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Abstract  
Purpose: Studies have shown that there is a gap between the pepole who says they have 

a positive attitude towards organ donation and the persons who also sign up as a donar. 

It is because of this relevant to examine how the organisation Mer organdonation 

(MOD) are workning to get the positive people to also take the time signing up and 

becoming a donar. The question this study aims to answer is following: What 

communicative strategies are MOD using? 

 

Material and method: The material that the analysis is primarily based on are three 

posters from the campaign #VadVäntarDuPå and the website of MOD. The theoretical 

perspectives that will be applied to the study are primarirly based on campaign 

strategies. A critical rethoric analysis will be used when analysing the material. 

 

The main results: The critical rethoric analysis showed that the most obvious strategy is 

the one where personal stories are used to give the message strength. That is in line with 

what previous research have shown. 

 

Keywords: Organ donation, rethoric, campaign strategies, Mer organdonation, 

campaign, website 

  



 

 

Abstrakt 

Syfte: Undersökningar visar på ett gap mellan personer som anser sig vara positivt 

inställda till organdonation och de som faktiskt anmäler sig till donationsregistret. På 

grund av detta är det relevant att undersöka hur organisationen Mer organdonation 

arbetar för att få fler positiva att också ta tiden till att anmäla sig till donationsregistret. 

Studiens frågeställning är följande: Vilka kommunikativa strategier använder sig Mer 

organdonation av? 

 

Material och metod: Materialet som ligger för grund till analysen består främst av tre 

affischer från kampanjen #VadVäntarDuPå, samt MOD:s hemsida. De teoretiska 

perspektiv som kommer anläggas på studien är främst kampanjstrategier. Vid analysen 

av materialet kommer kritisk retorikanalys att användas.  

 

Huvudresultat: Den kritiska retorikanalysen visade på att den främsta strategin som 

används är den då personliga berättelser används för att ge budskapet styrka. Det är ett 

resultat som är i linje med de resultat tidigare forskning visat på. 

 

Nyckelord: Organdonation, kritisk retorikanalys, kampanjstrategier, Mer organdonation, 

kampanj, hemsida 
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1. Inledning och bakgrund  
Organdonation är ett ämne som ständigt är aktuellt då det alltid finns personer i behov 

av ett nytt organ. Det kan uppfattas som ett känsligt ämne och det kan därför vara 

utmanande att kommunicera om. Detta då det rör existentiella frågor, liv och död. Inom 

området hälsokommunikation beskrivs svårigheterna som finns när det kommer till att 

exempelvis kampanja för att öka kunskaper om, eller verka förebyggande i olika 

hälsorelaterade frågor och problem, som organdonation.1 Ett problem som finns 

angående ämnet organdonation är att trots hela 85 %2 av Sveriges befolkning säger sig 

vara positiva till att donera sina organ råder det organbrist. Detta beror på att antalet 

positiva inte överensstämmer med antalet registrerade i donationsregistret som vid 

början av 2016 bestod av 1 560 298 personer.3 Mer organdonation (MOD) är en ideell 

förening som startades upp av Peter Carstedt och Martha Ehlin år 2012. Syftet med 

organisationen är att få fler att ta ställning till organdonation. 

 

Det finns, förutom MOD, fyra organisationer som på olika sätt arbetar med 

organdonation, dessa är Socialstyrelsen, Donationsrådet, Vävnadsrådet och Sveriges 

kommuner och landsting (SKL).4 Socialstyrelsen erbjuder lättillgänglig information om 

hur lagstiftningen ser ut, om transplantation och organdonation via hemsidan 

livsviktigt.se. Där går det även att ladda ner en anmälningsblankett till 

donationsregistret. Donationsrådet går under Socialstyrelsen och dess arbete är att stödja 

Socialstyrelsen i arbetet med att främja organdonation. Ledamöterna i rådet är utvalda 

av regeringen.5 SKL har tillsatt ett organ, Nationella vävnadsrådet, som arbetar 

nationellt för enhetliga rutiner. De arbetar också för att främja vårdgivarens ansvar för 

organdonation samt donation av celler, blod och vävnad.6 

 

 MOD anses vara en av de viktigaste av dessa organisationer då de sedan uppstarten 

ökat antalet donatorer tack vare deras arbete.7 En utvärdering av deras arbete är därför 

relevant då de fyller en viktig funktion i Sverige tack vare deras framgångar med att öka 

kunskapen om organdonation och få fler att ta ställning i frågan. Under 2013, endast ett 

                                                 
1 Jarlbro, Gunilla, Hälsokommunikation: en introduktion, 3., [omarb.] uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2010, s.7ff 
2 Mer organdonation, Situationen i Sverige, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-organdonation/organdonation-

sverige/ (hämtad 2016-03-30) 
3 Socialstyrelsen, Statistik, Socialstyrelsen,  http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx (hämtad 2016-03-30) 
4 Mer organdonation, Länkar, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-organdonation/lankar/ (hämtad 2016-03-30) 
5 Socialstyrelsen, Donationsrådet, Socialstyrelsen, 
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/radochnamnder/donationsradet (hämtad 2016-03-30) 
6 Vävnadsrådet, Sveriges kommuner och landsting, http://vavnad.se/cms/sites/vavnadsradet/home.html (hämtad 2016-03-30) 
7 Mer organdonation, MODs historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (hämtad 2016-03-30) 

http://merorgandonation.se/om-organdonation/organdonation-sverige/
http://merorgandonation.se/om-organdonation/organdonation-sverige/
http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx
http://merorgandonation.se/om-organdonation/lankar/
https://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/organisation/radochnamnder/donationsradet
http://vavnad.se/cms/sites/vavnadsradet/home.html
http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/
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år efter uppstarten utsågs MOD till ”Årets röstbärare” på Civilsamhällesgalan med 

denna motivering:  

