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SAMMANFATTNING 

Vi-skogens kommunikation har studerats för att kunna se på hur de använder sig av 

kommunikation som verktyg för att locka givare. Förhoppningen är att kunna bidra med att 

öppna upp betydelsen av bild och text i sitt sammanhang vid kommunikation. Det handlar om 

vad avsändaren (biståndsorganisationen) skickar ut för att nå ut till potentiella givare. Det 

undersöks hur organisationen kommunicerar ut de problem som de vill lösa, vilken metod de 

vill lösa den med och varför just deras organisation ska vara det självklara alternativet innan 

intresset är borta hos mottagaren. Detta studeras med hjälp av att undersöka den tillförlitlighet 

(ethos), den känslomässig koppling (pathos) och den saklig övertygelse (logos) i Vi-skogens 

kommunikation. 

Studien studerat Vi-skogens kommunikation genom bild och text. Författaren hoppas 

bidra med att undersöka vad en biståndsorganisation, som Vi-skogen, väljer att belysa och 

fokusera på när de själva får berätta om sin organisation och sitt arbete. Organisationen har 

analyserats utifrån de retoriska grunderna för att gå vidare för att se vilket ramverk de skapar 

sin kommunikation. 

 

ABSTRACT  

Vi-Agroforestry communication has been studied to see how they use communication as a 

tool to attract donors. The aim is to be able to contribute to shed some light on the importance 

of image and text as a unified communication. Its about acknowledge what the sender (aid 

organization) sends out to tell potential donors. It examines how the organization 

communicates the problems they want to solve, which method they want to solve it with and 

why their organization should be the preferred option before the interest is gone by the 

recipient. By examine the reliability (ethos), the emotional connection (pathos) and the factual 

conviction (logos) of the Vi Agroforestry communication it helps to understand the 

organizations way of communicate with their listeners. 

The study examined Vi-Agroforestry communication through image and text. The 

author hopes to contribute to explore what an aid organization, like Vi-Agroforestry, choose 

to focus on regarding when they get to talk about their organization and their work. The 

organization has been analyzed based on the rhetorical basics to go on to see which 

framework they create their communications. 

 

NYCKELORD: Miljökommunikation, Biståndsorganisation, Retoriskanalys, Storytelling, 

Framing, Vi-skogen, Vi agroforestry. 
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INLEDNING  
Bakgrund 

Behovet för en bra kommunikation är central för människans organisation, detta gäller inte 

minst när man vill nå fram med ett budskap och engagera människor. Idag använder många 

organisationer olika kanaler och arenor för sin kommunikation, t ex: hemsidor, Tweeter, 

Facebook, Instagram, Youtube m.fl. Kommunikationens betydelse för miljö- och humanitära 

organisationer kan förtydligas i James Cantrill och Christine Oravec uttalande:  

 

”Environment we experience and affect is largely a product of how we come 

to talk about the world” (Cox & Pezzullo 2016. s. 2) 

 

Ett sätt att tolka deras ord är att genom vår kommunikation skapar vi en föreställning om hur 

vi ska förhålla oss till vår omvärld, inte minst till naturen. Kommunikation hjälper oss tolka 

vad vi ser och upplever, den ger oss således ”glasögon” att se igenom. Att kunna nå fram och 

skapa ett budskap och samtidigt förmedla fakta som behövs för att förstå komplicerade 

processer kan ses som en ”konst” hos miljöorganisationer. Vidare kan det bli ännu svårare om 

organisationens inkomst och möjlighet till verksamhet hänger på att få in pengar genom 

donationer vilket välgörenhet- och biståndsorganisationer oftast gör. 

Antalet organisationer och aktivister som alla värnar om en bättre och hållbar framtid 

för så väl miljön som för människan växer sig allt sig starkare. Idag finns det aktivister och 

organisationer som jobbar med olika aspekter, på olika plan och nivåer, för att se till att en 

hållbar framtid kan bli möjlig. Det som är gemensamt är att alla har målet för en bättre och 

mer hållbar framtid.  

En hållbar framtid och en hållbar värld är vad de flesta människor vill se ska ske. Hur 

lösningen ska gå till finns det olika idéer och teorier kring men något som det allra flesta är 

överens om är hur målet ska se ut. När man talar om hållbar utveckling mål så refererar man 

till Brundtland definitionen:  

 

”Development that meet the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs”  

– Brundtland Report (WCED 1987:8).  

 

Detta citat ur Brundtlands rapport har idag kommit att bli ett mått, en riktlinje, ett mål för vad 

en hållbar framtid för vår värld skall vara och sträva till att bli.  

Det kan ses som att det finns två typer av organisationer som har två olika sätt att 

angripa lösningen till miljöproblemen. Den ena angriper lösningen till miljöproblemen genom 

att pressa företag, politiker och andra beslutsfattare. Den andra genom att arbetar mer direkt 

med situationer som t ex att rena dricksvatten, återplantera skogar eller bevara arter. Något 

som har kommit att blivit mer aktuellt är att genom lösningen på miljöproblem har fått 

synergieffekter på t ex samhällsproblem, som fattigdom. Ett exempel på detta kan vara genom 

att återplantera träd hjälper mot erosion, ökenspridning och näringsfattiga jordar samtidigt 

som det kan hjälpa människor att inte förlora sina hem och brukbar mark för sina grödor. 

Detta är något som organisationer som redan finns och nya organisationer har börjat ta hänsyn 

till i sitt arbete.  
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En organisation som har kombinerat människa och miljö i sitt koncept är stiftelsen 

Vi-skogen (internationellt namn: Vi Agroforestry) som arbetar med biståndsverksamhet och 

har agroforestry som sin lösning på problemet. Agroforestry är en jordbruksmetod som går ut 

på att odla olika typer av grödor inom samma område, där de kan dra nytta av varandra 

genom en symbios. Det kan även förekomma djurskötsel kan gynna grödorna och ökar 

lönsamheten vid skörd och tillväxt. Vi-skogens vision är: ” En hållbar miljö som gör det 

möjligt för människor i fattigdom att förbättra sina liv” (Vi-skogen A). Sedan början av 80-

talet har man samlat in pengar för att kunna dela ut olika plantor till bönder samt lära dem att 

bruka jorden för att gynna mångfaldigt jordbruk. Vi-skogens uppdrag är att: ”Genom 

agroforestry och stöd till bondeorganisationer bidra till: minskad fattigdom, rätt till mat, 

ökade inkomster, ökad biologisk mångfald och klimatanpassning.” (Vi-skogen A). Idag finns 

Vi-skogen i Rwanda, Uganda, Kenya och Tanzania, länder runt Victoriasjön (Vi-skogen B). 

Finansieringen och intäkterna kommer från insamlingar från företag och privatpersoner samt 

ekonomiskt stöd från Sida.  

 Vi-skogens kommunikation finns på många arenor och kommunikationskanaler. 

Utöver att de har insamlingar och informationsblad har de: Facebook, Instagram, Tweeter, 

bloggar, Youtube kanal samt hemsida. De är även synliga genom att det finns som ett val att 

skänka sina pantpengar till, vid nätshopping, aktieutdelningar och inte minst genom 

Postkodlotteriet. Det finns också andra sätt som organisationen får in pengar: tillfälligagåvor, 

testamenteringar, månadsgivare eller att man låta en del av sin egen verksamhetsvinst gå till 

stiftelsen osv.  

 

Problemformulering  

Att kunna nå fram till människor i dagsläget med de informationsbrus som finns blir allt 

svårare. Det finns forskning som även tyder på att människor blir mer passiva när 

informationen blir för massiv (Allen & Weber 1983; Lowe, Pinhey, & Grimes 1980). Att nå 

fram med rätt budskap och med ett tydligt mål i sin kommunikation blir således ännu svårare 

för välgörenhetsorganisationer som oftast måste förklara en komplex situation och hur deras 

lösning är hjälpande, samt varför deras organisation är värd att investera i. 

”En bild säger mer än tusen ord” trots att uttrycket är välkänt och väl använt i det 

svenska språket tittar man lite på bildens språk. Viktigt är inte bara att titta på texterna som 

fristående utan hur bilden samspelar med texten i kommunikationen. Då bilden ger det första 

intrycket och som även kan uppfattas på håll hjälper det mottagaren att intresseras eller 

introduceras till att läsa texten. Walter Coppola (1997) hävdar att resultatet av 

miljökommunikation ligger både hos skribenten och läsaren. Viktigt är således inte att 

glömma bort att studera hur avsändaren väljer att kommunicera för att relations anknyta till 

mottagaren, och inte bara undersöka hur kommunikationen tolkas av mottagaren.  

 

Syfte  

Att framföra ett koncept och att vara tydlig i en komplex värld kräver många komponenter 

som behöver överensstämma. Kommunikation som verktyg för en organisation, dvs att 

framföra sitt koncept till sina sponsorer har en betydande roll för hur framgångsrik en 

biståndsorganisation blir. Genom att undersöka hur avsändaren kommunicerar kan man belysa 

hur organisationen själva vill säga och tolka sitt arbete. Studien skall studera hur en 
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biståndsorganisation, Vi-skogen, använder sig av bild och text för att förmedla sitt syfte. 

Studien hoppas kunna bidra till att kunna belysa hur en biståndsorganisation kommunicerar 

med nuvarande och potentiella givare.  

 

Frågeställning 

 På vilket sätt använder Vi-skogen kommunikationen utifrån de retoriska grunderna*? 

 Vilken relation och känsla försöker Vi-skogen skapa i sin kommunikation till sina 

mottagare?  

 

*De retoriska grunderna består av ethos, pathos och logos. Som i sin tur skapar en 

tillförlitlighet (ethos), en känslomässig koppling (pathos) och en saklig övertygelse (logos). 

(Falkheimer och Heide 2003, s.118-121) 

 

TEORETISKT AVSNITT 
Litteraturgenomgång – Likheter och skillnader med andra studier 

Kombinationen av att se till forskning som rör biståndsorganisationer och miljö-

kommunikation eller kommunikation utifrån perspektivet att se åt avsändaren. Vidare är det 

mindre forskning som undersöker hur de retoriska byggstenarna används och uttrycks i 

kommunikationen.  

Forskning om kommunikation och biståndsorganisationer som jobbar med miljö- och 

hållbarhet, är en större del av studierna grundande på observationer och intervjuer inom 

arbetet i stöd-projekten (Bukenya, Bbale & Buyinza 2008; Mbwambo, Saeuni & Massawawe 

2013). De blir således att man studerar hur kommunikationen är mottagen och lägger mindre 

vikt på hur avsändaren bygger upp den. Ett vanligt studieområde inom miljökommunikation 

är däremot att ha kommunikation om klimatförändringar som studie objekt (se Brulle 2010; 

Greyson 2011; Frandsen & Johansen 2011). Studerande av text och bild utifrån retoriken 

inom miljökommunikation är inte lika lätt att hitta inom forskningen, vilket har gjort att det är 

detta jag vill ha som studieobjekt. 

