teoretiska begrepp och vårt empiriska material. Bryman (2008) menar att kvalitativa 

studiers tillförlitlighet kan delas in i fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att bestyrka. Vi bedömer att vår studie uppfyller samtliga kriterier för 

tillförlitlighet. Vi har redovisat etiska aspekter med vår studie, redogjort för detaljerade 

beskrivningar av vårt empiriska material och studerat ideella organisationer, redogjort alla 

faser i forskningsprocessen och hållit våra personliga värderingar utanför analysen.    

 

Då vårt empiriska material är både verbalt och visuellt höjer vi tillförlitligheten i studien. 

Detta eftersom forskare vet mer om språkets grammatik än om bilders grammatik (Björkvall, 

2012). För att få ett så fullständigt svar som möjligt på våra frågeställningar valde vi att 

använda både multimodal analys och semiotisk analys. Dessutom har vår operationalisering 

inspirerats av forskares tillvägagångssätt och detta gör att vår studie är jämförbar med 

tidigare studier som gjorts samt höjer tillförlitligheten i studien (Esaiasson et al., 2012). I ett 

tidigt stadie i forskningsprocessen testade vi våra analysverktyg och korrigerade dem allt 
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eftersom. En del av våra analysverktyg försvann när vi märkte att de inte gav svar på våra 

frågeställningar. Vårt nuvarande analysverktyg anser vi har hög tillförlitlighet.     
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7 Analys/resultatredovisning 

I följande kapitel kommer vi att redovisa våra resultat för våra två frågeställningar. 

Resultatet från frågeställning ett står i relation till frågeställning två och därför har vi valt 

att redovisa resultatet från frågeställning ett först.  

 

Resultatet för den första frågeställningen visar att Rädda Barnens videoklipp har en tydlig 

dramatisering, berättelse med manus och skådespelare vilket vi förknippar med fiktion. 

Sverige för UNHCR:s videoklipp liknar istället nyhetsinslag med presentatörer och 

autentiska situationer vilket vi förknippar med verklighetsbeskrivningar. Vår första 

frågeställning kommer att presenteras genom att först beskriva videoklippen denotativt följt 

av en konnotativ analys med exempel från videoklippen. Därefter behandlas resultatet från 

den multimodala analysens tre innehållsområden: presentationssätt, korrespondens mellan 

berättelse och bild, och estetisk kvalitet.  

 

Vidare har vi valt att presentera resultatet utifrån de två huvudkategorier av format som vi 

fann i materialet: flyktingkrisen som fiktion och flyktingkrisen som verklighet. 

Flyktingkrisen som fiktion gestaltas på två sätt: genom dramatisering eller dokumentering. 

Flyktingkrisen som verklighet gestaltas även det på två sätt: genom reklamformat eller 

nyhetsformat.  

 

7.1 Frågeställning 1: Hur gestaltas flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens och 

Sverige för UNHCR:s videomaterial på Facebook utifrån semiotik?   

7.1.1 Flyktingkrisen som fiktion 

I materialet från Rädda Barnen såg vi vissa tydliga gemensamma drag när det kom till i vilket 

format de gestaltade flyktingkrisen.  Videoklipp har en tydlig dramatisering, berättelses med 

manus och skådespelare vilket vi förknippar med fiktion. Inom denna kategori särskilde vi 

två underkategorier av Flyktingkrisen som fiktion. Den ena benämnde vi som dramatisering 

och den andra som dokumentering. Den här distinktionen gjordes utifrån det övergripande 

formatet i videoklippen. Underkategorin dramatisering karakteriserades av skådespelare och 

manus. Underkategorin dokumentering karakteriserades av autentiska flyktingar med 

autentiska berättelser i en studiomiljö.   

 

7.1.1.1 Dramatisering   

Denotativ beskrivning  
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Bild 1, video 1, Rädda Barnen, 2 september, 2015, 00:01  

 

Bild 1 i video 1 som visas i ovanstående bild är på en flicka i tioårsåldern centrerad i bilden. 

Flickans hår är blankt och rakt och hennes tröja är vit. Hon håller i något vitt med inslag av 

färger och med ljus i. I bakgrunden står en vuxen man och två vuxna kvinnor samt ett till 

barn. Personerna i bakgrunden sjunger "Happy birthday to you" och flickan blåser ut ljusen. 

Scenerna där i mellan äter flickan glass, tar på sig läppstift, leker med ett gosedjur och spelar 

flöjt. I bakgrunden hörs ljudet av porslin som stöter mot annat porslin, samt ljud från en röst 

som presenterar information. I en annan scen får flickan uppmärksamhet från någon som 

drar henne i kinden och flickan säger "Granny". I nästa scen äter flickan och en vuxen kvinna 

kammar hennes hår och frågar flickan "Do you have any homework?". Därefter sparkar 

flickan på en vit- och svartrutig boll och sedan gömmer hon sig i ett trångt utrymme och blir 

hittad av en vuxen person. I nästa scen ligger hon i en säng. Flickan hoppar i nästa scen ur en 

bil och säger "Bye mom". I scenen efter får vi se hur flickan målar och en vuxen man sitter i 

en fåtölj och läser en tidning. Nedanstående skärmdump är ett exempel på hur de första 

tjugofem sekunderna i videon visar hur flickan ler, ljussättningen är ljus och flickan umgås 

med vuxna människor.  
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Bild 2, video 1, Rädda Barnen, 2 september, 2015, 00:21  

 

I nästa scen hörs ett flygplan flyga och flickan och människor springer med väskor till en bil 

bakom flickan. I scenen därefter ser vi flickan titta upp mot taket och ljuset i videon blinkar 

medan det flyger ned damm från taket. I nästa scen springer flickan i en trappa och säger 

"whats happening" samtidigt som hon tittar åt sidorna. Därefter kommer en scen där elden 

från en tändsticka lyser upp flickans ansikte i ett mörkt rum. Sirener hörs i nästa scen och det 

blinkar blått i bakgrunden när flickan ska gå in i en bil. I nästa scen ser vi hur flickan går 

utomhus och en vuxen kvinna springer bakifrån mot flickan och skriker. Därefter är miljön 

rökig och flickan och en vuxen kvinna går utomhus. Den vuxna kvinnan ger flickan en mask 

som täcker halva hennes huvud och i bakgrunden hörs hostningar. I nästa scen ligger flickan 

utomhus under en bro med den vuxna kvinnan och ljussättningen är mörk. I scenen därefter 

springer flickan i en park och äter ett ruttet äpple. I bakgrunden hörs ljudet av skottlossning. 

Efter det stängs en ståltrådsgrind och flickan skriker "Daddy" mot en man som inte kommer 

in genom grinden. Nedanstående skärmdump är ett exempel på hur de resterande sextioåtta 

sekunderna i videon har en mörk ljussättning och skildrar hur flickan går och blicken är 

riktad mot marken.  

 



 

32 
 
 
 

 

Bild 3, video 1, Rädda Barnen, 2 september, 2015, 00:57  

 

Miljön i videon är nu ett område med trasiga höghus och mycket grå betong. Flickan sitter på 

en brits och människor i vita rockar och blåa handskar mäter av hennes blodtryck. Flickan är 

tårögd och blicken är riktad nedåt. I näst sista scenen i video 1 kommer en vuxen kvinna med 

en grått föremål med ett litet ljus i mitten av föremålet och sjunger "Happy birthday to you" 

och säger till flickan "Make a wish darling". Flickan tittar nedåt, och har blanka ögon och 

blåser inte ut ljuset. Nedanstående skärmdump är ett exempel på detta.  Hela videon innehöll 

närbilder på flickan.  