 

Sedan starten 2012 har MOD- Mer organdonation arbetat för att engagera allmänheten i 

frågan om organdonation. På kort tid har organisationen fått mycket uppmärksamhet och 

nått framgångar som röstbärare för att väntelistan skall bli kortare och att fler skall säga 

JA till organdonation. Genom personliga berättelser och positiva budskap lyckas MOD- 

Mer organdonation synliggöra organdonation som en livsviktig fråga.8  

  

2. Syfte och frågeställning 
Tidigare forskning har visat att kampanjer som ökat antalet donatorer ändå inte har 

lyckats med att förbättra attityderna mot organdonation. Susan E. Morgan är 

assisterande professor inom kommunikation på Rutgers University och hon menar att 

detta beror på att kampanjerna saknar en teoretisk grund.9 Syftet med denna 

undersökning är därför att undersöka huruvida kampanjen är utformad sett till tidigare 

forskning om organdonation i media och de teorier som finns inom 

hälsokommunikation, samt om de verktyg för övertygande som retoriken erbjuder 

nyttjas. Studien bidrar till att ge en bild av hur planerad kommunikation, i form av 

hälsokommunikation, kan användas för att lyfta fram hälsofrågor i samhället. Den kan 

ses som en kvalitativ fallstudie då den utgår från en enskild organisation, Mer 

organdonations, arbete. Frågeställningen för studien är följande: Vilka kommunikativa 

strategier använder sig Mer organdonation av? 

 

3. Tidigare forskning 
Morgan har genomfört forskning angående organdonation och kampanjer. Hon har i 

sina studier som tidigare nämnts fått resultatet att en lyckad kampanj är en kampanj med 

en stark teoretisk grund. Morgan beskriver tre olika kampanjer som alla gett positiva 

resultat i form av ökad kunskap om donation, förbättrade attityder samt ett ökat antal 

anmälningar till donationsregistret.10 Den första typen av kampanj är arbetsplatsbelagd 

kampanj. Arbetsplatser har visat sig vara effektiva platser att sprida olika typer av 

hälsoinformation på, dels på grund av den stora mängd tid de anställda spenderar där 

                                                 
8 Mer organdonation, MODs historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (hämtad 2016-03-30) 
9 Morgan, Susan , Miller, Jenny & Arasaratnam, Lily. Signing cards, 

saving lives: an evaluation of the worksite organ donation promotion project, Communication 
Monographs, (2002), 69:3, 253-273, doi: 10.1080/03637750216540, s.255 
10 Rice, Ronald E. & Atkin, Charles K. (red.), Public communication campaigns, 4. ed., SAGE, Thousand Oaks, Calif., 2013, 

s.219ff 

http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/
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men också då informationen lättare kan anpassas beroende på arbetsplatsen. Fördelen 

med att kampanja på ett företag är också att dess interna kommunikationskanaler kan 

nyttjas gratis för att enkelt sprida informationen. En kombination av 

informationsbudskap spridda i de olika kanalerna i kombination med interpersonella 

aktiviteter har visat ge störst effekt. Ett exempel på aktivitet är ett besök av någon med 

anknytning till organdonation, samt diskussioner i samband med dessa besök.11  

 

Den andra typen av kampanj är den inriktad på en viss målgrupp; universitetsstudenter, 

läkarstudenter samt medlemmar ur minoritetsgrupper. I kampanjen med 

universitetsstudenter användes de som studerade kommunikations kunskaper då de fick 

vara med och ta fram kampanjmaterialet. Att studenter formulerade budskap till andra 

studenter visade också ge positivt resultat då kampanjen resulterade i ett stort antal 

anmälningar till donationsregistret. Bland läkarstudenterna användes, likt i kampanjen 

på arbetsplatsen, personer med erfarenhet av organdonation i form av patienter för att 

informera och ge ökad kunskap till dem. Detta med framgång då läkarstudenterna fick 

en ökad kunskap samt att studenterna själva också fick förbättrade attityder. Det finns 

ett behov att inrikta sig specifikt på läkarstudenter då ämnet inte behandlas tillräckligt 

under utbildningen och att det då resulterat i att läkare och patient varit på liknande 

kunskapsnivå. Inom minoritetsgrupper som afrikan-amerikaner har det visat sig svårt att 

ändra de negativa attityder som finns till organdonation. Detta kan enligt Morgan bero 

på den misstro mot sjukvården samt oro över vad som händer efter döden vid 

organdonation som vissa minoritetsgrupper upplever. Likt tidigare nämnda kampanjer 

gav teoribaserat material, massmediala budskap och interpersonell kommunikation 

effekt.12 

 

Den tredje och sista typen av kampanj som Morgan behandlar är det som använts på 

körkortsbyråer. Dessa kampanjer har genomförts i bland annat Michigan, Kentucky och 

Florida. Kampanjen bestod återigen av massmediala budskap i kombination med mer 

specifika budskap som riktades speciellt till körkortsbyråerna. I Michigan baserades 

kampanjen på centrala kommunikationsstrategier samt primingteorin. Tack vare 

framgången av dessa kampanjer ser nu andra stater möjligheten i att använda sig av den 

typen av kampanj.13 

                                                 
11 Rice & Atkin, Public communication campaigns, s.221ff 
12 Ibid s.223ff 
13 Ibid s.226f 
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Att påverka attityderna och öka kunskapen om organdonation och transplantation är 

viktigt då medier enligt Morgan sprider och befäster de myter som finns om det, bland 

andra att läkare dödar patienter för att kunna sälja deras organ. Detta sker troligtvis då 

själva processen vid organdonation är mer komplicerad att skriva om. Att skriva om 

myter istället för fakta är också något som kan locka vissa medier då det troligtvis säljer 

bättre. Det är mer sensationsjournalistiskt.14 Morgan menar vidare att den teoretiska 

grunden också är viktig och bör bygga på modeller som Theory of reasoned action 

(TRA) då den har gett positiv effekt vid kampanjer.15 Vad TRA innebär kommer 

beskrivas under teoriavsnittet. 