Resultatet av miljökommunikation är något som t ex Walters Coppola (1997) som tar 

fram gör en retoriska analys av intressenter inom miljökommunikation. Genom att integrera 

tidigare forskares teorier gällande hur kommunikation tolkas tar Walters Coppola fram en 

modell för miljökommunikation. Walter Coppola (1997) menar på att det är viktigt att se på 

skrivare och läsare som intressenter av resultatet av kommunikations situationer.  

Den forskning som gjorts om Vi-skogen (Vi agroforestry) och kommunikation 

inriktar sig mer på hur deras program och kommunikation fungerar i de länderna de har 

projekt i. Forskningen handlar till stor del om hur projekten fungerar och hur olika 

kommunikations-strategier påverkar olika resultat och effektivitet i projekten (se Bukenya, 

Bbale & Buyinza 2008). Andra studier tittar på Vi-skogen i deras projekt bl a en studie där 

man undersöker agroforestry som en lösning på fattigdom i Tanzania (Mbwambo, Saeuni & 

Massawawe 2013). Det finns även ytterligare studier som studerar hur Vi-skogens projekt 

fungerar ur hållbarhetssynpunkt och hur konceptet förblir positiv när organisationen slutar att 

närvara (se Razan 2013).  
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Jag anser att det brister i forskning som undersöker hur Vi-skogen, eller andra 

biståndsorganisationer, kommunicerar till givare eller strategier för att få in pengar. Därför 

har jag valt att studera hur Vi-skogen kommunicerar ut sitt arbete.  

Forskning inom andra biståndsorganisationer och deras kommunikation har varit svår 

att urskilja eller få tillgång till. Det finns även en studie som tittar på relationen vid 

förhandling mellan Vi-skogen och Sida rörande donation och bistånd (Johansson m.fl 2010).  

Dock finns forskning på relationer och roller inom organisationer, trots det finns det lite om 

hur avsändaren bygger relation till sina intressenter (se McWha 2011). Givares betydelse för 

biståndsorganisationer som Vi-skogen är av stor betydelse för organisationens förmåga att 

kunna utföra sin verksamhet. Därför är det viktigt att se till att givaren känner sig bekväm 

med att donera. Naskrent och Siebelt (2013) har studerat relationen från givarnas synvinkel i 

Tyskland utifrån påverkande variabler bl a tillit och engagemang. Till skillnad från Naskrent 

och Siebelt studie vill denna studie undersöka vad Vi-skogen väljer att kommunicera till 

givare och således studera kommunikationen från avsändaren och inte hur mottagaren i sin tur 

tar emot kommunikationen.  

Att studera organisation-givare-relation finns det lite forskning kring vilket har 

inspirerat mitt val. Det finns en del forskning som kan liknas med givare-organisation relation 

vilket kan jämföras med säljare-köpare relationen inom affärsvärlden, genom att en givare kan 

ses som att de köper en tjänst som ska bidra att göra tillvaron bättre för fler. Mycket av den 

forskning som tar upp betydelsen av relationen mellan organisation och givare/intressent 

finner man stöd inom ”customer relation” och ”marketing” forskning. Där lyfts det upp vikten 

av bl a tilltro och anförtroende, som även är grundläggande för att bygga relation till 

intressenter till biståndsorganisationer (Mohr & Nevin; Håkansson m.fl se Houman Andersen 

2001). Denna forskning kan appliceras för organisationer som vill skapa en relation till sina 

framtida givare samt det kan hjälpa att skapa en lojalitet som bidrar till en stadig och trogen 

givare. Här lyfts retorik fram som en viktig variabel i kommunikationen. En studie som 

studerar hur tillit spelar en betydande roll för hur kunden ser på relationen till företaget och 

till den ekonomiska villigheten är Geyskens, Steenkamp och Kumar (1998) som tittar på 

betydelsen av känslor i marknadsföring. Geyskens, Steenkamp och Kumar ser ett antal 

faktorer som är effektiva för att bygga tillit och trovärdighet. De hävdar att med sin studie att 

man bl a lägger mer vikt på det sentimentala som rör kompatibilitet och rättvisa vid 

relationsbyggande. Det finns även mer aktuella studier som undersöker känslor, relationer och 

tillit mellan köpare och säljare (se Houman Andersen & Kumar 2006). Genom att studera 

kommunikation utifrån ett retoriskt perspektiv kan jag med denna studie belysa hur Vi-skogen 

bygger relationen.  

Det som jag ser när jag studerar tidigare forskning är att bildens påverkan och 

närvaro har blivit underskattat och till en viss del glömts bort inom forskning, inte minst i sin 

betydelse vid kommunikation. Det finns studie som bl a tittar på bilders betydelse och 

koppling med klimatförändringar (Greyson 2011). Dock är det svårt att hitta liknande studier 

eller forskning som tittar på bildkommunikation kopplat till miljökommunikation. Hur Vi-

skogen väljer att framställa sina bilder kan få stor betydelse för att se helheten vad de vill 

kommunicera vilket har fått mig att även inkludera bilder.    

Den lucka jag ser som denna studie hoppas kunna bidra till är att se på icke-statliga 

organisationers (NOG) kommunikation utåt som har i syfte att ge en positiv bild av 
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organisationens arbete. Att studera NOGs kommunikation utifrån retoriska grunder kan man 

lättare se på hur de kommunicerar och vilken relation som avsändaren försöker skapa.  

 

Teori & teoretiskbakgrund  

Genom att undersöka de retoriska grunderna kan man belysa vilka byggstenar i texten, t ex 

vilken fakta som lyfts och vilka känslor som väcks. Detta kan hjälpa att se hur används för att 

skapa en relation med intressenter/potentiell givare för att de ska känna att de vill ta beslutet 

att donera pengar eller inte. Kommunikation handlar om att nå fram till sin publik. Detta är 

något som inte minst har en betydelse vid kommunikation för avsändaren att nå ut till givare 

hos hjälp- och biståndsorganisationer. För en biståndsorganisation blir således vikten av att nå 

fram till potentiella givare mer avgörande för fortsatt verksamhet.  

Falkheimer och Heide (2003) talar bland annat om hur betydande tolkning är för att 

skapa sig ny kunskap samt att olika människor tar emot kunskap på olika sätt. Detta gör det 

viktigt att ”hjälpa” mottagaren att uppfatta det som vill kommuniceras att de även ses på ”rätt 

sätt”. Idag finns det olika sett att se på kommunikation men denna studie kommer se på Vi-

skogens kommunikation utifrån vad som kommuniceras och hur de kommuniceras genom att 

studera hur de använder text och bild.  

Man kan se studiens teori i tre nivåer: vad lyfts upp, hur lyfts det upp och vad blir det 

större perspektivet. Genom att studera den enskilda textens retoriska grunder kan man se vilka 

byggstenar som används för att skapa tillit, känslor och vilken fakta man framför. Hur en text 

är skriven eller berättad skapar också betydelse för vilken relation, tolkning eller intryck vi får 

av organisationen. I ett sista steg studerar man hur text och bild är skriven för att se vilket 

perspektiv eller ramverk det skapar en tolkning. Att se på kommunikation ur ett högre 

perspektiv, än enbart en enskild text eller bild, kan man med ett tolkning- och perspektiv 

ramverk hjälpa mottagaren att få en uppfattning av de budskap man vill förmedla som 

avsändare.  

 

Retoriska grunder 

Att kommunicera innebär inte bara att framföra sitt meddelande utan även att skapa en 

relation till läsaren. Att skapa en relation med läsaren bidrar till att de får en tilltro och ett 

förtroende till organisationen. Falkheimer och Heide (2003, s.81) talar om vikten att skapa 

goda och långsiktiga relationer med mottagarna, för att det skapar ett värde i de arbete som 

görs och en tillit kan byggas. Genom att skapa ethos, pathos och logos i sin kommunikation 

skapar man en tillförlitlighet, en känslomässig koppling och en saklig övertygelse 

(Falkheimer och Heide 2003, s.118-121). 

Att skapa en tillit och tilltro har en stor betydelse om läsaren/mottagaren kommer att 

ta till sig de organisationen säger. Falkheimer och Heide (2003, s.118) menar att en god 

människa blir en god talare. Detta kan tolkas som att det är viktigt att vara sanningsenlig till 

sina mottagare, då det annars minskar trovärdigheten nästa gång man vill kommunicera ut 

något. Bergström och Boréus (2012, s.92) menar på att ethos kan förstärkas genom att 

exempelvis en person som anses vara ärlig, klok eller sympatisk har större lycka med att nå ut 

med sitt budskap. Falkheimer och Heide (2003, s.118) tar även upp ett bra sätt att uppnå 

ethos, som organisation kan det vara att lyfta upp organisationens värden och värderingar. 

Genom att lägga fram vad man har för värderingar som organisation får man organisationen 
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att bli mer hanterbar för mottagaren. Man ger organisationen en mänskliga egenskap som är 

lättare att relatera till. Att lyfta fram värderingarna hos organisationen ger man även möjlighet 

till mottagaren att antingen överensstämma eller motsäga sig värderingarna och kan således 

skapa en samhörighet eller inte. Renberg (2009, s.26-27) menar att det finns två sätt att uppnå 

ethos: antingen genom att mottagaren känner sig bekräftad eller respekterad men även att 

ethos kan uppnås genom förtroende. Det handlar om att skapa en stämning och trygghet till 

mottagaren, men även att man känner en gemenskap så att mottagaren kan känna sig som en 

del av det som kommuniceras (Renberg 2009, s.27). Eftersom ethos bygger på övertygelse 

kan det hjälpa att visa på erfarenhet eller professionell ställning, detta då människor inte 

hinner sätta sig in i allt och kan således lita mer på folk som man märker är insatta (Renberg 

2009, s.35).  