  
Bild 4, video 1, Rädda Barnen, 2 september, 2015, 01:08  

 

Konnotativ analys  

Som vi nämnde i den denotativa analysen filmas hela videon i närbilder på flickan. Genom 

närbild skapas ett kortare avstånd till publiken och det görs enklast genom att låta 

huvudmotivet uppta större delen av ytan (Segeholm, 2011). Närbilderna i videon ger en 

känsla av att något personligt förmedlas och personens känslotillstånd och berättelse blir mer 
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påtaglig. De mest förekommande känslolägen i vårt material tolkade vi som glädje, sorg och 

rädsla. Detta utifrån leenden, tårar och uppspärrade ögon. Berättelsen betonar att människor 

ska känna medkänsla. Denna slutsats drar vi utifrån den tolkningen av en hjälplös individ i 

misär.  

  

I den första scenen (bild 1, video 1) ser vi en flicka framför en tårta full med ljus och detta 

tolkar vi som att det är hennes födelsedag. När videon sedan visar hur hon får hjälp med 

läxor, leker och kallar personer vid familjebenämningar tolkar vi det som att flickan har en 

god ekonomi, en familj och har tillgång till både fritid och skolgång. Vi tolkar det som att 

flickans tillvaro liknar den välfärdsbakgrund som vi förknippar med västvärlden. I de 

kommande scenerna tolkar vi det som att oroligheter har startat i landet eftersom flickan 

färdas från plats till plats under mer och mer misär. I början av videon blåste flickan ut ljusen 

på tårtan detta tolkar vi som att flickan är trygg i sin situation, i slutet av videon blåser hon 

inte ut ljusen i sin tårta och detta tolkar vi som att hon inte ser någon framtid i sin nuvarande 

situation. Vi tolkar flickan som en oskyldig och hjälplös individ. De denotativa tecknen flicka, 

söt och barn har alla positiva konnotationer. I första scenen är flickan välklädd och har 

borstat hår vilket vi tolkar som ett tecken på välfärd. I sista scenen har flickan smutsiga 

kläder, smutsig hy och trassligt hår vilket vi tolkar tecken på misär. Den första scenen har 

stor betydelse för den sista scenen i video 1 då de i relation till varandra formar berättelsen 

om en ung flickas år från en födelsedag till en annan. 

  

Multimodal beskrivning video 1  

Presentationssätt  

Lidandet och människor på flykt presenteras främst genom det visuella. Berättelsen 

illustreras på platsen där lidandet sker. Det visuella gestaltas genom en sorts ”så här hemskt 

är det” och ”så här känner vi”.  Videoklippet visualiserat genom skådespelare och är kodat 

som en kortfilm. Detta ser vi främst på klippningar och vinklar, vilket vi går in på mer i detalj 

under avsnittet korrespondens mellan berättelse och bild. Den visuella semiotiken har en 

tydlig koppling till den verbala semitoken genom att de inte tillför något till varandra utan 

har samma betydelse. Sammanlagt består det visuella av 68 scener, varav de tre sista består 

av text. Resterande scener är alla dramatiseringar av skådespelare. Varje scen visas i snitt 

1,36 sekunder.   

 

Den verbala texten är berättad genom korta repliker från skådespelare som pratar engelska. 

Exempel på repliker är ”Look daddy”, ”Happy birthday”, ”Where are we going?”, ”Daddy!” 

och ”Make a wish darling”. De första tjugo sekunderna säger skådespelarna sju repliker och i 

resterande 73 sekunder säger skådespelarna sju repliker. De verbala replikerna förklarar 
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ingenting om situationen utan har en mer känslomässig laddning. Däremot finns medier som 

tv med i klippet och där är den verbala texten fakta från en reporter, som tycks rapportera om 

politik. Även radio-klipp hörs under några sekunder där en reporter hörs säga ”government” 

och ”fight”.   

 

Korrespondens mellan berättelse och bild  

I slutet av videon syns en vit bakgrund och en svart text där det står ”Det händer inte här”. 

Nästa scen läggs en mening till ”Men det händer”. I nästkommande scen, som också är sista 

scenen är den vita bakgrunden kvar men istället för de två tidigare meningarna syns Rädda 

Barnens logga. Loggan täcker ungefär lika stor plats som de två tidigare meningarna. Texten 

adderar både förklaring och uppmanar till medlidande. Logotypen riktar uppmärksamhet 

mot organisationen bakom den och är en indirekt uppmaning att söka sig till organisationen 

för att hjälpa människor på flykt. Synvinkeln i videon är halvbild och närbild. En majoritet av 

scenerna filmas riktad direkt mot flickan och flickan är alltid i mitten av bilden. Inramningen 

i videon är från flickans synvinkel och hon riktar sig till kameran som både agerar 

skådespelare och åskådare.   

   

Montaget av bilder på en flicka som lider under flykt skapar en ikonisk mening om alla de 

människor som flyr från Syrien. Porträttering av flickans lidande är en illustration av 

verkligheten och därför behövs inte heller någon förklarande text till bilderna. Bilderna 

skapar fragment av fakta med maximalt moraliska argument. Ett exempel på detta är första 

scenen. I första scenen ler flickan och tittar rakt fram. Ljussättningen är ljus och varm. 

Flickan blåser ut sitt födelsedagsljus. I sista scenen är flickan gråtfärdig och tittar åt sidan. 

Ljussättningen är mörk och kall. Flickan blåser inte ut sitt födelsedagsljus.   

 

Det verbala i videon är under kategorin berättande mening. Detta eftersom det verbala till sin 

karaktär inte innehåller information eller beskrivningar. Det verbala tillför bara känslor till 

berättelsen. Den berättelse som har högst roll i hierarkin är den om flickans lidande. Den 

berättelsen som har lägst roll i hierarkin är anledningen till varför hon lider och varför hon 

flyr. Språket formas av en dramatisk berättelse och realismen känns sentimental. 

Sentimentaliteten skapas framförallt genom fokuseringen på flickans minspel. Språket 

bjuder inte in till en djupare förståelse för lidandet eftersom det inte sägs något om själva 

bakgrunden till lidandet. Vi vet inte varför det sprängs saker videon eller varför en man säger 

att en man förtjänar att bli skjuten.  

 

Efter att ha ställt ovanstående frågor till texten kategoriserar vi lidandets meningsskapande 

som empati av lidandets stora betydelse i verkligheten. Detta eftersom videon visar de väldigt 
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konkreta konsekvenserna av något abstrakt som att fly för sitt liv. I videon får vi se hur dåligt 

flickan mår när hon och hennes familj tvingas att fly.   

  

Estetisk kvalitet 

Den estetiska kvaliteten är en blandning av pamplhlettering och sublimering. Den onda 

kraften är det som driver de på flykt och flickans lidande är en del av det stora problemet att 

miljoner människor flyr för sina liv. Den onda kraften nämns inte bokstavligen utan märks av 

genom våld och hot i bakgrunden i videon.  

  

  

7.1.1.2 Dokumentering  

Denotativ beskrivning 

  

  
Bild 1, video 2 Rädda Barnen, 12 september, 2015 - 00:05  

 

Bild 1 video 2 är på en text med versaler där det står ”6 RÖSTER” med transparent orange 

färg mot en svart bakgrund och ett transparent ljusgrönt ansikte med ett tyg kring huvudet 

som täcker en stor del av bilden. Därefter filmas en torr och bred väg med enstaka låga 

byggnader längs vägkanten och enstaka människor går längs vägen mot kameran. Samtidigt 

som föregående syns förekommer det transparanta ansikten som täcker stora delar av 

bildytan. De första 24 sekunderna in i videon hörs musik och röster som pratar. Fjorton 

sekunder in i videon är det en vit text där det står ”Zaatari flyktingläger, Jordanien 2015” 

vilken är placerad under en transparent och ljusgrön halvbild av en kvinna med tyg kring 

huvudet som håller en bebis i famnen.  De första 24 sekunderna in i videon har betydelse för 

helheten i videon och indelningen i kategorin Flyktingkrisen som empati. Detta går vi 

djupare in på i den konnotativa analysen.   