 

R. Matesanz och B. Miranda har skrivit en artikel för en spansk 

transplantationsorganisation; Organización Nacional de Transplantes (ONT). I artikeln 

Organ donation – the role of the media and of public opinion beskriver de vilken 

påverkan negativa myter om organdonation och transplantation har. De syftar i artikeln 

till en studie som visar hur anmälningarna till donationsregistret i England kraftigt 

minskades efter att ett tv-program på BBC ifrågasatt validiteten hos kriteriet om 

hjärndödhet vid donation. Det dröjde drygt ett år innan anmälningarna till 

donationsregistret var tillbaka på den ursprungliga nivån igen. Likande händelser har 

också skett i Belgien och Frankrike som vanligtvis har högt antal anmälningar till 

donationsregistret. Som fallet i England påverkades de kraftiga sänkningarna av 

anmälningar till stor del av medierna.16 

 

Thomas Feely är en professor vid University of Buffalo vars fokus ligger på 

interpersonell- och hälsokommunikation.17 Han har genomfört en metaanalytisk 

undersökning av kommunikationskampanjer som har som syfte att främja 

organdonation. Han menar att fokus vid framtida forskning inom ämnet bör ligga på att 

testa vilken typ av meddelandeform som ger bäst effekt och att det är viktigt att utveckla 

kampanjen med en tydlig publik i åtanke, det är viktigt att känna sin målgrupp.18  

                                                 
14 Rice & Atkin, Public communication campaigns, s.227f 
15 Ibid s.219f 
16 Matesanz, R., & Miranda, B, Organ donation--the role of the media and of public opinion. Nephrology, Dialysis, Transplantation: 
Official Publication Of The European Dialysis And Transplant Association - European Renal Association, 11(11), 2127-2128, 1996, 

s.2127  
17 University of Buffalo, Faculty; Thomas Feeley, University of Buffalo, 
http://www.buffalo.edu/cas/communication/faculty/feeley.alt.html (hämtad 2016-03-30) 
18 Feeley, Thomas Hugh, & Moon, Shin-Ill. (2009). A Meta-Analytic Review of Communication Campaigns to Promote Organ 

Donation. Communication Reports, 22(2), 63-73. doi:10.1080/08934210903258852, s.70f 

http://www.buffalo.edu/cas/communication/faculty/feeley.alt.html
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Den tidigare forskningen som redogjorts i detta avsnitt är främst hämtad från USA, jag 

har inte funnit någon liknande forskning gällande den svenska kontexten. Då jag inte 

funnit svensk forskning visar det på en avsaknad av denna. Därför är tanken med 

studien att undersöka om dessa strategier även kan tillämpas på material som är 

producerat i Sverige och i den svenska kontexten. Den tidigare forskningen har 

inspirerat till användandet av The organ donar model, samt huruvida personliga 

berättelser används som en strategi vid analysen av studiens material eller inte. 

 

4. Teoretiskt ramverk 
 

4.1 Perspektiv på kampanjstrategier 
Att kampanja om hälsorelaterade ämnen kan medföra en del etiska problemställningar 

gällande till exempel värderingar. Hälsoinformation har ofta som syfte att förbättra den 

allmänna hälsan och inte den enskildes. Detta är något som kan medföra etiska 

värderingsproblem menar Dianne Berry, professor i psykologi vid University of 

Reading.19 Utmaningen ligger i att inte ta bort individers självbestämmanderätt 

samtidigt som den enskildes beslut inte ska kunna påverka allmänheten i stort 

negativt.20  

 

Lars Palm är professor i planerad kommunikation. Han har i flera år arbetat med just 

projekt inom hälsokommunikation.21 Palm beskriver teorier om strategier som bör 

användas för att till exempel en kampanj ska övertala sina mottagare, publiken, om 

ämnet eller frågan den behandlar. Palm bidrar bland annat med modeller för 

beteendeförändring som han rekommenderar vid utformning av hälsobudskap, olika 

övertalningsstrategier.22  

 

Att ta ställning i donationsfrågan är ett beslut med så kallad hög beslutsinvolvering, 

något som hälsorelaterade frågor ofta har. Palm menar att hälsokampanjer, förutom hög 

beslutsinvolvering, har hög ämnesinvolvering och låg ståndpunktsinvolvering.23 Att 

veta detta är viktigt då strategierna för övertalning i kampanjen kan anpassas utifrån den 

                                                 
19 University of Reading, key people; Dianne Berry, University of Reading, https://www.reading.ac.uk/about/governance/key-

people/professor-dianne-berry.aspx (hämtad 2016-03-30) 
20 Berry, Dianne, Health communication: theory and practice, Open University Press, Maidenhead, 2007, s.110f 
21 Palm, Lars, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, Lund Univ. Press, Diss. Lund : Univ.,Lund, 1994 
22 Ibid s.26 
23 Ibid s.113 

https://www.reading.ac.uk/about/governance/key-people/professor-dianne-berry.aspx
https://www.reading.ac.uk/about/governance/key-people/professor-dianne-berry.aspx
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aktuella situationen. Det är alltså en situationell målgruppsanalys som bedömer ämnets, 

ståndpunktens och beslutets grad av involvering för målgruppen i fråga.24  

 