”För att bli uppmärksammad och tolkad krävs känslor” (Falkheimer och Heide 2003, 

s. 119). Det är genom känslor som människan tolkar och avgör betydelsen av en organisations 

meddelande och budskap. Att skapa en känslomässig relation är viktigt för att hjälpa 

mottagaren att förstå och tolka de man vill kommunicera på rätt sett. Falkheimer och Heide 

tar upp en form av metaforisk pathos: personifiering. Personifiering är en form av metaforisk 

förenkling, man tar det abstrakta för att göra det mer lättförståeligt och hindra att mottagaren 

förlorar intresse (Falkheimer och Heide 2003, s. 119-120). Enligt Renberg (2009, s.29) är 

förmågan att koppla in pathos i retoriken en av de avgörande grunderna för att nå fram till 

mottagaren. Bland annat kommunikation för välgörenhetsorganisationer kan vara att skapa 

hopp. Renberg (2009, s.30) nämner hur varje intellektuell tanke har en känslomässig 

förankring, vilket kan ses som att det är genom logiska argument man kan nå mottagarens 

moral. Argumentering utifrån ett pathos kan vara att bl a framföra grundläggande värderingar 

eller som Renberg uttrycker det argument där man lyssnar till hjärtat, trots att det kanske inte 

alltid är det förnuftiga valet (Renberg 2009, s.36).  

Det är inte bara tillit och känslor som har en betydelse för mottagaren utan även 

rationella argument och presentation av fakta, logos. I denna del av texten är vi sakliga och 

istället tar bort värderingar och personlig uppfattning och istället talar om faktum. Logos 

skapar de logiska, rationella och fakta mässiga bilderna av en verksamhet. Logos argument 

kan bl a vara uppbyggt på två typer: deduktion och induktion (Renberg 2009, s. 33). 

Deduktion innebär att man bygger upp argument utifrån det formella logiska tänkandet genom 

att använda premisser och en slutsats. Induktion använder sig till skillnad från deduktion av 

bevisföring genom generella slutsatser, dessa argument får mottagaren komplettera själv 

(Renberg 2009, s.34). Det kan även vara så att liknelser med helt andra områden kan komma 

att framställas som ett argument vad man tänkt (Renberg 2009, s.35). Exempel: ”liksom 

solskenet likaså ska vi le mot våra kunder”. 

 

Storytelling  

Utöver de retoriska grunderna kan man kommunicera genom olika typer av textstrukturer. 

Information kan uttalas eller framföras på olika sätt. Viktigaste kan vara att göra sig 

ihågkommen för att lyckas höras över informationsbruset. Genom att kommunicera 

berättelser, storytelling, kan man bidra med att mottagaren har en större vägledning genom 

texten och således kan skapa en bättre förståelse. Berättelser enligt Falkheimer och Heide 

(2003, s.96) hjälper oss att förstå vår situation och omvärld vilket gör det till ett bra verktyg 
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även vid annan kommunikation. Berättelser integrerar, engagerar och vägleder läsaren, vilket 

även skapar gemenskap, relationer, kunskaper, underhåller och inte minst ger information 

(Falkheimer och Heide 2003, s.98). Storytelling kan hjälpa retorikens pathos som handlar om 

att skapa känslor och relationer hos mottagaren, genom att den kan som tidigare nämn 

engagera och skapa gemenskap. Berättelser är även lättare att minnas på längre sikt vilket gör 

det effektiv för kommunikatörer som vill se till att budskapet stannar kvar och kanske även 

når tredje part (Falkheimer och Heide 2003, s. 96). Ur en organisations perspektiv kan 

berättelser även bidra till att skapa tillit, lojalitet och möjligheten att bli ihågkommen, vilket 

kan liknas med logos i retoriken. Genom berättelser kan man göra det lättare att förstå 

komplex information eller strukturer vilket gör det praktiskt för organisationer men det kan 

även göra det lättare för mottagaren att förstå sin uppgift och plats (Falkheimer och Heide 

2003, s.100-101).   

Enligt Falkheimer och Heide (2003, s. 99) består berättelser av tre beståndsdelar: ett 

ursprungligt förhållande, en handling eller händelse och konsekvenserna av handlingen eller 

händelsen. Vidare är kronologi eller händelseförlopp nyckeln för att föra läsaren framåt och 

skapa ett sammanhang och en rödtråd (Falkheimer och Heide 2003, s.100). Berättelser brukar 

även ha ett tydligt mål, som t ex kan det vara fakta eller förståelse av något (Falkheimer och 

Heide 2003, s.177). Utöver de mer praktiska delarna bygger även berättelser på ethos, pathos 

och logos som nämns ovan.  

 

’Framing’  

Framing I grunden handlar om attityden hos människor och hur de ser på olika situationer. 

Det handlar om att skapa ramar för uppfattningar och perspektiv för hur mottagaren sedan ska 

ta emot och tolka budskapet (Cox & Pezzullo 2016, s.63). Det är genom värderingar och våra 

inställningar som påverkar vad människan har för attityd eller inställning till olika saker.  

Framing kan ses som ett verktyg där man för fram en verklighetsbild som styrks av 

ett problem eller liknande (Entman 1993 se Hansen 2010, s.32). Metoden kan ses som negativ 

men det kan även ha en positiv effekt om man använder den som en lärandestrategi. Chong & 

Druckman (2007) talar om att framing kan var en lärokurva som öppnar upp ögonen till något 

bra, men använt på fel sätt kan det även bli ett manipulativt verktyg.  

Precis som de retoriska grunderna använder sig också framing av människans logiska 

tänkande och de moraliska grunderna. Framing är likaså ett verktyg för att hjälpa mottagaren 

att resonera fram ett nytt perspektiv och skapa värdegrunder. Hansen (2010, s.32-33) talar om 

två typer av framing den ena som en berättelse för att förstå vår omvärld och den andra som 

hjälper bygga ramen. Det är med framing i bl a berättelser som vi kan skapa förståelse och en 

bild av ramen/budskapet/värdegrunderna som finns (Hansen 2010, s.33). Metaforer, citat, 

bilder och exempel kan bygga upp ramen till de perspektiv man vill uppnå (Hansen 2010, 

s.33). Genom att rättfärdiga vad som behövs, visa på konsekvenser om det inte händer och till 

sist applicera principer skapar ett ramverk för mottagaren att tolka genom (Hansen 2010, 

s.33). Framing kan använda sig av valda ord för att rikta en uppfattning över eller hur vår 

relation till något kan eller borde vara (Hansen 2010, s.39 m.fl.). Genom att exempelvis 

använda negativa respektive positiva ord om något, antyder det hur mottagaren är sett att 

ställa sig i förhållande till saken ifråga. Att lyfta fram den del av verkligheten som man vill 

betona kan bidra till att man skapar en åsiktsgrund som vidare skapar ramarna för 
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uppfattningen hos mottagaren (Hansen 2010, s.56). Att exempelvis använda en benämning 

som ”Moder Jord” kan det antyda på att skapa mottagaren är menat att ha en respektfull och 

vördande relation till vår planet (Cox och Pezzullo 2016, s.59). 

Framing kan även använda sig av storytelling genom att bygga upp berättelsen som 

får en att se till problemet och i ett nästa steg till vad som har skapat det och till sist vad 

lösningen är för att ta sig ur det (Entman 1993 & Ryan 1991 se Hansen 2010, s. 174, 190). 

Entman (ibid) menar på att framing är ett sett att styrka attityder eller perspektiv för att öka 

tron på hur något skall lösas. Genom berättelser kan man ta med mottagaren på en ”resa” och 

skapa ett händelseförlopp som är lättare att följa. Man kan således bygga upp berättelsen med 

vad problemet är för att sedan visa på hur problemet uppkom och för att sedan avsluta med 

hur problemet kan lösas. 

 

METOD 
Metodbeskrivning 

Metoden har syftet att se på text och bild utifrån ett retoriskt perspektiv. Resultat del kommer 

att sammanfatta bild respektive text från Vi-skogen separat för att i tolkning & analys 

avsnittet analyseras och diskutera de retoriska grunderna: Ethos, Pathos och Logos.  

Bildanalysen lutar sig på Bergström och Boréus (2012) visuell textanalys samt 

utifrån de retoriska grunderna, genom att använda en del frågor som ståndpunkter för 

kontinuitet genom materialet. Huvudfrågan under bildanalysen är att se på vilka känslor och 

interaktion gör bilden med mottagaren. Totalt antal olika bilder som har undersökts i studien 

är 46 stycken foton från Vi-skogens material, skall nämnas att det har uppstått en del 

dubbletter som inte har räknats mer än en gång.  

Den andra delen av resultaten som består av textanalysen används retorikens grunder 

som stöd. Liksom bildanalysen finns en del frågor som gör det lättare att hålla en kontinuitet 

men är mer flytande frågor. Dessa är grupperade efter ethos, pathos och logos. 32 stycken 

texter har lästs och studerats. 

 

Motivering för val av metod 

Att studera bild och text genom ett retoriskt perspektiv hoppas författaren kunna säga något 

om hur avsändaren använder sig av kommunikation och de retoriska grunderna. Genom att 

använda de retoriska grunderna kan författaren belysa vilka byggstenar organisationens 

kommunikation bygger på och på vilket sett man använder dem. Att integrera bild i studiens 

material har med att göra att en stor del av människorna hämtar första intrycket från de 

visuella. Valet att använda både bild och text var för att skapa en beredare förståelse om hur 

avsändaren kommunicerar i både text och bild. Bildanalys är med i studien som en betydande 

faktor i kommunikation. Bergström och Boréus (2012, s.343) nämner i sin bok Textens 

mening och makt att bilder visar hur man anser att världen ser ut. Att se på en 

biståndsorganisation som jobbar för att göra världen bättre för fler finns det en större vikt att 

integrera detta. Kommunikationen från organisationer som dessa kan ge en stor påverkan på 

mottagaren om hur hens världsuppfattning skall vara. 

Denna studie vill bidra med en större helhetsbild av hur avsändaren väljer att 

kommunicera till mottagaren genom att studera retoriken i bild och text. Det är inte tänkt att 

studien ska hävda något om hur mottagaren tar emot kommunikationen utan hur avsändaren 
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kommunicerar. Den retoriska analysen som skall undersöka text och bild utifrån: Ethos, 

Logos och Pathos för att se hur avsändaren försöker förmedla sitt budskap så framgångsrikt 

som möjligt 

 

Avgränsning 

Avgränsningen av studien är gjord utifrån tidsbegränsning men även mer grundande basis 

som: vad det är för typ av resultat som skall analyseras och med vilket syfte. Detta har gjort 

att författaren har kommit fram till att utesluta sociala medier som Facebook, Instagram och 

Tweeter som är mer tillfällig media som uppdateras snabbt med liten och tillfällig information 

samt ses som mera kortvarig pga informationsbruset, med flera aktörer från flera håll 

samtidigt. Då studien mer vill undersöka hur organisationen använder sig av information som 

är mer långvarig och konstant samt i syfte när mottagaren själv tar sig tid att titta åt 

organisationens håll. Detta har gjorts med hjälp av pappersmaterial av Vi-skogens posters, 

flyers, informationsblad och tidningar samt organisationens egen hemsida. Vidare är det två 

flikar på hemsidan som anses relevanta för att undersöka vad en intressent skulle kunna 

tänkas studeras för att lära känna organisationen: ”Om oss” och ”Vad vi gör”. Dessa kanaler 

anses minska informationsbruset då det är minder risk för flera aktörer samtidigt. Materialet 

är således valt efter vad organisationen själv skulle säga om de fick möjlighet att förmedla 

information i lugn och ro. Författaren är medveten att det finns en Youtube-kanal och blogg 

som också kan falla under samma kategorisering men har pga tidsbrist valts bort.  