 

36 
 
 
 

  
Bild 2, video 2, Rädda Barnen, 12 september, 2015, 00:49.   

 

Nedan kommer vi att behandla de första 81 sekunderna i videon för att ge underlag för de 

konnotativa tolkningarna vi gjorde utifrån miljö, kameravinkel och utseende. Andra scenen i 

video 2 börjar när musiken tystnar och en kvinna med tyg kring huvudet och med ett barn i 

famnen syns i halvbild mot en svart bakgrund med en vit text som lyder ”Fatima 18” (se bild 

2, video 2). Fatima är riktad mot kameran och blickar ut mot sidan av kameran samtidigt 

som hon talar i imperfekt om Syrien. Fatima säger ”Syrien var som himmelriket. Det var ett 

helt annat liv”. Därefter byts scenen mot en kille som sitter i samma miljö, samma 

kameravinkel och som leende berättar i imperfekt om hur hans boendesituation såg ut. Han 

säger ”Vi bodde i en by som hette Muhajjah. Vi hade fem rum och kök och badrum”. Killen 

har svart hår, en grön t-shirt och en grå jacka på sig. Bakgrunden är svart och det finns en vit 

text som lyder ”Omar 17”.  Därefter byts scenen mot en flicka som sitter i samma miljö, men i 

närbild till skillnad från de övriga personerna som synts i videon. Den vita texten "Sara 9" 

syns mot den svarta bakgrunden.  Tjejen har på sig i en rosa tröja, svart hårband och 

örhängen. Hon ler och visar tänderna samtidigt som hon i imperfekt berättar om vad hon 

brukade göra med sina kompisar. Tjejen säger ”Jag och mina kompisar brukade vara ute, 

leka och ha roligt”.   

 

I nästa scen syns en kvinna i halvbild i samma miljö och mot den svarta bakgrunden är den 

vita texten ”Raha 23”. Kvinnan har på sig en rosa tröja och har tyg kring huvudet och mot 

hennes axel vilar en bebis. Raha tittar rakt in i kameran när hon talar och när hon är tyst  

riktar hon blicken nedåt. Hon talar i imperfekt om hur bra hennes liv var. Raha säger ”Alla 

jag tyckte om fanns omkring mig, mina barn, min man. Vi hade jobb, skola. Kan man ha det 

bättre?”. I nästa scen är det en kvinna i samma miljö och kameravinkel och texten i 

bakgrunden lyder ”Hiba 18”. Kvinnan har en grön tröja på sig och tyg kring huvudet. Hon 

tittar sällan rakt in i kameran och istället flackar blicken runt i bilden. Hon säger ”Det jag 
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kommer ihåg mest är hur vackert huset låg, hur grönt det var. På våren brukade vi sitta under 

träden”. I scenen därpå är det en kille i samma miljö och i samma kameravinkel med texten 

”Musa 14” står i vit text. Killen har glasögon och är klädd i en lila- och blårandig skjorta med 

kragen uppdragen över halsen. Han säger ”När vi bodde i Syrien var det ett land som turister 

åkte till”.   

 

Istället för att ge en noggrann beskrivning av resterande minuter i videon kommer vi nedan 

att beskriva de skillnader vi såg gentemot de första 81 sekunderna. I de första 81 sekunderna 

filmades samtliga personer, med undantag från Sara 9, ur halvbild. I resten av videon filmas 

personerna ur närbild främst. De talar fortfarande i imperfekt fem minuter in i videon men 

om demonstrationer, bomber och hur de flydde. Därefter talar de i futurum om vad de vill 

göra i framtiden. Nedanstående exempel är ett exempel på hur kameravinkeln förändras 

genom videon.  

Bild 3 video 2, Rädda Barnen, 12 september, 2015, 0:32  
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Bild 4, video 2, Rädda Barnen, 12 september, 2015, 02:21  

  

  

Konnotativ analys  

Videon är dyster redan från start då flyktingarna befinner sig i en mörk studio. Personerna 

filmas först från halvbild och sedan övergår vinkeln till närbild. Genom närbild skapas ett 

kortare avstånd till publiken och det görs enklast genom att låta huvudmotivet uppta större 

delen av ytan (Segeholm, 2011). Närheten i videon ger en känsla av att något personligt ska 

förmedlas. Vi förknippar de närbilder och halvbilder som förekom i videon med en vädjan 

efter empati. Enligt Segeholm (2011) har kroppsspråket och mimiken en högre trovärdighet 

än ord. Minspelet kombinerat med språket som vi ser i mitten av videon tyder på att 

personerna inte trivs i sin livssituation. Killen, som skrattar åt att han fick börja skolan, 

uppfattas som nonchalant och det verkar som att det inte har någon större betydelse om att 

han får gå i skolan i Jordanien. Deras allvarliga minspel tyder på att de inte är nöjda över 

deras situation.   

 

De första 25 sekunderna in i videon upplever vi som en introduktion dels på grund utav 

rubriken "SEX RÖSTER" som vi tolkar som en filmtitel, dels det enformiga visuella med 

vägen och de transparanta ansiktena. Ansiktena som visas i vad vi tolkar som ett intro ger oss 

känslan av när filmtrailers visar vilka skådespelare som ingår i filmen.  Musiken som spelas 

upp i bakgrunden ökar känslan av att det är en dramatiserad fiktion. Föregående särdrag hör 

till kategorin dramatisering, men eftersom resterande del av videon och därmed en majoritet 

av scenerna hör till kategorin dokumentering har vi valt att definiera videon enligt kategorin 
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dokumentering. Övergången från känslan av dramatisering till dokumentering sker när vi ser 

enskilda människor tala till en kamera i vad vi tolkar som en studio.   

 

Eftersom personerna sitter i en studio och riktar sin blick snett bakom kameran som om 

någon stod där och lyssnade när de talar, känns det som att vi tar del av en intervju eller att 

personerna i videon biktar sig. En annan anledning till att videon känns som en 

dokumentation av autentiska flyktingars berättelser är personernas riktning på blicken 

medan de talar. Segeholm (2011) menar att när människor riktar sin blick åt ett annat håll än 

dit näsan pekar ger det ett spontant intryck (se bild 4, video 2). Vi känner också att videon 

hör till kategorin dokumentering just för att vi upplever ingen dramatisering av det visuella 

utan vi får informationen verbalt. Ytterligare en bidragande faktor till känslan av 

dokumentering var när personernas namn och ålder var textat. Personerna blev då 

bokstavligt talat dokumenterade.   

  

Multimodal beskrivning video 2 

Presentationssätt  

Videon är kodad som en dokumentär och har en berättelse med en början och ett slut. Bild- 

och ljudkvalitén är god och skaparna till videon omnämns i slutscenen. Personerna i videon 

presenteras genom att det finns en vit text i bakgrunden som beskriver förnamn och ålder. I 

videon är två av flyktingarna mödrar och håller i sina spädbarn medan de pratar i studion.   