Vad-, varför- och hur-information är begrepp som Palm använder för att visa på vilken 

typ av information som gör sig bäst beroende på utgångsläget för kampanjen. Vad-

information är sakinformation som ger ett beslutsunderlag och sedan låter mottagaren 

själv dra sina slutsatser utifrån den information denne givits.25 Varför-information i sin 

tur argumenterar med hjälp av sak-, känslo- eller sändarargument. Detta för att peka på 

orsakssamband, till exempel hot eller löften, som uppmanar till den önskade 

beteendeförändringen hos mottagaren. Vad- och varför-information anser Palm gör stor 

nytta vid kampanjer med ämnen som har hög personlig relevans. Frågan om 

organdonation är ett ämne med hög personlig relevans då det är ett drabbande beslut, 

även om resultatet av det inte drabbar personen förrän efter dennes död. Många 

upplever nämligen att det kommer dö i förtid om det anmäler sig till 

donationsregistret.26 Den tredje informationstypen är hur-information och den bidrar till 

att den till exempel önskvärda handlingen genomförs. Den erbjuder alltså informationen 

om hur mottagaren i fråga ska gå till väga.27  

 

Kampanjen jag har för avsikt att analysera uppmanar dess mottagare att gå till handling 

genom att skriva in sig i donationsregistret, vikten av hur-information är därför 

betydande. Att ta ställning i donationsfrågan är ett livslångt åtagande men kan samtidigt 

ses som ett enstaka beteende då det i princip endast är en ja- eller nej-fråga som ska 

besvaras, för eller emot donation. Vid kampanjer med denna typ av enstaka beteenden 

ökar chansen att mottagaren handlar om denne utsätts för hur-information, något som 

stärker ovanstående påstående om vikten av hur-information i detta fall.28 En ytterligare 

faktor som pekar på vikten av hur-information är faktumet att denna kampanj har hög 

beslutsinvolvering vilket innebär att beslutet uppfattas som stort, samt av stor vikt för 

mottagarna. Risken med ämnen som har hög beslutsinvolvering är därför att det 

önskvärda beteendet kan skjutas upp eller förkastas. Hur-informationen kan i stor 

                                                 
24 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.112f 
25 Ibid s.102 
26 Rice & Atkin, Public communication campaigns, s.220 
27 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.101 
28 Ibid s.101 
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utsträckning sänka beslutsinvolveringen till en nivå som ökar chanserna att mottagaren 

skrider till handling, medan vad- och varför-information ökar beslutsinvolveringen.29 

 

4.2 Self efficacy och point of action display  
Begreppet self efficacy står för individens egen tro på huruvida denne kommer lyckas 

genomföra handlingen eller inte, dennes upplevda handlingskontroll. Att sträva efter att 

öka mottagarens self efficacy är därför positivt då det är handlingsutlösande i och med 

att den efterfrågade handlingen uppfattas som genomförbar av mottagaren.  

Point of action display är också en teori inom hälsokommunikation som anses vara 

handlingsutlösande. Det innebär att mottagarna utsätts för kampanjen i rätt miljö och 

vid rätt tillfälle.30 Detta upplever jag är utmanande att få till vid kampanjer om 

organdonation. Det går inte att informera och uppmana personer som ligger för döden, 

och som därför är potentiella donatorer, om organdonation. Då är det för sent.  

 

4.3 The organ donar model 
Utifrån Theory of reasoned action (TRA) har Morgan utvecklat The organ donor model 

(ODM) som är en modell anpassad speciellt för kampanjer som rör organdonation.31 

TRA har genom tidigare forskning visats ge en teoretisk grund till kampanjer som rör 

organdonation.32 Begreppet myntades av Martin Fishbein och Icek Ajzen. Fishbein var 

professor inom kommunikation och har arbetat mycket med hälsokommunikation.33 

Ajzen är filosofiedoktor inom psykologi.34 Det är inte säkert att ett specifikt beteende 

framkallas av en persons attityd kring ett objekt. Målet med modellen är därför att 

förklara personers beteenden av vilja, behaviours of volition. TRA menar att intention är 

den lämpligaste markören för att förutse beteenden. Intention bestäms i sin tur av 

attityder och subjektiva normer.35 Denna modell förutsätter dock att personer värderar 

olika sätt att utföra beslutet på innan de sedan tar och genomför det. Detta är ofta fallet 

vilket medför att modellens positiva faktorer är övervägande. Det är alltså utifrån detta 

Morgan bildade ODM, nedan följer modellen. 

 

                                                 
29 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.93ff 
30 Jarlbro, Hälsokommunikation: en introduktion, s.85 
31 Weber, Keith, Martin, M. Matthew, & Corrigan, Michael, Real Donors, Real Consent: Testing the Theory of Reasoned Action on 

Organ Donor Consent. Journal Of Applied Social Psychology, (10), 2435, 2007, s.2437 
32 Rice & Atkin, Public communication campaigns, s.220f  
33  Annenberg school for communication, Martin Fishbein: 1936 – 2009, University of Pennsylvania, 
http://web.asc.upenn.edu/Martin-Fishbein/ (hämtad 2016-03-30) 
34 Resarchgate, Icek Azjen, Resarchgate, https://www.researchgate.net/profile/Icek_Ajzen (hämtad 2016-03-30) 
35 Weber, Martin & Corrigan, Journal Of Applied Social Psychology, s.2438f 

http://web.asc.upenn.edu/Martin-Fishbein/
https://www.researchgate.net/profile/Icek_Ajzen
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36 

 