Till sist avgränsas de bilder som ska studeras till foton eftersom majoriteten av Vi-

skogens visuella kommunikation består av foton, Figurer och modeller kommer således inte 

studeras.  

 

Bildanalys  

När bilderna har studerats har de utgått från ett antal frågor detta för att få en mer kontinuerlig 

analys av de bilder som studerats. Bildanalysen liksom textanalysen har integrerat de retoriska 

aspekterna i sina frågor och riktlinjer vid analysen. Logos kan bla kopplas med det mer 

uppenbara i bilden så som: vad föreställer bilden och hur ser omgivningen ut. Vidare har det 

studera hur nära självaste motivet är bilden mottagaren och vilken interaktion hen (om 

människa) har med mottagaren respektive andra på bilden, detta kan få en betydelse ur pathos 

synvinkel. Interaktionen kan ha en symbolisk betydelse så som gemenskap, eller de motsatta 

framställas (Bergström och Boréus 2012, s.340). Även vilken känsla som motivet förmedlar 

kan ha ett mer rakt budskap, som hur avsändaren vill att mottagaren ska uppleva t ex glädje, 

sorgsenhet, ilska eller neutralt. Det är inte bara den direkta känslan motivet speglar utan det 

kan även vara aktivitet eller passivitet som kan indikera på en djupare mening från 

avsändaren.  

En annan komponent av retorikens grunder är ethos som handlar om tillit och tilltro 

vilket kan stärkas beroende på vilken relation man har till avsändaren. Detta kan styrkas 

genom hur kamera eller mottagaren är placerad i förhållande till motivet på bilden. Hur nära 

motivet är för observatören kan antyda på vilken relation beaktaren har till motivet, den så 

kallade symboliska distansen (Bergström och Boréus 2012, s. 319). Om en bild är tagen på 

inte mer än överkropp eller närmare kan det ses som att beaktaren och motivet har en 

personlig relation. En bild som istället är tagen på mer än överkroppen anses fortfarande ha en 
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relation men istället en samhällelig gemenskap, men inte en privat relation (Bergström och 

Boréus 2012, s 319). Vidare kan en bild där motviet är i helkropp eller längre ifrån beaktaren 

antyda på att beaktaren och motivet är främlingar eller möjligtvis flyktig bekantskap 

(Bergström och Boréus 2012, s 319). 

Bergström och Boréus (2012) antyder vilken hierarkisk ställning man har till motivet 

på bilden. En bild tagen från ett ovanifrån-perspektiv visar på att betraktaren framställs som 

överordnad (Bergström och Boréus 2012, s. 315). Detta kan således få beaktaren som att 

framställas som t ex ödesavgörare eller få motivet att ses som oväsentlig då de inte ses som 

jämlika. Vidare finns jämnnivå perspektivet, eller öga-mot-öga perspektivet, vilket ställer ett 

likhetsvärde till motivet. Det sista alternativet är underifrån perspektivet vilket ger beaktaren 

underordnad känsla och skapar en känsla att motivet är högre ställt än beaktaren. Hur motivet 

även är positionerad i förhållande till kameran/mottagaren har sin betydelse till hur en relation 

kan vara. Om motivet är rakt framifrån visar det, enligt Bergström och Boréus (2012, s. 315), 

att beaktaren och motivet delar samma värld medan bakifrån visar det på exkludering likaså 

gör sidopositionen också detta men inte till samma höga nivå. 

För att lyfta studiens mening ytterligare så har analysen även innehållit en del där 

bildtext har tagits med. Detta för att se hur avsändaren använder sig av det samt för att se på 

vilken betydelse det får hur vi tar emot bilden och vilken relation eller uppfattning de kan 

skapa.   

 

Textanalys 

Analysen genomfördes genom att studera vad som nämns eller tas upp i texterna för att se om 

det finns ett övergripande fokus åt något håll. Genom att ta ut fakta och den sakliga 

informationen kan man se hur Vi-skogen använder sig av logos. Vid argumentation använder 

man sig av deduktiva resonemang med premisser och slutsatser när man försöker argumentera 

(Renberg 2009, s.33-34). Genom detta skapar man så kallade retoriska argument. 

Författaren studerade även på vilket språkbruk, hur vida man uttrycker sig (lyfter 

man fram erfarenhet, titel eller ställning) i sitt skrivande som kan stärka det retoriska ethos. 

Som tidigare nämnt är ethos den del i retoriken som skapar tillit och tilltro som behövs för att 

skapa en trygg relation. Genom att lyfta fram argument tillsammans med att visa på en 

erfarenhet eller professionell ställning ökar ethos, trovärdigheten (Renberg 2009, s.35). Då 

människor inte har förmågan att kunna allt litar vi mer på personer och organisationer när de 

kan garantera saker genom sina erfarenheter eller sin expertis.  

Till sist är det även viktigt att se till pathos som handlar om vilken relation man 

skapar genom känslor. Pathos kan uttryckas i hur man argumenterar genom att lyfta 

värderingar eller sympati, detta har en betydelse för hur texten kommer vidare tolkas påstår 

Renberg (2009, s.29). Renberg (2009, s.30) talar om tes som den åsikt som organisationen, i 

detta fall, vill att mottagaren skall gör till sin egen. Detta kan vara en form av påstående 

slogan eller liknade. Genom att texten har en tes kan det bli lättare att kunna känna att man 

förstår budskapet med texten och vad texten sträva att åstadkomma. Bergström och Boréus 

menar på att vilket svar de olika typer ger eller vilken förutsättning de behöver: ett påstående 

förutsätter ett övervägande eller notering, en fråga förutsätter ett svar, ett erbjudande 

förutsätter accepterande och en utmaning kräver ett åtagande (Bergström och Boréus 2012, 
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s.321). Även hur man benämner något kan få bl a en känslomässig betydelse vilket kan 

påverka mottagarens relation och påverkan (Cox & Pezzullo 2016, s.56).  

Hur orden oftast är associerade positiva eller negativa i sitt sammanhang är något 

som författaren har undersökts. Orden har setts utifrån sitt sammanhang för att se på den 

egentliga betydelsen som avsändaren framstår att kommunicera, för att innebörden av orden 

kan skifta (Bergström och Boréus 2012, s.84). För att undvika detta ska orden ses i en 

meningsbyggnad eller fras i en mening för att mer tillrätta visa ordets betydelse för 

mottagaren. 

 

Undersökt material 

Det analyserade materialet består av Vi-skogens hemsida men även pappersmaterial 

administrerat av Vi-skogen själva. På hemsidan har text och bild under ”Om oss”- fliken samt 

underflikarna ”organisation”, ”Vi-skogens ambassadörer” och ”Historia”. Även fliken ”Vad 

vi gör” med underflikarna ”Vårt biståndsarbete” och ”Våra länder” med sina underflikar 

”Kenya”, ”Tanzania”, ”Rwanda” och ”Uganda” har studerats. 

De pappersmaterial som författaren har analyserat kommer från att Vi-skogen själva 

har skickat relevant och aktuellt pappersmaterial gällande för 2016 (året studien gjordes) och 

är presenterade i tabellen nedan: 

Rubrik Typ Utgivet år Beskrivning 

Hjälp som växer så att det knakar Tidning Saknas 11 sidor med 21 st 

foton 

Vi-skogens strategi för 2013-2015 Häfte Saknas 26 sidor med 10 st 

foton 

Vi-bladet #1, 2016 Informationsblad 2016  Ett uppslag med text 

och bild på båda 

sidorna. Med 11 st 

foton 

Klimatkompensera genom Vi-

skogen 

Flyer  Saknas  Ett uppslag med 3 st 

foton 

Mat, ren luft och inkomst. Tänk 

vad en liten trädplanta kan ge en 

familj i östra Afrika 

Flyer Saknas  Ett uppslag med 6 st 

foton 

Plantera träd för framtiden – En 

skrift med frågor och svar om 

testamente 

Tidning Sakas 7 sidor med 9 st 

foton 

 

Metodkritik & Metodreflektion 

Eftersom att studien omfattar en stor del av Vi-skogens bilder och texter, i deras 

pappersmaterial och en del av hemsidan, anses de slutsatser som dras i studien kunna vara 

generaliserbara med hur Vi-skogen kommunicerar. Vidare anses studien använda en relevant 

och en validerande metod då den avser att undersöka vad kommunikationen belyser och 

vilken känsla den skapar. Det kan förekomma en del egen tolkning av författaren då det inte 

helt klart om vad som är ethos, pathos och logos. En del retoriska grunder kan även vara 

svårtolkad eller svårbestämd pga att en del av bild eller text både kan vara t ex logos och 
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ethos. Det kan göra att det är ännu svårare att bestämma eller avgöra hur man ska tolka. 

Vidare kan även detta göra att olika forskare som undersöker materialet med samma studie 

kan få olika resultat av samma material.   

Valet att inte göra intervjuer trots att det kan anses som att det kan kännas som en 

mer uppenbart val för att se hur avsändaren kommuniceras, detta valdes bort på grunderna att 

det blir en analys av en tolkning på kommunikationen och inte vad som faktiskt 

kommuniceras och syns. Då det valdes att studera både bild och text som kommunikation var 

det viktigt att hitta gemensamma nämnare för de olika kommunikationsformerna och då 

ansågs retorisk analys som en bra gemensam nämnare. Dock gör det att en mer grundlig 

innehållsanalys kan ge ett annat resultat eller fokus för vad studien kan komma att ta som 

exempel och se som vad kommunikationen koncentrerar sig på. Retoriken valdes som 

utgångspunkt för studien för att kunna belysa vilka känslor som avsändaren kan komma att 

väcka eller hur organisationen framställer sig. Med retoriskanalys kan man således få en bild 

av den sakliga övertygelsen organisationen tar fram, vilka känslor de fokuserar på och hur de 

skapar tillförlitlighet. Utöver att tolkning kan variera beroende på vem som analyserar kan det 

finnas en risk att resultatet av en retoriskanalys kan tolkas som hur mottagaren tar emot 

kommunikation, och inte hur avsändaren väljer att kommunicera. Detta kan komma att anses 

som en anledning varför denna metod inte används. Dock kan man genom metoden se på vad 

som är kommunicerat i text och bild och inte vad som anses vara kommunicerat eller hur 

mottagaren tar emot det. 