 

Realismen berättas genom språket eftersom det är det är det enda tecknet på lidande. Talet 

gestaltas genom ”Så här har vi det” och ”Så här känner vi”. Flyktingarna berättar om deras 

situation innan de flydde och hur situationen ser ut i flyktinglägret. Trots att vi inte får se 

några visuella bilder eller illustrationer av deras hemland eller flyktingläger får vi en tydlig 

verbal bild av hur det ser ut, eftersom de alla beskriver det verbalt. Den berättande realism 

som skapas är perceptuell realism – realism som skapas genom att fakta. Vi förstår lidandet 

genom språket.   

 

Korrespondens mellan berättelse och bild  

Flyktingkrisen representeras genom livefilm och inga illustrationer i form av diagram, kartor 

eller liknande används för att beskriva den. Videons inramning är ur flyktingarnas perspektiv 

och det är svårt att avgöra vem de riktar sig till. När de talar tittar de snett bakom kameran 

vilket dels tyder på att de talar till en reporter till exempel, men det kan också tyda på att de 

inte talar till någon utan nästintill biktar sig.   
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Videon har en indexikal mening eftersom det verbala pekar på vad som har hänt dem som 

syns i det visuella. Den indexikala meningen tillför en aura av objektivet i videon genom att 

det visuella är väldigt avskalat medan det verbala har ett beskrivande berättande.   

 

Personerna i videon berättar om varför de flydde och även hur de kände då respektive nu i 

flyktinglägret. Exempel på repliker är ”Det började som en revolution, vilken revolution som 

helst, med demonstrationer” – Hiba, 18, ”Första gången jag såg Zaatari blev jag förvånad. 

Alla tält. Och husvagnar” – Sara, 9, och ”Livet i Zaatari är väldigt dåligt. Denna kyla som kom 

med stormarna håller på att ta livet av oss”- Fatima, 18. Den berättande meningen är den 

samma genom hela videon. Detta märks då det är samma struktur på berättandet genom hela 

klippet. Det berättande i den verbala texten bjuder in till att känna sympati för de drabbade.  

 

Språket hör till den berättande genren. Det finns en tydlig struktur med en början, en mitt 

och ett slut. I videon hörs inga frågor ställas till flyktingarna utan de berättar till synes fritt. 

Vid ett tillfälle blir det tydligt att en fråga har ställts till en av flyktingarna då denne säger 

”Vad jag gjorde?”. Lidandet i videon hör till meningsskapandet fakticiteten av lidandets 

verklighet. Den slutsatsen drar vi då videon använder retoriska grepp för att skapa en så 

dokumentär och faktisk bild av lidandet.   

 

Estetisk kvalitet   

Den estetiska kvaliteten i videon är vinklad som pamphlettering. Det finns en tydlig ond kraft 

närvarande i filmen. Detta gestaltas dels genom den mörka studion och den avskalade 

visuella miljön. Det verbala språket ger även tecken på att det finns en ond kraft. När 

flyktingarna börjar prata om varför de flyr och hur deras liv i flyktinglägret ser ut blir deras 

tonfall nedstämt.   

 

7. 1. 2 Flyktingkrisen som verklighetsbeskrivning 

I materialet från Sverige för UNHCR såg vi vissa tydliga gemsamma drag när det kommer till 

i vilket format de gestaltade flyktingkrisen i. Videoklipp 3 och 4 liknar nyhetsinslag med 

presentatörer och autentiska situationer vilket vi förknippar med verklighetsbeskrivningar. 

Därför valde vi att kalla den här kategorin. Flyktingkrisen som verklighetsbeskrivning. Till 

skillnad från videoklippen som hörde till kategorin Flyktingkrisen som fiktion, innehöll 

videoklippen i den här kategorin lite eller inga närbilder på känsloladdade ansiktsuttryck. 

Istället fanns det en övervägande del av helbilder eller halvbilder. Videoklipp i den här 

kategorin beskrev även fakta snarare än gav uttryck för känsloladdade värderingar.  
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Inom den här kategorin fann vi två underkategorier. Den ena benämnde vi som 

nyhetsformat och den andra som reklamformat. Dennes distinktion gjordes utifrån det 

övergripande formatet i videoklippen. Underkategorin nyhetsformat karakteriserades av 

intervju med autentiska flyktingar i autentiska situationer av en presentatör som inte direkt 

är berörd av flyktingkrisen. Underkategorin reklamformat karakteriserades av tydlig närvaro 

av organisation och personer som inte är flyktingar och inte befinner sig där flyktingkrisen 

sker.   

 

7.1.2.1 Reklamformat  

Denotativ beskrivning   

Video 3 börjar med att en blond kortklippt kvinna i svarta glasögon, som syns i närbild talar 

direkt mot kameran. Bildkvalitén på den blonda kvinnan är lite suddig och synkar inte helt 

med ljudupptagningen. Kvinnan presenterar sig som följande "Jag stödjer UNHCR:s 

insamling för människorna på flykt genom Europa". Videoklippet är här uppdelat i två delar 

på samma scen. Se skärmdump nedan. En där kvinnan pratar och en där UNHCR ljusblåa 

logga syns tillsammans med den ljusblåa texten "Cate Blanchett UNHCR supporter 

DONATE.UNHCR.ORG".   

 
Bild 1. Video 3, Sverige för UNCHR, 19 september, 2015, 0:03  

  

I bild 2 video 3, nedan, går en kvinna klädd i ljuslila rock och rutig slöja bärandes på ett 

orange luddigt tyg tillsammans med en man klädd i jeans, mörkblå jacka som har en bebis på 

magen inlindad i ett tyg. Mannens blick är riktad mot kvinnan och kvinnan har sitt ansikte 

vänt mot kameran. I bakgrunden syns en ett tiotal människor gå åt samma håll som mannen 

och kvinnan. En person går åt motsatt håll och på den blåa jackryggen syns loggan för 
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UNHCR. Scenen är en av flera i video 3 som i helbild visar hur kvinnor, män och småbarn 

vandrar längs vägar. Se skärmdump nedan. 

 

 Bild 2 video 3, Sverige för UNHCR,  19 september, 2015, 0:06  

 

Videon innehåller inte någon information om personerna på bild vare sig verbalt eller 

visuellt. Istället beskrivs flyktingkrisen enligt följande kommentarer "Tusentals familjer, över 

hela Europa, är i desperat behov av vår hjälp och vårt stöd. Alla bidrag oavsett storlek 

hjälper".  I några av scenerna syns personer i närbild. Närbilderna innehåller bilder på barns 

och vuxnas ansikten eller händer. Se skärmdump nedan. 
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Bild 3, video 3, Sverige för UNHCR, 19 september, 2015, 0:10  

 

Konnotativ analys  

Utifrån bildkvalitén på den blonda kvinnan som presenterar flyktingkrisen upplever vi det 

som att det är en inspelning som gjorts i webkamera. Eftersom hon filmas i närbild mot en vit 

bakgrund drar tror vi att hon befinner sig i hemmiljö och håller upp en kamera mot sig. 

Kopplingen till reklamformat grundar vi på att UNHCR:s logga förekommer sex gånger 

genom både grafiska bilder och arkivfilm på volontärarbete om flyktingar. Även om vi får se 

arkivfilmer på autentiska flyktingar i autentiska situationer får vi inte veta deras berättelse 

utan bara den versionen som kommer genom presentatören för UNHCR. Detta ger oss 

känslan av en reklamfilm som vill få fram sitt budskap. Eftersom volontärer med UNHCR:s 

logga förekommer i arkivfilmen tolkar vi det som att de gör skillnad i världen och att de gör 

någonting gott för mänskligheten. De signaler vi får till verkligheten är att presentatören 

presenterar fakta som "Tusentals familjer, över hela Europa, är i desperat behov av vår hjälp 

och vårt stöd. Alla bidrag oavsett storlek hjälper". Vi relaterar även till verkligheten eftersom 

vi får se flyktingkrisen filmad på plats.   