För att kampanjer om organdonation ska ge en god effekt; till exempel öka kunskaper, 

främja positiv attityd eller få fler att anmäla sig i donationsregistret krävs det att 

kampanjen grundar sig i teorier eller modeller inom social påverkan.37 Information leder 

förhoppningsvis till ökad kunskap om organdonation. Den ökade kunskapen främjar 

positiva attityder och ökar viljan till att donera organ, samt leder till fler diskussioner 

med familj och vänner. Med values, värderingar, menas grad av medmänsklighet, 

kulturella-, religiösa- och spirituella övertygelser. Dessa värden påverkar attityder kring 

organdonation. Värderingarna påverkar i sin tur också de uppfattade sociala normerna, 

percieved social norms. Inom TRA har det bevisats att vår omgivning spelar en 

betydande roll i frågan om organdonation, då den har en tydlig påverkan på våra 

attityder. Beslut rörande organdonation kan därför tas utifrån en persons uppfattning av 

vad andra tycker, och inte utifrån en själv. I modellen beskriver Morgan attitudes, 

attityder, som en persons utvärdering av konceptet organdonation i sin helhet. Alla 

dessa ovanstående punkter leder till någon typ av behavioral outcome, ett beteende. Det 

kan vara en anmälan till donationsregistret eller diskussioner om organdonation med 

familj och vänner.38 

 

                                                 
36 Morgan, Miller & Arasaratnam, Signing cards, saving lives: an evaluation of the worksite organ donation promotion project, 
s.257 
37 Ibid s.257 
38 Ibid s.257ff 
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4.4 Retorik 
Inom retoriken går teori och praktik hand i hand, detta avsnitt kommer behandla det 

som inom retoriken är relevant för analysen i denna studie, ur ett teoretiskt perspektiv.39 

Under avsnittet metod presenteras sedan tillvägagångssättet, praktiken, som också utgår 

från retoriken. Retoriken definieras som ”konsten att finna det som är bäst ägnat att 

övertyga”.40  

4.4.1 Ethos, logos och pathos 

Ethos, logos och pathos är centrala begrepp och ses som ”tre grundläggande klassiska 

byggstenar” inom retoriken.41 De är olika typer av argument för att övertyga.42  

 

För att ett budskap ska vara övertygande är det viktigt att avsändaren upplevs som 

trovärdig av publiken, att denne har ett starkt ethos. Genom att skapa välvilja, en vi-

känsla med publiken kan ethos stärkas. För företag och organisationer speglas och 

stärks deras ethos i till exempel logotyper och kampanjer. Argument som springer ur 

logos grundar sig i fakta och förnuft, det rör sig då om saklig argumentation. Det är av 

vikt att sakargumenten anpassas efter publiken, att informationsgraden är relevant, för 

att logosargumenten ska vara övertygande. Att argumentera utifrån pathos innebär att 

känslor, både publikens och avsändarens, används för att vara övertygande. Bilder 

används ofta som känsloväckare och kan både vara verbala och icke-verbala. Inom till 

exempel reklambranschen används hopp och fruktan som pathosargument.43  

 

Utöver dessa klassiska byggstenar kan även attityder användas som argument. 

Argument grundade i attityder har ett samband med både ethos- och pathosargument. 

Attitydyttringar är ett retoriskt medel och kan liksom ovanstående argumenttyper stärka 

eller förstöra ett budskaps övertygande verkan.44 

4.4.2 Den retoriska situationen 

Att ha en insikt i den kontext analysobjektet befinner sig i, den retoriska situationen, 

möjliggör för djupare analys och bidrar med tyngd till analysfynd.45 En kontextanalys är 

                                                 
39 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s.30f 
40 Ibid s.30 
41 Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, Retorikförlaget, Ödåkra, Sverige, 2016, 

s.35 
42 Ibid s.35ff 
43 Ibid s.35ff 
44 Ibid s.40f 
45 Ibid s.30 
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a och o vare sig det rör sig om text- eller visuell analys.46 Enligt retoriken Lloyd F. 

Bitzers är det tre saker som utgör det som kallas den retoriska situationen. Dessa tre 

delar är ett påträngande problem, en retorisk publik och retoriska villkor.47 Det 

påträngande problemet är kort och gott svaret på frågan vad meningen med kampanjen 

är, anledningen till att talet eller kampanjen behövs. För att ett budskap ska ha alla 

förutsättningar att nå fram till publiken krävs det att det riktas till rätt publik. Vid analys 

av den retoriska publiken går det att undersöka den möjliga, den avsedda och den 

faktiska publiken för att se om dessa stämmer överens.  Det är också intressant att 

undersöka hur publiken ser ut samt i vilken situation den befinner sig i då den mottar 

budskapet. Att analysera detta är ingen exakt verksamhet då exakta svar är nästintill 

omöjliga att få fram, men kvalificerade hypoteser kan ändå fylla en funktion så länge 

medvetenheten finns om att det är just hypoteser. 

  

Just publikens sammansättning är något som också kan påverka de retoriska villkoren. 

Dessa villkor är de saker som talaren/avsändaren behöver anpassa sig efter, ”Vilka 

skrivna/oskrivna regler styr den aktuella situationen? Hur påverkar dessa talarens 

möjligheter att nå fram med sitt budskap?”.48 Det kan vara allt från fysiska 

omständigheter till attityder, värderingar, traditioner och lagar med flera. Ytterligare ett 

retoriskt villkor är doxa, det är alltså av vikt att talaren också tar hänsyn till publikens 

doxa. Doxa definieras av Aristoteles som ”de föreställningar som hela publiken, de 

flesta av åhörarna eller de mest respekterade av dem uppfattar som sanna”.49 Vid analys 

av den retoriska situationens doxa är det viktigt att fundera över vilka de underförstådda 

värderingarna, doxa, är som utifrån objektet är självklara.50 

 

4.5 Tillämpning 
Då studien tar sin utgångspunkt i retoriken kommer fokus ligga på just de teorier 

hämtade ur retoriken i analysen, främst ethos, pathos och logos. TRA kommer inte att 

tillämpas vid analysen utan har endast behandlats då den ligger till grund för The organ 

donar model, som tidigare nämnt kommer användas vid analysen av kampanjmaterialet. 