Som tidigare nämnt kan analysen och resultat komma att skilja sig en del om studien 

hade repeterats på samma material då det blir upp till författaren själv att tolka materialet och 

vad som är de retoriska grunderna som Vi-skogens kommunikation belyser. Dock tros inte 

denna varierande tolkning att påverka slutsatserna om vilka känslor som skapas och utrycks  

eller vilken relation organisationen bygger. 

 

Redovisning av resultat och analys 

Resultatet består av en separat beskrivning av bilder respektive texter i en så saklig 

sammanfattning som möjligt för att vidare i Tolkning & Analys-delen analyseras. I tolkning 

& analys delen är uppdelad i tre delar som ser utifrån studiens teori, under följande rubriker: 

relation med bild och text, kommunikation genom berättelse och ’framing’ - guidande 

kommunikation. Olika delar i analysen fokuserar på Vi-skogens kommunikation utifrån 

vardera del av studiens teoris olika byggstenar: retoriska grunder, storytelling eller framing. 

Under rubriken ” Relation mellan bild och text” diskuteras hur Vi-skogens kommunikation i 

bild och text använder de retoriska grunderna. Under rubriken ” kommunikation genom 

berättelse” analyseras texterna samt deras roll och betydelse för kommunikationen. Till sist, 

under rubriken ”‘Framing’ - guidande kommunikation” analyseras ramverket som Vi-skogen 

skapar och vilken bild det skapar av organisationen och människorna de arbetar med. 

 

RESULTAT 
Bildbeskrivning 

I bilderna tagna på människor är alla personerna välklädda och ser hälsosamma ut. 

Människorna på fotona ler och majoriteten tittar på mottagaren, det finns en del som har 

neutrala ansiktsuttryck. Majoriteten av alla foton är på människor, ca 40st av 46 totalt, och 
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majoriteten av dem är på personer med afrikanskt ursprung (mörkhyade). Extremt få foton är 

på personer med vit hy (fem bilder av de 46 totalt), när detta förekom så är det i ett 

kändiskopplat syfte eller någon som jobbar med organisationen. Däremot när det kommer till 

olika kön och ålder är bilderna till en stor del jämnt fördelade mellan antal bilder på barn, 

kvinnor och män. 

Alla bilder utom 1-2 av de totalt 46 analyserade bilderna är tagna utomhus och under 

fina väderförhållanden, oftast soligt. All natur som visas är grönskande i klargröna färger, 

dock ska nämnas att naturen är till allra största del i bakgrunden och ofta suddig. Av de 46 

bilder som analyserats har trädskott varit med i 15 gånger av dem, ofta i samband med 

människor (se exempel på en variant i figur 1).  

 

Figur 1: Bild av Loransi Mukarutagwenda och Domitila Mukanyirigira, från Rwanda 

(Vi-skogen G). Foto: Lisa Brunzell. Publicering är medgiven av Vi-skogen. 

 

Majoriteten av de bilderna Vi-skogen använder sig av är tagna nära mottagaren, vilket är 37 

av de 46 studerade bilderna. Vid bilder tagna på människor är bilderna tagna till största dels 

från midjan och upp. Det finns även bilder där mer av kroppen syntes men då personen på 

bilden är oftast nära kameran/mottagaren eller är ned hukad och tog upp större delen av bilden 

(se figur 1). Majoriteten av bilderna är tagna i jämnhöjd med mottagaren, de bilder som inte är 

i jämnhöjd är inte på människor utan på växter.  
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Figur 2: Bild av Kvinnorgruppen Mafaniko, från östra 

Tanzania (Vi-skogen G). Foto: Maurits Otterloo. Publicering 

är medgiven av Vi-skogen. 

 

Det finns några stycken bilder som är som att ”titta in” på en händelse eller tagna som att man 

är en del av handlingen. Det finns bland annat en som visar en kvinna som räcker fram 

bananer mot mottagaren med händer som sträcks fram för att ta emot bunten (se figur 2). Det 

finns ett annat exempel där det är ett barn som står till viss del bakom några löv, löven är 

suddiga och barnet är i fokus (se figur 3). 

 

Figur 3: Bild av Joan Nabulega, från 

Uganda (Vi-skogen G). Foto: John 

Bärj. Publicering är medgiven av 

Vi-skogen. 

 

Det är även en del bilder som återanvändes på olika ställen i materialet. Bland annat bilden 

med barnet som tittar på mottagaren genom löven återkommer omkring 3 gånger genom de 



17 
 

studerade materialet (dessa har inte dubbel räknats utan är räknade som en bild i totala 

studerade bilder)  

Bildtexten som finns till fotona ger generellt sett ett namn på människan på bilden 

samt vilket land personen tillhör, se figur 1 som exempel (25 av 46). En del av bildtexterna 

kan även nämna relationer eller hur denna person är kopplad till Vi-skogens organisation, när 

det bl a är flera personer på bilden är detta vanligare. Utöver bildtexten som är direkt kopplad 

till bilden är det minst en ny bild per ny text eller sida. Ett exempel på hur bildtexten ser ut i 

pappersmaterialet är bilaga 1. Bilderna tar till största del upp halva sidan av de 

pappersmaterial som är analyserat.  

 

Textbeskrivning 

Texterna är koncentrerade på de positiva situationerna och möjligheterna som Vi-skogens 

organisation bridrar med. Det lyfts fram hur agroforestry t ex har bidragit till ekonomisk 

försörjning, mat, minskad erosion eller skugga. Många av texterna inleds med hur barnen eller 

de fattigaste drabbats hårdast och lägger störst fokus på det positiva som organisationen och 

agroforestry bidrar till. Vidare lyfter de fram hur de arbetar med att lösa problemet för att sist 

övergå i vilken skillnad eller fördel deras metod har haft för effekt. Vi-skogen nämner 

agroforestry när det tala som vad som hjälpt människor ur sin situation. 

Vi-skogen använder sig mycket av text berättad utifrån personer som har hjälpts av 

projektet, speciellt barn. Berättelserna är berättade utifrån personens perspektiv genom tal 

blandat med fakta om situationen som utfyllnad. Berättelserna har en kronologisk ordning 

över hur just de är kopplade till organisationen samt hur organisationen har hjälpt dem. Det 

finns t ex texter där elever från skolor som Vi-skogen samarbetar med berättar om hur de lär 

sig om agroforestry och vad de ser för positivt med detta. När det är personer får man alltid 

veta namnen och från vilket land de kommer ifrån. I vissa fall kan man även få en viss 

bakgrund på personen, som exempel hur hen kom i kontakt med Vi-skogen från början. 

Majoriteten av de berättande texterna är från vuxna, barn som berättar har bara stöts på ca 4 

gånger av 13 identifierade berättande texter. Vid varje berättande text finns en bild på den 

eller de personerna texten handlar om.  

Ingen av de berättande texter är identisk trots att samma person som Vi-skogen 

arbetar kan finnas i flera texter. Ut av de texterna som studerats är alla berättande texter om 

människor som på ett eller annat sätt fått hjälp eller stöd från Vi-skogen. Majoriteten av 

texterna på hemsidan är korta stycken med fakta om vad organisationen bidrar med eller var 

de finns samt siffor på antal av t ex: planterade träd, familjer eller bönder som Vi-skogen 

arbetar med. Medan majoriteten av de berättande texterna i pappersmaterialet handlar om 

människor. Rubrikerna för de berättande texter är oftast ett citat, t ex ”Vi har lärt oss hur vi 

kan förbättra våra barns hälsa” (Vi-skogen C).  

Många av texterna lyfter fram vad man kan se att organisationen gör och gjort bättre 

för människor. Det talas om vilken positiv utveckling som Vi-skogen har haft på de 

människor de jobbar med. Exempel berättande texter byggs upp av att man får en introduktion 

och bakgrund till personerna, var de t ex bor eller vilken relation de har till Vi-skogen. Många 

av dessa texter är uppbyggda som en berättelse med påståenden från människor som Vi-

skogen redan hjälpt. Problemen nämns alltid i dåtids form, t ex: ”jorderosionen minskade när 

de började plantera träd...” (Vi-skogen E) eller ”Detta har hjälpt dom tackla problemet med 
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torka och de har en större trygghet i sin försörjning” (Vi-skogen D, s. 7). Vissa berättelser 

berättar kort om hur situationen var innan Vi-skogen hjälpte till och vilken lättnad det har 

blivit efter, t ex ”Det är så skönt att inte behöva hämta vatten långt bort varje dag!” (Vi-

skogen F). En stor del av de flesta texter talar om kunskapen som de har fått av Vi-skogens 

program och vad de har lärt sig, t ex ”… vi har lärt oss så mycket av Vi-skogen, och det är 

något som ingen kan ta ifrån oss” (Vi-skogen E). Texterna nämner även hur personerna själva 

fått arbeta hårt för att förverkliga det de lärt sig också. En del av texterna har någon mening 

om framtids utsikter som, t ex ”Jag vill ha massor av plantor som jag kan ge bort till mina 

vänner och grannar”(Vi-skogen D, s. 9) eller ”… jag har planer på att förbättra vår gård och 

bli en förebild för andra bönder” (Vi-skogen D, s. 5). En del av de berättande texterna lyfter 

även fram mer personliga effekter efter programmet uttryck som, t ex ”Vi har också ett bättre 

äktenskap. Förr oroade vi oss ofta och bråkade om pengar” (Vi-skogen D, s. 7). 

Många av texterna är inte långa eller tunga att läsa utan håller sig relativ enkla i sitt 

språk. Det finns många små stycken i deras texter med egna rubriker. Dessa är stycken som 

oftast innehåller något argument eller fakta och är på mellan 40-60 ord långa. Dessa mindre 

texter kan sitta under en gemensam större rubrik men har egna rubriker. Dessa mindre texter 

bygger oftast på varandra om de är på samma sida eller under samma flik på hemsidan. Det 

kan t ex vara ”Tanzania” som är flikens rubrik och under den kan man hitta rubriker som 

”under 2014” där man punktar upp vad som Vi-skogen har gjort i siffror och sedan en 

ytterligare rubrik med en berättande text som är skriven utifrån någon som Vi-skogen hjälpt 

genom sitt program (se Vi-skogen C).  