  

Multimodal analys video 3  

Presentationssätt  

Personen som presenterar lidandet i videon är skådespelerskan Cate Blanchett. 

Presentationssättet hör till kategorin perceptuell realism eftersom lidandet presenteras 

genom fakta. Realismen berättas genom det verbala språket. Talet gestaltas genom ”så här 

hemskt är lidandet” och presenteras av skådespelerskan. Skådespelerskan talar genom hela 
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videon och förklarar varför hon stödjer UNHCR och berättar om flyktingkrisen. Talet betonar 

att publiken ska känna medkänsla och är främst uppmanande i både tonfall och ordval. 

Exempel på detta är repliker som ”Gör som jag och stöd UNHCR:s insatser för flyktingarna i 

Europa ”, ”Jag har sett UNHCR:s arbete och vet att de gör skillnad” och ”Tusentals familjer, 

över hela Europa, är i desperat behov av vår hjälp och vårt stöd”.   

 

Korrespondens mellan berättelse och bild  

Lidandet presenteras visuellt genom arkivfilm och livefilm.  Skriven text förekommer genom 

hela videon. Först och främst genom att hela videon är textad på svenska då presentatören 

talar engelska. För det andra förekommer en uppmanande text i samband med UNHCR:s 

logotyp tre gånger. Texten är ” Cate Blanchett UNHCR supporter DONATE.UNHCR.ORG” 

och ”Ge din gåva på www.fnflykting.se”.   

Synvinkeln i videon kan delas upp i två kategorier. Klippen i webkamera och de ihopklippta 

arkivfilmerna. Synvinkeln i webkameran är närbild ur direkt vinkel och presentatören talar 

till åskådarna. Synvinkeln i arkivfilmerna blandar närbild, halvbild och helbild. 

Arkivfilmerna är filmade på platserna för lidandet och skildrar hur människor vandrar och 

sitter ner med vad som kan tänkas vara deras anhöriga. Inramningen i videon är 

skådespelerskans synvinkel och hon riktar sig till publiken. Detta ser vi tecken på då hon i 

videon uppmanar människor till att donera pengar till UNHCR. Det är ur hennes perspektiv 

vi får en bild av lidandet eftersom hon berättar om det.   

 

Lidandet presenteras genom indexikal mening eftersom skådespelerskan förklarar 

information som tillhör ett större sammanhang. Skådespelerskan verbala presentation gör att 

åskådarna kan få en förståelse för det visuella i videon. Det visuella materialet pekar även på 

ett större sammanhang. Människor vandrar – men vad vandrar de från? Det finns även 

indexikal mening med att UNHCR:s volontärer finns med i den visuella presentationen. 

Detta pekar mot att UNHCR försöker hjälpa människor på flykt.   

 

Den verbala texten har mest fokus på fakta. Språket formas av förklarande mening och 

bjuder in till handling mot lidandet. Åskådarna uppmanas till att stödja UNHCR:s arbete och 

donera pengar till organisationen. Den verbala texten är formad genom att bygga upp en 

tilltro till presentatören och skapa gemenskap. Cate Blanchett i sin roll som skådespelerska 

framhävs för att skapa trovärdighet och tilltro till organisationen. Hon talar till åskådarna i 

vi-form och framhäver att hon själv sett UNHCR göra skillnad. Ett exempel på detta är 

repliken ”Tusentals familjer. Över hela Europa, är i desperat behov av vår hjälp och vårt 

stöd”. Skådespelerskan försöker framkalla lidelse hos publiken och hon gör detta genom att 

använda ord som ”desperata” och ”snälla” och ha ett vädjande och uppmanande tonfall.   

http://www.fnflykting.se/
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Språket har en förklarande mening eftersom skådespelerskan förklarar varför hon stödjer 

UNHCR, varför åskådarna bör göra detsamma och hur flyktingkrisen i Europa ser ut. 

Lidandet hör till kategorin rättvisan angående anledningen av lidandet i den ideologiska 

verkligheten.  Detta eftersom skådespelerskan markerar att det finns en orättvisa i världen 

som åskådarna borde förändra. Ett exempel på detta är repliken ”Tusentals familjer, över 

hela Europa, är i desperat behov av vår hjälp och vårt stöd”. Skådespelerskan förklarar hur 

världen ser ut och hur den borde vara.   

 

Estetisk kvalitet  

Den estetiska kvalitén i videon är filantropi, en god kraft. Presentatören talar om hur hon 

själv arbetar för att skapa ett bättre liv för människor på flykt. Den estetiska kvaliteten är 

även uppmanande. Skådespelerskan uppmanar åskådarna till att donera pengar till UNHCR, 

att vara en god kraft. Vidare framhävs UNHCR som en god kraft i en hemsk värld. UNHCR 

framställs som en god kraft som skapar rättvisa och arbetar för att forma världen så som den 

borde vara. Det vill säga en plats där människor inte lever på flykt.  

  

7.1.2.2 Nyhetsformat  

Denotativ beskrivning  

Ett annat exempel på denna kategorins särdrag med autentiska flyktingar i autentiska 

situationer är video 4. Bild 1 i video 4 visar en kille och en liten hund utomhus. Videoklippet 

börjar med hur killen står böjd ner och ger en hund vatten ur en vattenflaska. Samtidigt som 

killen ger hunden vatten hörs det en röst som pratar på ojämn engelska som säger ”I love this 

dog” och ”I need him”. Killen är klädd i svart t-shirt, svarta långbyxor och vita skor.   

  
Bild 1 video 4 Sverige för UNCHR, 22 september, 2015, 00:04  
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Andra scenen visar hur killen håller hunden och han filmas rakt framifrån och i halvbild. 

Miljön är utomhus och man hör hur hunden skäller. Killen bär en ryggsäck på ryggen. Han 

kollar lite runt omkring sig samtidigt som han pratar snett bakom till kameran. I bakgrunden 

av killen finns ett parasoll, plaststolar och människor i rörelse. 

  

Bild 2, video 4, Sverige för UNHCR, 22 september, 2015, 00:18  

 

Scenen därefter består av en svart ruta med texten ”This 17 year-old fled the war in 

Damascus, Syria. He is one of Europe’s latest refugees to arrive on the Greek island of 

Lesvos”. Killen talar snett bakom mot kameran igen och säger att han heter Aslan och att 

hunden heter Rose. Scenen efter det kommer ytterligare en svart ruta denna gång med texten 

”Rose even has her own passport”. I nästa scen syns killen i halvbild och ler, han håller upp 

ett pappersblock till kameran. Nedanstående skärmdump är ett exempel på hur fakta 

beskrivs genom text och bild.    

  
Bild 3, video 4 Sverige för UNHCR, 22 september, 2015, 00:23   

 

Killen säger att han har vatten och mat samtidigt som hunden filmas. Scenen därefter är i 

helbild och visar hur en man sitter ner på huk med solglasögon och säger ”Goodbye my 
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friend” och ”Good luck” till killen som nu står böjd över en transportbur och bär en stor 

ryggsäcken på ryggen. Därefter filmas killen i helbild när han stänger transportburen och 

börjar gå på en väg.  Där efter filmas killen igen från halvbild med hunden i handen samtidigt 

som en person som inte syns i bild säger ”Some people will ask, you only have a small bag? 