Self efficacy, teorin om individens upplevda handlingskontroll, kommer också att finnas 

med i analysprocessen då den kan ge en riktlinje om hur materialet påverkar 

                                                 
46 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.100,103 
47 Ibid s.30 
48 Ibid s.32 
49 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.48 
50 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.32ff 
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mottagaren, om det är större eller mindre sannolikhet att denne går till handling efter att 

ha blivit utsatt av kampanjen. 

 

5. Metod 
Utifrån denna studies syfte och frågeställning är kritisk retorisk analys ett lämpligt 

tillvägagångssätt då den syftar till att hitta de tecken och symboler som är övertygande i 

ett budskap. Den kritiska retorikanalysen går också djupare och ställer dessa tecken och 

symboler i en större kontext, ett samhälleligt perspektiv.51 Materialet som analyseras i 

denna studie består av både visuella och verbala element och analysen kommer att 

anpassas utefter det genom användning av både text- och visuell retorikanalys.  

 

5.1 Textanalys 
Vid analys av de textuella elementen i materialet kommer huvudfokus att ligga på 

inventio, att finna argumenten. Första steget är att finna budskapets tes/teser, den/dessa 

kan vara explicita eller implicita.52 Därefter kan tesen preciseras, om det till exempel är 

en komplex eller enkel samt en allmän eller specifik fråga det rör sig om.53 Antiteser 

kan även förekomma och är vanligt inom politiken. Det innebär att samtidigt som 

talaren driver sin tes även argumenterar emot motståndarens.54  

 

Vidare när tesen är funnen följer analys av de argument som används för att övertyga. 

Att analysera argumenten är kärnan i analysen då det är argumenten som har den 

övertygande rollen.55 Det finns två olika typer av argument och det är entymem och 

paradigm. Entymem kan liknas med logisk slutledning och rör generella påståenden 

medan paradigmatiska argument grundar sig i exempel. De båda typerna har olika 

funktioner och därför även olika effekter. Paradigm är vanligt i övertygande texter och 

har ofta en känslomässig effekt, men att endast argumentera utifrån paradigm kan vara 

ett tecken på att entymem saknas vilket kan underminera budskapet.56 

 

Vid analys av argumenten kan Toulmin-modellen användas. Utifrån Toulmin-modellen 

delas argumentationen in i påstående, grund och garant. Även motargument är intressant 

                                                 
51 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.13f 
52 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.65ff 
53 Ibid s.69ff 
54 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.48 
55 Ibid s.47 
56 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.98, 104f 
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att inkludera vid analysen, förekomsten eller avsaknaden av dem.57 Vid vidare analys av 

argument är topiker relevant. De kan definieras som de kategorier varifrån argumenten 

är hämtade, de beskriver vad argumenten är grundade i. Janne Lindqvist Grinde, 

filosofie doktor och universitetslektor, delar upp topikerna i olika områden som person, 

sak, jämförelse, orsak och verkan med flera. Detta för att det är utifrån en analys 

intressant att undersöka från vilka topiker argumenten är hämtade ifrån samt hur stor 

tyngd de olika får. Det kan bidra med information om vad som talaren anser vara 

viktigast, vad som får mer eller mindre fokus.58 Utöver redogörelse för topikerna kan 

det även vara av vikt att kategorisera argumenten efter ethos-, logos- och 

pathosargument.  

 

Slutligen är också textens stil, elocutio, relevant att analysera. Analysen av textens stil 

sker i två steg, den enklare då det bestäms huruvida texten är korrekt och begriplig och 

den andra då textens mer stilistiska element analyseras. Huruvida stilfigurer, i form av 

troper och ornament, används för att göra texten mer tilltalande och uttrycksfull.59  

 

5.2 Visuell analys 
Den visuella analysen går ut på att betrakta och diskutera bilden på ett metodiskt sätt.60 

Analysen av de visuella elementen kan delas upp i tre delar, analys av bildens natur, 

bildens funktion samt värdering av bilden. Analysen inleds med att bena ut bildens 

uppbyggnad och dess olika element, bildens natur. Detta kan göras på en manifest och 

en latent nivå och kan därför liknas med semiotikens denotation och konnotation. 

Denotation är en neutral beskrivning av bilden, dess grundbetydelser som är enkla att 

direkt peka på. Konnotation å andra sidan står för bibetydelser och är en association 

som är gemensam för många. Det är alltså ingen privat association, trots att 

konnotationer ses genom analytikerns egna aktiva tolkningar.61 Som argument räknas 

bilder inom retoriken alltid som entymem.62 

 

Vid analysen av bildens funktion ligger inte fokus på objektet i sig utan sändaren och 

den retoriska situationen, även reflektioner över den tänkta målgruppen är av relevans 

                                                 
57 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.49f 
58 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.125ff 
59 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.57f 
60 Carlsson, Anders & Koppfeldt, Thomas, Medieboken. Bild och retorik i media, 2. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2003, s.22 
61 Carlsson & Koppfeldt, Medieboken. Bild och retorik i media, s.24 
62 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.103ff 
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för att tolkningen inte ska bli missvisande.63 Den värderande analysen av bilden kan 

utgå men fyller en funktion då retoriken har en värderande sida. Dessa värderingar kan 

grunda sig i objektets funktion, huruvida retoriken är ändamålsenlig. Även förhandlande 

tolkningar, som etiska diskussioner, är möjligt. Det rör sig då alltså om bildens 

persuasiva konsekvenser.64 

 

5.3 Tolkning 
Något som kan ses både som en styrka och en svaghet inom retoriken är dess 

värderande sida, att det är den som utför analysens erfarenheter som står i centrum. 