Sättet Vi-skogen redovisar, vad organisationen har åstadkommit hittills skiljer sig 

mellan hemsidan och pappersmaterialet som är studerat. På hemsidan redovisar de genom att 

punkta upp i siffror hur många träd man har planerat eller hur många hushåll man har hjälpt 

osv., medan denna form av redovisning med siffror inte återfinns i pappersmaterialet. Det 

framgår även fler texter där personer berättar själva i pappersmaterialet än på hemsidans. Det 

finns även textstycken som återkommer i pappersmaterialet som finns på hemsidan, trots att 

texten är identisk i båda medierna är layouten hur texterna framförs olika. Exempel på detta 

kan vara att på hemsidan finns det en flik om Vi-skogens biståndsarbete där de delar upp 

arbetet i fyra prioriterade arbetsområden, varje område har endast ett stycke på strax under 

100 ord var. I pappersmaterialet finns samma stycke men presenteras som en inledande på 

vardera prioriterat arbetsområde med en ytterligare text som handlar om en person som har 

gynnats av de olika prioriterade områdena. 

 

TOLKNING & ANALYS 
Relation med bild och text  

För att en organisation ska kunna bygga relation till intresserade givare menar denna studies 

teori att det innebär att skapa en tillförlitlighet, känslomässig koppling och framföra en saklig 

övertygelse (Falkheimer och Heide 2003, s.118-121). Vi-skogen bygger en relation på alla 

dessa plan genom sina bilder och texter. Genom att exempelvis välja bilder där människor ler 

och är glada visar på att Vi-skogen förmedlar känslan av lyckan. Men även i textform läggs en 

stor vikt på det positiva och det negativa endast nämns i mindre meningar. De fina och rena 

kläderna samt den frodiga naturen tolkas som en bekräftelse på att deras program har en 

positiv effekt som kan liknas med logos argument. Det kan även ses som att ethos kommer in 
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på ett sådant sett att det är till största del bara på afrikanska människor i alla olika åldrar och 

kön. Indirekt kan det ses som att Vi-skogen hjälper alla och det visar organisationen genom 

att låta människorna själva vara på bilderna (tal om att en bild säger mer än tusen ord).  

Tillförlitligheten, eller i retoriska synsätt ethos, i Vi-skogens kommunikation 

kommer till första hand fram i indirekt kommunikation. Att använda sig av berättelser som 

visar på en form av ”vittnesmål” kan de göra det lättare att se organisationen som trovärdig, 

då de inte själva säger vilken positiv skillnad deras arbete gör utan de hjälpta själva berättar 

(Bergström och Boréus 2012, s.92). Genom att det i texterna lyfts fram hur organisationen har 

hjälpt hen och hur hens situation har blivit bättre skapas även detta en glädje, exempel: ” Det 

är så skönt att inte behöva hämta vatten långt bort varje dag!”. Ethos finns med när 

organisationen redogör fakta och redovisar sin framgång i siffror. Det kan skapa en känsla av 

att organisationen är seriös och har erfarenhet samt kunskap (Renberg 2009, s.35). Vi-skogens 

värdering är svagt belysta i texterna och bilderna, det som kan ses som en tolkning är att de 

ser ut som att alla har rätt att få deras hjälp då det är relativt jämnt mellan kön och ålder på 

bilderna och i texterna. Detta är något som skulle kunna gynna Vi-skogen trovärdighet och 

stärkas deras ethos (Falkheimer och Heide 2003, s.118).  

Genom att de placerar människorna på bilderna nära kameran/mottagaren innebär det 

att mottagaren och motivet har en relation som är mellan en personlig och samhällelig 

gemenskap (Bergström och Boréus 2012, s. 319). Vilket i sin tur gör det lättare för 

mottagaren att minska distansen som annars kan kännas stor då människorna på bilden i 

verkligheten lever på andra sidan jorden i förhållande till Sverige. Det kan göra det lättare för 

mottagaren att känna en relation till människorna som organisationen vill hjälpa. 

Organisationens kommunikation arbetar mycket med distansrelaterande knep genom att 

bilderna berör, bl a är bilderna till största dels i ögonhöjd vilket som Bergström och Boréus 

(2012, s.315) menar skapar en känsla av lika värde som mottagaren. Genom att minska 

distanskänslan av en främling och en ”vi och dem”-känsla skapar Vi-skogen en gemenskap 

som är viktigt vid relationsskapande inom retoriken (Renberg 2009, s.27). 

Den känslomässiga kopplingen utspelar sig starkt i både bild och text. En stor del av 

bilderna lyfter, som tidigare nämnt, fram en glädje vilket är mer uppenbart känslokopplat. 

Vidare kan det ses som att känslor finns på fler plan. Vi-skogen väljer bl a att låta mottagaren 

ta del av framgångshistorier som kan skapa en känsla av hopp vilket i sin tur kan få 

mottagaren att känna sig betydande (Renberg 2009, s.36). Genom att lyfta fram både barn och 

vuxna, kvinnor och män i bild och text kan det göra det lättare för olika människor att relatera 

till olika åldrar och kön vilket kan skapa empatiska kopplingar hos mottagaren. Genom 

exempelvis bilden med pojken leende bakom löven skapar en känsla av glädje, lek och 

busighet (se bilaga 3) kan skapa en känsla att liksom barnen här i Sverige är även dessa barn 

bara barn i första hand. Detta kan i sin tur uppmuntra mottagaren att deras donering kan få 

även dessa barn att fortsätta få vara barn.   

Den sakliga övertygelsen inom relationsbyggande är relativ rätt fram med tydliga och 

klara fakta i korta lättlästa stycken. Texterna bygger på en stor del av logos med rak och 

tydlig fakta, genom att punkta upp i siffror och berätta om vad organisationen har för positiv 

påverkan i sina klara korta stycken. Det stöder även upp sina logos med pathos genom att till 

exempel ha personer som berättar vilket kan skapa en känsla av trovärdighet då mottagaren på 

ett sätt får höra det från den hjälpta. Det finns inget större hävdande om erfarenhet, expert 
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kunskap eller liknande utan ethos kan ses som en avsaknad vid första anblick men om man 

utgår ifrån vad Falkheimer och Heide (2003, s.118) säger om att en god person kan skapa 

trovärdighet kan man se hur ethos finns. Istället för att lyfta fram att organisationen har 

funnits i över 30 år med erfarenhet och kunskap därefter, väljer Vi-skogen att låta de 

personerna som har hjälpts av systemet tala för vad de kan som en form av ”vittnesmål”. 

Bergström och Boréus (2012, s.92) talar om att ethos kan skapas genom ärlighet vilket 

mycket i texten skapas genom att man framför med tydlig bild om vad organisationen gjort, 

vilket kan minska känslan för att man försöker på fakta som kan skapa en tillit hos 

mottagaren.  

Bilden och texten har en liknande relation och funktion genom att de båda 

kommunicerar genom pathos genom att de skapar möjlighet för mottagaren att känna en 

samhörighet och känslomässig koppling till de personer organisationen hoppas kunna få 

pengar till att hjälpa. Precis som texten låter personerna i länderna de arbetar med berätta hur 

de fått hjälp och vad Vi-skogens hjälp har haft för betydelse för dem, lyfter bilden fram en 

positiv bild med leende och välmående människor. Både bild och text lyfter fram personer vid 

namn och ålder vilket skapar en mindre främmande känsla hos mottagaren. 

 

Kommunikation genom berättelse  

Vi-skogen använder sig till en stor del av storytelling i text och på sätt och vis i bild. I text 

som tidigare nämnt låter de personer berätta i en kronologisk ordning som följer Falkheimer 

och Heide (2003, s. 99) där det följer en händelse, en handling och konsekvens. Detta är något 

som även kan liknas med Vi-skogens berättande texter de börjar med att ge en bakgrund som 

skapar en stämning genom att lyfta fram en mening eller två om hur hårt exempelvis barn 

eller fattiga är drabbade eller om vad personen som berättar heter och bor. Vidare berättas det 

om hur de kom i kontakt med organisationen och hur hen har lärt sig om agroforestry, vilket 

skapar händelseförlopp. Till sist talar hen om hur de har gjort för en skillnad och vilken 

betydelse det har haft, t ex: ”Vi har lärt oss hur vi kan förbättra våra barns hälsa” (Vi-skogen 

C). Genom att använda sig av storytelling i kommunikation kan det skapas en lättsamhet till 

att bygga gemenskap och relationer till så väl organisationen som till människorna som 

behöver hjälp (Falkheimer och Heide 2003, s.98). Berättelser kan även göra det lättare att 

hantera retorikens byggstenar för avsändaren, genom att det t ex ges ett sammanhang till alla 

fakta småtexter som Vi-skogen lägger fram och berättelserna kan då ge en mer personlig 

relation till det fakta som lyfts fram och betydelsen i de arbete Vi-skogens blir mer synligt.  

Berättelserna kan skapa en starkare koppling till mottagaren sett från ethos och 

pathos då det bygger på ”vittnesmål”, vilket hjälper till att göra det komplexa arbetet för att få 

människor ur fattigdom och skapa en hållbar livsstil mer hanterbar (Falkheimer och Heide 

2003, s. 120). Berättelserna får även en förstärkt sanning genom att Vi-skogen har med bilder 

på de människor som texterna handlar om. Att ha med bilder på personen i fråga som ler, ser 

välklädd och hälsosam ut blir som en bekräftelse på att berättelserna är sanna, vilket stärker 

tillförlitligheten, den känslomässiga kopplingen och den sakliga övertygelsen (Falkheimer och 

Heide 2003, s.118-121). Vi-skogen använder namn på människor och ger dem ett ansikte och 

en historia i både bild och text vilket gör det lättare att sympatisera vilket även det förstärker 

både pathos och logos (Falkheimer och Heide 2003, s. 120). 
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Det kan ses som att Vi-skogen även gör detta i bild är mycket tack vare bildtexten 

som ibland ger namn, land och ibland en mening om bakgrund. Bilden i sig kan även själv ge 

en historia genom att man ser en interaktion genom att en del av bilderna är tagna som att man 

tittar och är med människorna på bilden. Exempel som när personer tittar fram bakom en gren 

eller ett löv (se bilaga 3). Det finns även andra interaktioner så som att man är med i 

handlingar; kvinnorna som planterar och kvinnorna som tar hand om bananerna (se bilaga 2). 

Detta kan ses på som en praktisk interaktion som att trots att de får stöd arbetar de hårt för att 

förverkliga en bättre framtid. Det kan även ses som hänvisning på att de är aktiva och tar vara 

på den kunskapen som organisationen ger dem. Vidare kan det få mottagaren att kännas sig 

som en del av handlingen som skapar en känsla av aktivitet och handling, vilket kan sporra en 

mottagare att vilja göra något.  