And you bring your dog?”, ”Why?”. Killen skrattar och säger ”I say I love my dog”. Därefter 

filmas killen i helbild när han håller transportburen i ena handen och går bort från kameran 

på en väg tillsammans med en grupp människor.  Ljussättningen i samtliga scener i videon är 

dagsljus och miljön är jordig och stenig med inslag av gröna träd. Ovanstående är exempel på 

hur helbild används mycket och även halvbild. Hundvalpen är närvarande i alla scener. Det 

finns inget visuellt som tyder på krig eller misär.   

 

Konnotativ analys   

Eftersom videon är inspelad med en autentisk flykting i en autentisk situation får vi 

förknippningar till den övergripande kategorin Flyktingkrisen som verklighetsbeskrivning. 

Eftersom killen presenterar sig framför kameran får vi, i kombination till föregående intryck, 

associationer till nyheter. Detta eftersom någon bakom kameran kan antas ha bett killen att 

berätta vad han heter. När killen matar sin hund och när han vandrar iväg i en större 

folkmassa drar vi kopplingar till att han bara råkade vara i närheten när filmteamet var på 

plats. Valet av överlappande klippningar, helbilds- och halvbildsvinklar i kombination med 

en skakig kamera bidrar till att vi får förknippningar av realism, att vi får en insyn i en 

människas verklighet.  Ytterligare detaljer som gör att klippet ger oss associationer till 

nyheter är de svarta bilderna med textad information. Texterna fungerar som komplement 

till det visuella då de förklarar vad killen gör och vart han är på väg. Detta påminner om 

nyheter som kort ska informera om vad som sker i klippen.   

  

Associationer som bidrar till att vi förstår att killen är på flykt är att han bär en stor ryggsäck.  

Killens kläder förknippar vi till en person som lever i välfärd och inte är ett offer för krig. 

Klippet visar hel-, halv- och närbilder, vilket gör att vi får en blandning av personlig närhet 

till killen men också helheten av flyktingkrisen på plats. Killen fäster inte blicken vid 

kameran vilket ger oss känslan av att denna filminspelning är spontan (Segeholm, 2011). I 

klippet beskrivs både visuellt och verbalt kärleken mellan hunden och killen. Kärleken som 

killen har gentemot hunden tolkar vi som huvudhistorien i klippet. Hunden ger oss 

kopplingar till oskuld och hjälplöshet då hunden är beroende av killen. Att killen har med sig 

hunden ger också kopplingar till att det är svårt att lämna bakom sig sitt gamla liv.   

  

Multimodal beskrivning video 4  

Presentationssätt  
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Flyktingkrisen presenteras på platsen där den sjuttonåriga flyktingen befinner sig i nuläget. 

Presentationen görs genom att ett filmteam och en reporter frågar pojken hur långt han har 

vandrat och varför han har med sig sin hund. Reporterns frågor märks av då pojken svarar på 

dem, men vi som åskådare hör eller ser inte reportern i någon högre grad. Vid ett tillfälle hör 

vi reportern fråga ”Some people will ask, you only have a small bag, and you bring your 

dog?”. Flyktingkrisen berättas genom förklarande text. I den förklarande texten står det att 

pojken har vandrat 50 mil när han kommit fram till Grekland och att han är en av de senaste 

europeiska flyktingarna. Språket gestaltas genom ”så här har vi det”. Berättelsen betonar att 

vi ska sympatisera med den sjuttonåriga flyktingen.  Videon är uppdelad i livefilm och svart 

bakgrund med förklarande text. Klippet fokuserar på att pojken ska vandra ett visst antal mil 

- inte att han flyr eller vad han flyr ifrån. Klippet består av 13 scener varav tre av dessa är 

svart bakgrund med text. Tempot är lugnt i videon eftersom varje scen filmas cirka fem 

sekunder och pojken inte talar hela tiden i videon.   

 

Den verbala texten är live och kommer från en sjuttonårig flyktingpojke vid namn Aslan. 

Exempel på repliker är ”I love my dog”, ”I need him”, ”My name is Aslan and this is Rose”, 

”They say I can't take the dog”. Pojkens repliker är sammanhängande och korta. Videon 

verkar ihopklippt så att det ska bli det. Det finns en del bakgrundsljud från hundvalpens skall 

och den lilla folkmassan lite längre bort i bakgrunden. De verbala replikerna förklarar 

ingenting om varför pojken flyr eller hur han mår. De förklarar bara varför han tar med sig 

sin hund på flykten och hur han kommer att bära sig åt.  

 

Korrespondens mellan berättelse och bild  

Lidandet representeras genom livefilm och förklarande texter mot en svart bakgrund. Den 

skrivna texten adderar information till videon och har därför en förklarande funktion. 

Synvinkeln i videon är halvbild och helbild. Pojken filmas ur profil och direkt framifrån. 

Inramningen är från reporterns synvinkel. Detta ser vi bland annat när pojken filmas ur 

profil i helbild då reportern tycks iaktta pojken. Pojken riktar sig till reportern när han pratar 

men publiken ser inte reportern i bild.   

 

Berättelsen har en indexikal mening eftersom den pekar på det som det står för. Att filma 

någon som vandrar pekar på att det finns en anledning att vandra, att människor flyr. Även 

om inget i klippet förklarar varför pojken flyr pekar den skrivna texten mot att han flyr från 

någonting då det står skrivet att han har vandrat 500 kilometer. I första scenen ser vi hur 

pojken har på sig en ryggsäck till för vandring och i sista scenen vandrar han iväg på en 

grusväg.   
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Språket har mest fokus på känslor och handlar om pojkens känslor kring sin hund. 

Realismen känns sentimental och bjuder inte in till en djupare förståelse för lidandet. Den 

bjuder heller inte in till handling, utan är mest känslosam.  Detta bygger vi på att det inte 

finns någon information om hur man kan hjälpa flyktingar eller information om att det finns 

ett direkt behov av hjälp.   

 

Det verbala i videon är under kategorin förklarande mening. Detta eftersom pojken endast 

förklarar för reportern varför han har tagit med sin hund på sin flykt och hur han går till 

väga.  Videon hör till den meningsskapande kategorin fakticiteten av verklighetens lidande. 

Vi får information om hur just den här flyktingens verklighet ser ut.   

 

Estetisk kvalitet  

Lidandet är en del i ett större problem, vilket gör att den har den estetiska kvaliteten 

sublimering.   

  

7.2 Frågeställning 2: Finns det tecken på att flyktingkrisen 2015 i Rädda 

Barnens och Sverige för UNHCR:s videomaterial på Facebook är formad utifrån 

medielogiken?    

I följande avsnitt kommer vi att redovisa resultat från vår andra frågeställning. Resultatet 

presenteras utifrån de kategorier vi utformade i resultatredovisningen från frågeställning 

ett. Resultatet i denna del står i relation till det vi redovisade i analysen av frågeställning 

ett.  

 

7.2.1 Flyktingkrisen som fiktion   

Dramatisering  

Den mest framträdande berättartekniken i video 1 är personifiering. Detta visas genom att 

flickan gestaltar en större grupp (flyktingar) och scenerna med flickan gestaltar ett större 

problem (flyktingkrisen). Vidare konkretiseras och personifieras det abstrakta med krig och 

flykt genom dramatiseringen och skådespelarna. Eftersom hela videon är filmad i närbilder 

och halvbilder på flickan bidrar även detta med en förhöjd personifiering. En annan 

berättarteknik som förekommer i videon är förenkling. Publiken får bara se flickans 

perspektiv på flyktingkrisen. Det finns till exempel ingen synvinkel från personerna i hennes 

omgivning.   