Detta då det utvalda analysobjektet valts av en anledning och att du som analytiker ger 

din enskilda tolkning. Analytikerns tidigare erfarenheter och känslor har initialt en 

påverkan på analysen.65 Detta kan enligt Anders Carlsson och Thomas Koppfeldt som 

sagt vara en styrka. Detta då de menar att förmågan att sedan vid vidare analys vara 

kritisk mot budskapet som förmedlas ökar.66  

 

Det gäller trots detta att analytikern är transparent samt att argumentera och ge grunder 

för att öka trovärdigheten för dennes tolkning. En subjektiv tolkning är ingen 

vetenskaplig analys utan det är av vikt att tolkningen ska kunna förstås och accepteras 

av andra för att den ska ha någon tyngd. Som analytiker är det därför viktigt att inte 

tycka saker utan att ge grund, att argumentera för sin sak.67 

 

6. Material 
Materialet som ligger till grund för analysen består av kampanjmaterial, i form av 

affischer, som skapades till Donationsveckan från oktober 2015 samt MOD:s hemsida. 

Donationsveckan är en nationell och årligt återkommande kampanjvecka med syfte att 

informera om organdonation samt få fler att ta ställning i frågan. Kampanjveckan startas 

upp av Socialstyrelsen men den anordnas av olika sjukhus och patientföreningar. Den 

arrangeras alltid i oktober i samband med den europeiska donationsdagen. 

Socialstyrelsen har sett att donationsveckan ger resultat med fler anmälningar till 

donationsregistret samt ett större antal artiklar och inslag i medierna.68 

                                                 
63 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.106f 
64 Ibid s.106ff 
65 Ibid s.14ff 
66 Carlsson & Koppfeldt, Medieboken. Bild och retorik i media, s.17 
67 Mral, Kritisk retorikanalys: text, bild, actio, s.14ff 
68 Socialstyrelsen, Donationsveckan, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsveckan 

(hämtad 2016-04-02) 

http://www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsveckan
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Kampanjen #VadVäntarDuPå visar verkliga personer som väntar på ett livsviktigt 

organ. Detta för att lyfta fram hur det är att stå på väntelistan med syftet att fler ska ta 

ställning och ställa sig på listan, göra de väntande personernas väntan kortare.69 

Analysen av kampanjmaterialet är avgränsad till att gälla de tre affischer som skapades 

till kampanjen, de kommer vidare att kallas Hjärta70, Lever71 och Lungor72 då de 

omnämns. Kampanjen sprids och syns i sociala medier samt i olika typer av väntrum 

runtom i Sverige.73 Såhär beskrev en av grundarna kampanjen: 

 

Alla människor kan identifiera sig att vänta på något och genom att lyfta in frågan om 

organdonation i dessa miljöer både tror och hoppas vi att människor kommer att gå från 

ord till handling.74 

 

Utöver analysen av affischerna kommer som tidigare nämnt även MOD:s hemsida att 

analyseras. Vid analysen kommer ett helhetsgrepp tas med de sex huvudflikar som 

hemsidan är uppdelad efter; om MOD, organdonation, min historia, engagera dig, stöd 

MOD och nyheter, som utgångspunkt. Under donationsveckan 2014 lanserade MOD 

deras hemsida på nytt i en mer interaktiv version. Detta för att nå till en bredare grupp 

samt göra hemsidan mer anpassad för de volontärer som bidrar till organisationen.75   

 

Att valet föll på just kampanjen #VadVäntarDuPå beror på att det är den enda 

kampanjen som varit nationell.76 Hemsidan valdes ut för analys som ett komplement till 

kampanjen då den kan ses som MOD:s stående argument för att fler ska bli donatorer.  

 

7. Analys  
I detta avsnitt presenteras den kritiska retorikanalysen av MOD:s arbete i form av 

affischerna från kampanjen #VadVäntarDuPå samt deras hemsida. De analyseras 

separat, först analyseras kampanjen och sedan hemsidan. 

 

                                                 
69 Mer organdonation, MODs historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (hämtad 2016-03-30) 
70 Se Bilaga 1 
71 Se Bilaga 3 
72 Se Bilaga 2 
73 Mer organdonation, #VadVäntarDuPå? Kampanj för mer organdonation, Cision, 2015-10-06, http://news.cision.com/se/mod-mer-

organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650 (hämtad 2016-03-30) 
74 Mer organdonation, #VadVäntarDuPå? Kampanj för mer organdonation, Cision, 2015-10-06, http://news.cision.com/se/mod-mer-
organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650 (hämtad 2016-03-30) IBID? Hamnar på samma sida? 
75 Mer organdonation, MODs historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (hämtad 2016-03-30) 
76 Mer organdonation, MODs historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (hämtad 2016-03-30) 

http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/
http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/
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7.1 #VadVäntarDuPå 
Nedan följer analysen av de tre affischerna från kampanjen #VadVäntarDuPå. Då de i 

grunden är lika i utformningen görs en övergripande analys på dem tillsammans, 

samtidigt lyfts skillnader som finns mellan affischerna då det är relevant för analysen.  