Genom berättelserna kan även en förståelse och känsla av gemenskap stärkas för att 

mottagaren exempelvis kan känna igen sig med personen. Exempel kan vara på hen som kan 

dela med sig av sina plantor till sina vänner och grannar, vilket en del människor har en 

förmåga att sympatisera med känslan att kunna dela med sig av det man har. Ett annat 

exempel på när en sådan syntetisering kan ske kan vara när de kan känna igen sig i 

argumentet, som när det uttrycket att den ekonomiska tryggheten har stärkt deras äktenskap.  

Genom att en del av berättelser även nämner problem som svenskar kan känna igen sig i är 

sympatisera som att med en större ekonomisk trygghet har hjälpt deras äktenskap att bli bättre 

gör att de blir mer mänskliga för mottagaren (Renberg 2009, s.27).    

Vi-skogens kommunikation har ett relativt tydligt fokus på texterna som handlar om 

människorna och projekten som organisationen arbetar med och en stor del av deras 

erfarenhet. Kunskap är mer indirekt kommunicerad genom att de lyfter fram vad man har och 

jobbar med samt att låta människorna själva berätta de positiva följderna av deras stöd. 

Kommunikationen talar mer om fördelarna de ger för människorna än om allt arbete det krävs 

för att nå dit. De nackdelar som lyfts är mera om hur människorna hade det innan de fick 

hjälp. 

Vi-skogens sätt att bygga upp berättelser handlar till stor del att belysa hur 

organisationen har lärt människor att bruka jorden och vilka positiva effekter som 

programmet för med sig. Entman (1993 se Hansen 2010, s.174) talar om hur berättelser 

hjälper till att belysa ett problem, vem eller vad som bär skulden samt lösningen på problemet. 

I Vi-skogens generella kommunikation försvinner vem eller vad som bär skulden utan 

berättelserna koncentrerar sig istället på lösningen och nämner vad problemet är. Exempelvis 

när texterna talar om att ”jorderosionen minskade” eller att det ”hjälpte tackla torkan”.  

Storytelling kan hjälpa organisationen visa hur deras arbete gör en skillnad för människorna 

som bor i länder med sämre förutsättningar. Det kan även ses som ett sätt för organisationen 

att visa deras arbete och på vilket sätt givarens pengar gör skillnad. Detta kan i sin tur skapa 

en känsla av att betydelse i välgörenhetskedjan till en bättre värld för fler som många 

människor vill känna för att kunna se varför de ska donera pengar (Falkheimer och Heide 

2003, s.100-101). 

 

’Framing’ - guidande kommunikation  

Vi-skogens kommunikation om sin verksamhet i bild och text använder sig av de retoriska 

grunderna på ett sätt där logos lyfts fram mer direkt med fakta och information. Fakta är 
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intressant framställda i små korta stycken, vilket gör det lättare att följa och ta till sig. Det kan 

samtidigt vara intressant att man lyfter fram fakta och informationen i en form av portions-

bitar för att undvika det som Allen & Weber (1983) och Lowe, Pinhey, & Grimes (1980) 

menar på att för mycket information kan skapa passivitet. Vidare byggs dessa små texter med 

fakta till ett sammanhang och betydelse när de sen i de längre texterna tar det till individen 

som räknas upp i de siffrorna. Genom att sedan ge en berättande text med de korta 

faktastyckena och siffrorna gör att det inte längre blir så abstrakt utan skapar en känsla av 

personligt, och blir mer nära liggande mottagaren (Falkheimer och Heide 2003, s. 120). Detta 

i sin tur kan få mottagaren att se den större bilden att bakom varje siffra finns historier.   

Det som går att säga är att bild och text har till största del en positiv syn på 

situationen och det nämns knappt något om den negativa bild som en större del av massmedia 

målar upp. I bilderna och texterna framgår det, som tidigare nämnt, inte mer än en mening 

eller två om en negativ bild men det väl görs lyfter Vi-skogen fram det på två olika sätt. Det 

första är att organisationen bildar en distans och istället för att nämna människorna vid namn 

använder de ord som fattiga, vilket skapar något mer avlägset. Det andra sättet är att det 

nämner det som något som är löst i berättelserna, som t ex: ”jorderosionen minskade när de 

började plantera träd...” (Vi-skogen E). Dessa två skillnader visar ändå på ett distanstagande 

till problemet vilket kan ses som rambyggande i form av ett budskap: ” med Vi-skogens stöd 

är problemen avlägsna”. I bilderna syns ingen antydan på något negativt utan alla bilderna 

visar på glädje och välmående, vilket kan ses som att Vi-skogen lyfter fram den bild som 

stödet hjälper till. Den negativa bilden som nämns är även i samband med att visa på en 

konstrast för att starkare kunna visa på hur den positiva effekten som organisationen bidrar 

med har en betydelse. Vilket kan få en potentiell givare att känna nyttighet och att deras 

pengar kommer ha en betydelse vilket i sin tur skapar en känsla av välinvesterade pengar i 

organisationen (Hansen 2010, s.33).  

Kommunikationen som Vi-skogen gör kan kännas till viss del förenklad genom att 

de antingen använder sig av små faktastycken eller berättelser, vilket kan skapa en reklam 

liknande känsla med de enkla budskapen. Att använda sig budskap kan det göra det hjälpa att 

skapa ramar som hjälper till med perspektiv bildande och tolkning (Cox & Pezzullo 2016, 

s.63). Ett budskap man kan tänka sig att Vi-skogens kommunikation kan innehålla är: ”Med 

organisationens hjälp skapas ett bättre liv”. Detta är baserat på att majoriteten av den text som 

Vi-skogen lägger fram är hur organisationen har haft en positiv effekt på människor. T ex hur 

man med hjälp av organisationen behöver de inte längre vara fattiga och man kan ha mat på 

bordet. Vidare lyfter bilderna fram glada och välmående människor som lever i en miljö med 

en frodig och välmående natur. En annan observation kan vara att fokus är riktat åt människor 

från något av de afrikanska länderna som syns på bilderna eller de som det handlar om i 

texterna kan ses som ett budskap till att: ”Det är hit våra pengar går. Det är här vi lägger vårt 

fokus i vår verksamhet”. Detta kan ses som ett sätt att berätta och illustrera vem Vi-skogen 

fokuserar på, vilket i sin tur kan ses som att visa vad organisationen har för värderingar och 

prioriteringar (Falkheimer och Heide 2003, s.118).  

Hansen (2010, s.33) talar om ’framing’ som ett sätt att skapa ett synsätt eller en 

inramning av hur man ser på något. Detta gör även Vi-skogen på ett sätt genom att de alltid 

ger glada, närvarande och välmående människor som ”själva” berättar om hur de har haft 

fördelar av organisationens hjälp. Ur en intresserad givares synvinkel skapar det en känsla av 
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att de gör en skillnad att ge pengar, en känsla av nyttighet och en form av belåtenhet. Vi-

skogens använder sig av framgångsberättelser i sin kommunikation vilket kan styrka känslan 

av glädje och lycka hos mottagaren. Genom att göra på detta sett kan det var lättare för 

mottagaren att se fattigas problem, som Vi-skogen försöker lösa genom att plantera träd, som 

en framgångsrik lösning på att få människor ur fattigdom. 

Att vara en organisation som arbetar med att motverka något som är ett 

känslomässigt tungt ämne som lätt kan göra att människor inte längre orkar lyssna för att de 

känner sig som att deras hjälp inte kommer göra skillnad. För att motverka detta krävs det att 

mottagaren måste känna hopp och se att pengarna gör nytta. Detta är något som Vi-skogen 

gör genom att de använder sig av människorna som ”vittnesmål” på ett sätt, med berättelser 

från människor som har tack vare Vi-skogen fått en bättre tillvaro. Genom att de har en bild 

vid texten på den person det handlar om styrks trovärdigheten och det skapar en starkare 

sanning till att det inte är påhittat.   

Mycket av deras kommunikation kan ses som ett sätt att skapa en gemenskap till 

något som egentligen kan upplevas som ”för långt bort” eller rent utav främmande. Det kan 

skapa en ”vi och dem”-känsla eller en känsla av distans som kan leda till att det är svårt att 

relatera till vilket göra det svårt för givare att känna sympati och således känna ett ansvar eller 

medkänsla för att vilja hjälpa till. Detta är något som Vi-skogen har minskat genom att 

exempelvis se till att distansen minskar genom att människorna är nära mottagaren i bilderna 

som används. De skapar något som är långt borta i verkligheten en upplevelse av nära genom 

foton. Vi-skogen använder som tidigare nämnts namn som en större påverkande faktor vilket 

kan ses som ett försök att göra människan på bilden mindre främmande. Även genom att 

berätta om människorna med var de kommer ifrån, vilka relationer de har och även få deras 

egna uttryck i texten skapar en form av närhet.  

 

Diskussion – studien i ett större sammanhang 
Att använda kommunikation på det sett som Vi-skogen gör är ett sätt att betona glädjen och 

hälsosamma människor som deras hjälp bidrar till och den betydelsen och skillnad det gör för 

människor. Idag finns det organisationer som betonar misären och lidandet vilket istället kan 

skapar en skyldighetskänsla. Genom Vi-skogens kommunikationsval skapar man en form av 

hopp och betydelse, en form av utopi där man lyfter fram det lyckliga slutresultatet. Till en 

viss del kan det ses som att Vi-skogens kommunikation kan liknas vid reklam med enkla 

budskap. Men att förenkla abstrakta och komplicerade problem som fattigdom kopplad till 

miljöproblem anser jag är en smart väg att gå. Genom att de lyfter fram enklare sätt att förstå 

kan det få människor som inte har haft tid eller ork att sätta sig in i den komplexa situationen 

och kan då förstå Vi-skogen och känna att det är lämpligt att stödja organisationen. Att nå 

fram till intresserade givare kan bl a handla om att kunna skapa en känsla av betydelse, hopp 

och skillnad än att försöka förklara det stora problemet. I sin tur lägger Vi-skogen tyngd på 

framgångsrika berättelser och bilder på människor som är glada och ser välmående ut. Man 

koncentrerar sig på pathos som inriktar sig på känslor och då glada känslor då det är svårt att 

som potentiell givare känna att det är någon mening med att ge om man känner hopplöshet. 

De fakta som Vi-skogen faktisk lägger fram är i ”portionsbitar” vilket gör det lättare att förstå 

siffror som sedan stöds av berättelser.  
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Denna studie har bidragit till att lyfta in ett nytt perspektiv till miljökommunikation 

och kommunikation från biståndsorganisationer genom att undersöka vad och hur 

organisationerna kommunicerar ut. Genom att göra det kan man se på vad som kommuniceras 

när man sitter på en situation som inte alls är lika lätt att förklara som den kan vara att lösa. 