 

Flickan är en typiskt stereotyp av flyktingar då hon framstår som ett offer för krig. Detta 

bygger vi på Ylva Brunes (1998) tidigare forskning om hur media vanligtvis presenterar 



 

50 
 
 
 

flyktingar som offer för krig. Ett annat tecken på stereotypisering i videon är att flickans 

bakgrund är igenkännbar för människor i västvärlden, då hon har god ekonomi och tillgång 

till skola och fritid. Det korta formatet i videon (1:34) passar mediernas logik då 

informationen är förenklad. Berättelsen som har lägst roll i hierarkin är anledningen till 

varför hon lider och varför hon flyr. Denna berättelse kommer fram i intensifierade 

bakgrundsljud och bakgrundsbilder.   

  

Dokumentering  

Det finns en tydlig polarisering i video 2 mellan flyktingarna och de som tar emot 

flyktingarna. En av flyktingarna uttalar sig så här: ”Vi är alla ett folk. Varför finns det de som 

säger: Du är flykting hos mig? Du har kommit för att äta och dricka det som är vårt. Trots att 

vi låter dig bo i vårt land. Har du kommit hit för att arbeta eller konkurrera med oss? ”. 

Personifiering används genom att personerna i videon representerar något abstrakt som krig 

och flykt. Videon konkretiserar på så vis något abstrakt. En form av intensifiering som 

används är när en av flyktingarna beskriver hur hon önskade att sin man och sina barn blev 

träffade av en bomb för att några minuter senare faktiskt uppleva just det. Denna kommentar 

sticker ut ur resten av berättelserna som har en vardaglig karaktär.    

   

Sterotypisering framträder i videon genom det visuella när personerna beskriver vilken 

misär de genomgår i flyktinglägren. Ett exempel på misären är ”Denna kyla som kom med 

stormarna håller på att ta livet av oss”. Detta resulterar i att bilden av flyktingarna är att de är 

offer för krig vilket stämmer överens med Brunes (1998) stereotyp av flyktingar.  

  

7.2.2 Flyktingkrisen som verklighetsbeskrivning  

Reklamformat  

Videon 3 är förenklad, det finns ett tydligt budskap om att UNHCR hjälper människor på 

flykt och videon har ett kort format. Skådespelerskan går inte in på några detaljer om vad för 

hjälp organisationen erbjuder. Personifiering förekommer även i videon då skådespelerskan 

blir en representant för flyktingarnas lidande. Vi får inte se någon misär eller tecken på 

lidande i det visuella istället är det skådespelerskan som förklarar detta. Skådespelerskan 

framträdande roll i närbilder är även det ett tecken på personifiering som vi nämnt tidigare. 

Ytterligare ett kännetecken för mediernas berättartekniker är en struktur med 

kombinationen bakgrundsröst och arkivfilmer (Chouliaraki, 2006).   

 

Nyhetsformat  

När det kommer till tecken på medielogik ser vi att video 4 i hög grad personifierar 

människor på flykt. Personifieringen presenteras genom att killen får representera det 
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abstrakta med att fly för sitt liv. Killen har en framträdande roll i klippet och framställs som 

en god person som har räddat sin hund från kriget i Syrien.  Även om klippet inte alltid är 

filmat i närbild får vi känna en närhet genom att klippet visar mycket kärlek från killen mot 

hunden.   

 

Vi ser även tecken på konkretion i klippet. Istället för att skildra det abstrakta med flykt så 

berättar killen något konkret, varför han tar med hunden och hur långt han har vandrat för 

att komma till ön. Förenkling används också, då videon förenklar flykten till hur långt killen 

ska gå. Flera perspektiv uteblir, vi får inte reda på hur hans resa till den grekiska ön har gått 

till. Det finns inte heller någon information om hur långt han har kvar att vandra. Att dessa 

två perspektiv utesluts blir en tydlig förenkling av killens flykt. Ytterligare tecken som tyder 

på förenkling är att språket inte innehåller akademiska ord och därmed har ett format som 

alla kan förstå. Vi upplever även en bildlig metafor för att kärleken övervinner allt då hela 

videon handlar om att killen ska ta med sig sin hund trots motgångar.    
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7.3 Resultatsammanfattning 

Frågeställning 1: Hur gestaltas flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens och Sverige 

för UNHCR:s videomaterial på Facebook utifrån semiotik? 

Samtliga videoklipp innehåller enskilda individer. Det finns två sätt som detta framkommer, 

dels genom presentatörer eller genom enskilda personer som berättar sina historier. Samtliga 

videoklipp innehåller tecken på flykt eller flyktingläger. Videoklippen innehåller autentiska 

flyktingar i autentiska situationer eller skådespelare som ska gestalta autentiska flyktingar i 

autentiska situationer. Alla videoklippen anspelar på känslor i olika grad. 

 

Frågeställning 2: Finns det tecken på att flyktingkrisen 2015 i Rädda Barnens 

och Sverige för UNHCR:s videomaterial på Facebook är formad utifrån 

medielogiken? 

Den mest framträdande berättartekniken är personifiering. Individer representerar det 

abstrakta med flyktingkrisen.  Förenkling används även då vissa perspektiv uteblir som en 

konsekvens av personifieringen. Polarisering förekommer mellan flyktingarna och de som 

tar emot flyktingarna. Även stereotypisering är tydligt i vissa av klippen då de drabbade av 

flyktingkrisen framstår som offer för misär och krig. Vi fann även avvikelser från denna 

stereotyp i video 4 där en person på flykt skildras på ett sätt som inte är dokumenterat i vår 

tidigare forskning. Personen i video 4 framställdes varken som ett hot, offer eller som duktig. 

Istället framställdes denne som målmedveten.   

 

 

 

 

  



 

53 
 
 
 

8 Diskussion och slutsatser  

I det här kapitlet kopplar vi ihop syfte, frågeställningar, metod och teoretiskt ramverk för 

att redogöra hur uppsatsen bidragit till medieforskning.  

 

Vår utgångspunkt för den här studien var att ta reda på hur flyktingar och flyktingkrisen 

september 2015 framställs av två ideella organisationer i Sverige och huruvida detta går att 

koppla till medielogiken. För att besvara frågeställningarna vi använt oss av för att undersöka 

vår studies syfte, valde vi att göra en semiotisk analys och multimodal analys utifrån teorin 

om medielogik och stereotyper. Valet av medielogik som teoretisk ansats grundar sig på vårt 

intresse av att ta reda på om och hur porträtteringen flyktingkrisen kan vara formad efter 

mediernas berättartekniker. Teorin gör det möjligt för oss att förstå vilka berättartekniker 

som används av medierna och där med vilka berättartekniker som används av ideella 

organisationer för att passa mediernas format.   

  

8.1  Resultat  

Även om vi fann likheter i Brunes (1998) resonemang om stereotypen flyktingar som offer 

eller hot fann vi även avvikelser. I Sverige för UNHCR:s video 4 ser vi en kille med svarta 

långbyxor, svart t-shirt och vita skor, vilket vi tolkar som tecken på välfärd. Killen skrattar 

och ler i videon vilket vi tolkar som att han mår bra och är trygg i situationen och därmed inte 

är en person i offerställning eller ett hot.  Vidare menar Brune att media formar stereotyper 

om flyktingar, men här kan vi se att de stereotyperna inte nödvändigtvis används i alla 

sammanhang. En annan avvikelse vi fann var från Brunes (1998) resonemang om att 

flyktingarnas bakgrund och perspektiv sällan figurerar i media. I vår resultatdel ser vi att 

video 2 från Rädda Barnen innehåller autentiska flyktingar som berättar om sin bakgrund 

och sina egna perspektiv på flyktingkrisen. Det framkommer även i Rädda Barnens video 1, 

även om det är en fiktion, hur flickans liv såg ut innan flyktingkrisen startade.   