Vi-skogen som vill bekämpa fattigdom genom att plantera träd som i sin tur bidra till att lösa 

löser miljöproblem och fattigdom. Forskning som Naskrent och Siebelt (2013) som tittade på 

givare och organisations relation utifrån givaren, eller mottagaren, lyfter fram en annan viktig 

del i kedjan för att kunna öka antalet givare. Och för att kunna säga något mer säkert vilken 

påverkan som Vi-skogens kommunikation till potentiella givare har behövts det att studera 

mottagarens reception. Detta för att se vilka faktorer som gör att mottagaren anser sig var 

övertygad eller inte. Det denna studie kan säga är utifrån vad forskning säger kan ha för 

effekt, samt det som avsändaren visar med sin text. Det behövs även mer forskning på hur Vi-

skogen använder sig av sina andra kommunikations kanaler, så som Youtube, blogg, 

Instagram och Facebook som används idag. För att konstatera om kommunikationsteknikerna 

skiljer sig åt och om det skapar ett annat ramverk än det ramverk de målar fram i det material 

som har studerats här. Det kan vidare vara intressant att se på om olika strategier som tex 

storytelling har har för effekter på olika typer arenor och kanaler. 

Att ta med bilden tillsammans med texten är något som jag anser har en viktig 

betydelse för det större sammanhanget för att förstå hur en organisations hela kommunikation 

fungerar och framställs. Att bortse från bilden eller se på kommunikation som endast något 

abstrakt utifrån människors egen uppfattning kan göra att en del av sammanhanget försvinner 

(Se Bukenya, Bbale & Buyinza 2008; Mbwambo, Saeuni & Massawawe 2013). Genom att 

studera bild får man en uppfattning av vilka symboliska betydelser bilder kan ha till 

situationer som klimatförändringarna som Greyson (2011) tittade på. Samtidigt som bildens 

symboliska betydelse är viktig i kommunikation, är samspelet mellan bilden och texten för att 

skapa ett heltäckande ramverk i kommunikationen. Vi-skogen tar tillvara på detta i sin 

kommunikation, genom att de i bilder visar på hur bra människor som fått stöd mår och i 

texten hur de kommer dit. Om jag enbart studerat bilder eller text hade ramverket för Vi-

skogens kommunikation försvunnit eller blivit ofullständigt. Detta då bilderna till de 

berättande texterna inte hade hjälpt berättelserna att öka trovärdigheten. Eller genom att 

enbart studerat texterna hade inte influensen av hur bra och hur nära människorna varit 

framkommit lika starkt.   

 

SLUTSATS  
Vi-skogen använder sig av kommunikation utifrån det retoriska grunderna genom att lyfta 

faktan, logos, bakom vilken betydelse organisationen har för människor, vilket även har stärkt 

ethos genom att man visar på vad man kan. Pathos kommer fram i berättelser och bilder som 

visar på glädje. Sättet att tala om det dåliga som något som har varit men som inte längre finns 

tack vare Vi-skogen, blir kommunikationen som ett verktyg för att motverka känslan av 

hopplöshet vid välgörenhetssyften. Vidare ser man till att minska ”vi och dem”-känslan, 

mellan givare och människorna som är behov av hjälp genom att göra kommunikationen i 

både text och bild så personlig som möjligt och skapa en känsla av gemenskap.  

Vi-skogen anses försöka skapa en relation och känsla som bygger på en privat-

/samhälleligvänskap genom att Vi-skogen använder sig av många verktyg för att minska 
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distansen till människorna de vill hjälpa. Vidare skapar de en bild av att Vi-skogens arbete ger 

människor en chans till ett bättre liv. Känslan som skapas är till största del en positiv känsla 

med leende och skrattande människor samt berättelser om människor som har framtids 

utsikter och som berättar om de bra liv de lever idag. 

 

REFERENSLISTA 
Allen, C. T., and J. D. Weber. (1983) How Presidential Media Use Affects Individuals’ 

Beliefs about Conservation. Journalism Quarterly, 60, pp 98-104. 

 

Anders Hansen (2010) Environment, media and communication. New York: Routledge  

 

Bergström, Göran & Boréus, Kristiana (2012) Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Upplaga 3. Lund: Studenslitteratur 

 

Bukenya, M.; Bbale, W.; Buyinza, M. (2008) Assessment of the effectiveness of individual 

and group extension methods: a case study of Vi-Agroforestry project in Uganda. 

Research Journal of Applied Sciences, 3(3): 250-256 URI: 

http://hdl.handle.net/10570/1319  

 

Brulle, Roberst J. (2010) From Environmental Campaigns to Advancing the Public Dialog: 

Environmental Communication for Civic Engagement. Environmental 

communication, 4(1), ss. 82-98. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/17524030903522397  

 

Cox, Robert & Pezzullo, Phaedra C. (2016) Environmental communication and public sphere. 

4th edition. London: Sage 

 

Chong, Dennis & Druckman, James N. (2007) Framing Theory. Annual Review of Political 

Science. 10(0), ss. 103-126. DOI: 10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054  

 

Entman, Robert M. (1993) Framing: toward clarification of a fractured paradigm. Journal of 

Communication, 43(4), ss. 51-58. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x   

 

Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2003). Reflexiv kommunikation: nya tankar för strategiska 

kommunikatörer. Malmö: Liber  

 

Frandsen, Finn & Johansen, Winni (2011) Rhetoric, Climate Change, and Corporate Identity 

Management. Management Communication Quarterly, 25(3), ss. 511-530. DOI: 

10.1177/0893318911409663  

 

Geyskens, Inge; Steenkamp, Jan-Benedict E.M. & Kumar, Nirmalya (1998) Generalisations 

about trust in marketing channel relationships using meta-analysis. Marketing. 15(3) 

ss. 223–248. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(98)00002-0  

 

http://hdl.handle.net/10570/1319
http://dx.doi.org/10.1080/17524030903522397
http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8116(98)00002-0


26 
 

Greyson, Cecilia (2011) Fire and ice: the visual rhetoric of climate change images. 

Tillgänglig: < 

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0071780 > 2016-

10-19 

 

Houman Andersen, Poul (2001). Relationship development and marketing communication: an 

integrative model. Journal of Business & Industrial Marketing, 16 (3), ss. 167 – 183. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1108/08858620110389786  

 

Houman Andersen, Poul & Kumar, Rajesh (2006) Emotions, trust and relationship 

development in business relationships: A conceptual model for buyer–seller dyads. 

Industrial Marketing Management. 35(4), ss. 522–535. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.10.010  

 

Johansson, Karl-Eik; Elgsträm, Ole; Kimanzu, Nigolia; Nylund, Jan-Erik & Persson, Reidar 

(2010) Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change. 

Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 21(3), ss. 

371–392. DOI: 10.1007/s11266-010-9131-y  

 

Lowe, G. D., T. K. Pinhey, and M. D. Grimes. “Public Support of (1980) Environmental 

Protection: New Evidence from National Surveys. Pacific Sociological Review. 23, 

ss. 423-45. 

 

Mbwambo J.S.; Saruni, P.L & Massawe, G.S. (2013) Agroforestry as a solution to poverty in 

rural Tanzania. Lessons from Musoma Rural District, Mara Region, Tanzania. 

Kivukoni journal. 1(2), ss 15-30.  

 

McWha, Ishabel (2011) The roles of, and relationships between, expatriates, volunteers, and 

local development workers. Development in Practice. 21(1), ss. 29-40. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1080/09614524.2011.530225  

 

Naskrent, Julia & Siebelt, Philipp (2011) The Influence of Commitment, Trust, Satisfaction, 

and Involvement on Donor Retention. VOLUNTAS: International Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations. 22(4), ss. 757-778. DOI: 10.1007/s11266-

010-9177-x 

 

Razan, Sandru (2013) The Sustainability of Aid: The Case of the Vi Agroforestry Programme.  

DiVA: diva2:586113  

 

Renberg, Bo (2009) Retoriskanalys: en introduktion. Uppl. 1:3. Lund studentlitteratur  

 

Vi-skogen A (u.å.) Om oss - Vi-skogens vision. Elektronisk. Tillgänglig: < 

http://www.viskogen.se/om-oss/ > 2016-09-05 

 

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/24/items/1.0071780
http://dx.doi.org/10.1108/08858620110389786
http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.10.010
http://dx.doi.org/10.1080/09614524.2011.530225
http://www.viskogen.se/om-oss/


27 
 

Vi-skogen B (u.å.) Organisation. Elektronisk. Tillgänglig: < http://www.viskogen.se/om-

oss/organisation/ > 2016-09-05 

 

Vi-skogen C (u.å.) Tanzania - ”Vi har lärt oss hur vi kan förbättra våra barns hälsa”. 

Elektronisk. Tillgänglig: < http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/vara-lander/tanzania/ 

> 2016-10-28 

 

Vi-skogen D (u.å.) Hjälp som växer så det knakar.  

 

Vi-skogen E (u.å.) Kenya -”Det viktigaste Vi-skogen har gett oss är kunskap”. Elektronisk. 

Tillgänglig: < http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/vara-lander/kenya/ > 2016-10-28 

 

Vi-skogen F (u.å.) Rwanda - ”Jag har aldrig brist på vatten längre”. Elektronisk. Tillgäng: < 

http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/vara-lander/rwanda/ > 2016-10-28 

 

Vi-skogen G (u.å.) Vi-skogens strategi för 2013-2015. Elektronisk. Tillgänglig: < 

http://www.viskogen.se/wp-content/uploads/2012/12/Vi-skogen_strategi_2013-

2015.pdf > 2016-10-28 

 

Walters Coppola, Nancy (1997) Rhetorical Analysis of Stakeholders in Environmental 

Communication: A Model. Technical Communication Quarterly, 6(1), ss. 9-24, DOI: 

10.1207/s15427625tcq0601_2 

 

World Commission on Environment and development (WCED) (1987) Our common Future 

(Brundtland report), Oxford: Oxford University Press 

  

http://www.viskogen.se/om-oss/organisation/
http://www.viskogen.se/om-oss/organisation/
http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/vara-lander/tanzania/
http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/vara-lander/kenya/
http://www.viskogen.se/vad-vi-gor/vara-lander/rwanda/
http://www.viskogen.se/wp-content/uploads/2012/12/Vi-skogen_strategi_2013-2015.pdf
http://www.viskogen.se/wp-content/uploads/2012/12/Vi-skogen_strategi_2013-2015.pdf