 

Vårt resultat ger en djupare förståelse för hur vårt specifika fall, flyktingkrisen, är starkt 

format av medielogikens personifiering. I samtliga videoklipp fick enskilda personer gestalta 

det abstrakta med flyktingkrisen. Detta märktes främst genom närbilder och fokus på 

enskilda personer.  Vidare kopplar vi ovanstående till Chouliarakis (2006) teori om 

medialiseringen av lidande. Hon menar att medialiseringen gör att vi kan känna en moralisk 

närhet med människor distans och därmed vill vi göra skillnad. En möjlig tolkning är att 

personifiering används i ideella organisationers videoklipp om flyktingkrisen för att öka den 

moraliska närheten. Vidare för detta in oss på video 1 från Rädda Barnen där en liten flicka, 

som har liknande levnadsstandard som den i västvärlden, tvingas fly från sitt land. Vi 
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spekulerar i om videon hade uppfattats annorlunda om flickan inte hade samma 

levnadsstandard från en början som de som videon riktar sig till - människor i västvärlden. 

En möjlig tolkning är att ideella organisationer antar att publiken är mer benägen om att 

hjälpa människor som liknar dem själva.   

 

I resultatdelen för vår första frågeställning kunde vi urskilja två huvudkategorier och fyra 

underkategorier: flyktingkrisen som fiktion med underkategorierna dramatisering och 

dokumentering, samt flyktingkrisen som verklighetsbeskrivning med underkategorierna 

reklamformat och nyhetsformat.  Utifrån vår analys kan vi dra slutsatsen att Rädda Barnen 

använder sig främst av empati, personifiering samt tydlig berättande som liknar den vi ser i 

olika former av filmproduktion och fiktion. Vi kan även se att Sverige för UNHCR använder 

främst autentiskt material, personifiering och ett format vi ser i reklam- och nyhetsinslag.   

 

Som vi nämnde tidigare utgick vi i vår studie från att jämföra hur två ideella organisationer 

gestaltar flyktingkrisen i sitt videomaterial. Värt att nämna här är Olssons (2011) teori om 

idésektorns syfte, att med kommunikation erbjuda tjänster och idéer som får mottagaren att 

vilja testa på eller ta till sig an idén/tjänsten. I det här fallet gäller idén att människor ska 

skänka pengar till personer på flykt genom organisationen. I vår resultatdel fann vi två olika 

typer av kommunikation för att uppmuntra till detta: vädjande till känslor eller 

verklighetsbeskrivningar. I Rädda Barnens videoklipp (video 1 och 2) är det fokus på 

berättelser och känslor.  I Sverige för UNHCR:s videoklipp (video 3 och video 4) är det fokus 

på realism och mediernas berättartekniker.   

 

Inom tidigare medialiseringsrelaterad medieforskning finner vi Chouliarakis (2006) och 

Strömbäcks (2009) teorier om negativa konsekvenser av medialisering. Chouliaraki menar 

att en fiktion av lidande i nyheter kan leda till att publiken blir passiv inför vad de ser. 

Journalistikens grundprincip är dock inte att uppmana till handling (Hadenius & Weibull, 

2005). Ideella organisationers största hot är däremot passivitet (Olsson, 2011). I vår 

resultatdel tar vi upp hur just en typ av videoklipp använder sig av en tydlig berättelse med 

bland annat skådespelare och manus. En möjlighet vi ser med detta är att flyktingkrisen då 

görs till fiktion vilket i sin tur kan leda till passivitet. Vi spekulerar i att om ideella 

organisationers kommunikation går från informativ till fiktionaliserad kan det leda till 

förvirring eftersom det blir otydligt huruvida det som visas sker på riktigt.  Ytterligare ett 

problem vi ser med att flyktingkrisen blir till fiktion är att de som regisserar videoklippen har 

makt över hur bilden av flyktingkrisen ser ut.   
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8.2 Studiens bidrag till fältet  

Vår studie bidrar till forskningsfältet med kunskap om stereotyper av flyktingar. Som vi 

nämnt tidigare förekommer det tre typer av stereotypiska flyktingar: flyktingen som ett offer, 

flyktingen som ett hot mot samhällsordningen eller flyktingen som duktig på individnivå. Vår 

studie visar på att flyktingar inte alltid framställs efter dessa tre kategorier. Det vi såg i 

videoklipp 4 var en glad, stark och målinriktad ung kille som gick med sin hund. Videon gav 

oss inga kopplingar till den bild av flyktingar som vi sett i media och den tidigare 

forskningen. Detta innebar att vi fick definiera en ny kategori av flyktingar som vi har valt att 

kalla flyktingen som målmedveten. Valet av namn på denna kategori grundar vi på vår 

tolkning av killen som målmedveten då han är fast besluten att ta sig fram trots 

omständigheterna.  Utöver studiens bidrag med en ny kategori av flyktingar fann vi även ett 

icke tidigare dokumenterat framställning av flyktingar som lik publiken när det gäller 

välfärdsbakgrund.  

 

Medielogiken används i dag av flera sfärer i samhället (Finnemann, 2011). Det är heller ingen 

avvikelse att medielogiken i dag används på internet. Vår studie bidrar med kunskap om hur 

medialisering förekommer i strategisk kommunikation. Vi anser därmed att vi genom den 

här studien bidrar med viktiga insikter och kunskap till medie- och kommunikationsfältet.  

 

Ett annat bidrag denna studie ger är att studiens resultat överensstämmer med de tidigare 

teorier som nämnts i denna uppsats vilket innebär att vi har utökat forskning om medielogik 

och medialisering.  Eftersom resultatet även överensstämmer med Lilie Chouliarkis (2006) 

teori om hur lidandet framställs i media anser vi att resultatets tillförlitlighet förhöjs. Vi 

anser även att vårt material går att använda till fortsatt forskning kring ideella 

organisationers medialisering. Värt att nämna är att om vår studie används på internationell 

nivå kan tolkningarna hos organisationerna variera beroende på att vi inte befinner oss i 

samma kulturella kontext.  Eftersom samtliga videoklipp används av organisationerna på 

både nationell- och internationell nivå är vår studie relevant för andra ideella organisationer.  

  

 

8.3 Förslag till vidare forskning  

Som vi tidigare påpekat kan vår studie inte svara på om publiken blir passiv inför 

fiktionaliserat videomaterial från ideella organisationer. Vi uppmuntrar dock till vidare 

forskning om publikens reaktion på fiktionaliserade videokampanjer för människor på flykt. 

Detta eftersom passivitet är det största hotet mot ideella organisationer. Då vår studie berör 

två ideella organisationer är det rimligt att anta att andra ideella organisationers arbete med 
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videomaterial om en kris kan visa andra resultat än vad vi här har kommit fram till. Därför 

uppmuntrar vi till fler studier om ideella organisationers arbete med videomaterial i kris för 

att då få en ökad insikt om hur ideella organisationer arbetar med detta. Som vi nämnde i 

avsnitten övriga iakttagelser och studiens bidrag, hittade vi en ny typ av stereotyp av 

flyktingar - flyktingen som målmedveten.  Därför uppmuntrar vi till fortsatt forskning om 

denna stereotyp av flyktingar. Förhoppningsvis kan denna studie inspirera till fortsatt 

forskning om medielogiken i ideella organisationer inom fältet medialiseringsrelaterad 

medie- och kommunikationsvetenskap. 
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