7.1.1 Denotation och konnotation 

Alla affischerna grundar sig i ett fotografi. Gemensamt för bilderna är att de alla går i 

dova färger, mycket grått. Personerna på fotografierna varierar i ålder och kön men 

gemensamt för dem är att ingen tittar in i kameran, de tittar bortåt, och att de alla har 

liknande ansiktsuttryck. Det som skiljer affischerna från varandra är fotografiet samt 

den mer personliga texten som står i pratbubblan då den är anpassad och skriven utifrån 

personen på affischen. 

 

Två vitfärgade block, ett större och ett mindre, är placerade åt vänsterkanten på 

affischen. Det mindre är i form av en pratbubbla och den är riktad till personen på 

affischen. I den står det, i svart och rosa text några rader om personen på affischens 

väntan, till exempel ”Jag väntar inte bara på ridträningen – utan även på ett nytt 

hjärta”.77 Denna text varierar alltså mellan de tre affischerna men den utgår från att 

personen inte bara väntar på något vardagligt, som till exempel ridlektionen, utan även 

på ett nytt organ.  

 

Det större blocket har en rosafärgad cirkel i överkant med ordet ”vad” i vita versaler. 

Under cirkeln följer orden ”Väntar du på?”, i svarta versaler. Sju stycken små streck 

delar sedan av blocket horisontellt i två delar. Under strecken följer rosafärgad text i ett 

mindre typsnitt. Det står ”BliDonator.se” och ” Tänk dig att stå i en kö. Längst där fram 

finns livet. Men vägen dit är lång. Just nu väntar 756 personer på nya organ i Sverige. 

Säg Ja till organdonation – det räddar liv!”. Under texten är det nio stycken symboler i 

form av människor, varav en är rosafärgad och resterande svartfärgade. Under dem 

följer texten ”1 donator kan rädda upp till 8 liv”.  

 

I det nedersta hörnet till vänster syns en logotyp från Mer organdonation. I nederkant till 

höger syns ett bankgiro- och ett swishnummer samt en logotyp från Svensk 

insamlingskontroll.  

                                                 
77 Se Bilaga 1 
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Den dova färgskalan kan bidra till att affischen utger en ganska dyster känsla. Det kan 

uppfattas som att personerna på bilden står och funderar på något då de tittar bortåt, och 

jag kan utifrån detta tolka det som att det är för att mottagaren ska reflektera över vad de 

tänker på hur det skulle kännas att vara i deras situation.  

7.1.2 Funktion 

Avsändaren är MOD, en organisation vars enda uppgift är att få fler att bli donatorer. 

De har därför en tydlig drivkraft och ett tydligt mål med sitt arbete, de tar frågan på stort 

allvar och vill att fler personer ska ta ställning och bli donatorer efter att ha sett 

affischen.  

 

Orden som finns på affischen fyller en viktig funktion, utan dessa skulle inte bilden få 

den betydelse, få fram det budskap som MOD vill förmedla. Det är orden i kombination 

med fotografiet som tillsammans skapar budskapet om vikten av att vara donator, de 

skulle inte få samma betydelse separata. Detta då bilder behöver ett sammanhang, en 

kontext, som i detta fall då blir affischens text.78 

 

Den avsedda publiken är icke-donatorer då personer som är donatorer redan har tagit 

ställning och gjort det som MOD strävar efter att fler ska göra. I kampanjen 

#VadVäntarDuPå anser jag utifrån Palms beskrivning att de lyckas utnyttja point of 

action display då de relaterar ämnet till vardagssituationer – ”Jag väntar inte bara i en 

bilkö - utan även på en ny lever”.79 Det fångar mottagarna i vardagen och ger dem ett 

perspektiv på deras väntan och vad väntan för andra kan innebära.80  

 

Att ta ställning i donationsfrågan är som tidigare nämnt ett beslut med hög 

beslutsinvolvering enligt Palm. Det är utöver det också ett beslut med hög 

ämnesinvolvering och låg ståndpunktsinvolvering.81 Det innebär att kampanjen måste ta 

hänsyn till samt utgå ifrån att mottagarna redan vet vad den så kallade rätta saken att 

göra är - alltså att anmäla sig till donationsregistret – för att få någon genomslagskraft.  

                                                 
78 Carlsson & Koppfeldt, Medieboken. Bild och retorik i media, s.29 
79 Mer organdonation, Instagram https://www.instagram.com/p/-a1OXjnGHz/?taken-by=merorgandonation (hämtad 2016-05-24) 
80 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.97 
81 Ibid s.112f 

https://www.instagram.com/p/-a1OXjnGHz/?taken-by=merorgandonation
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7.1.3 Värdering  

Att använda riktiga personer från väntelistan i en nationell kampanj kan medföra etiska 

problem. Till exempel huruvida det är rätt att använda dessa personer för att driva 

frågan. Personerna som är med i kampanjen har själva valt att medverka men i annat fall 

hade det nog ändå varit problematiskt att till exempel använda utsatta barn, minderåriga, 

på det här sättet i en kampanj. Men då denna kampanj faktiskt kan leda till fler blir 

donatorer och att denna unga tjej då kan få sitt hjärta och en nystart i livet ser jag inga 

problem. Det kan också vara effektivt att använda barn på det här sättet då vi enligt den 

allmänna doxan som sagt ska hjälpa personer i nöd, och då speciellt barn. 

Kvinnan på affischen Lungor82 gick bort innan affischen publicerades, men i samråd 

med hennes familj publicerades den ändå.83 Det går även här att diskutera huruvida det 

är etiskt rätt beslut att ta, men då det var hennes och familjens vilja så måste det 

respekteras. Tragiskt som det är så blir det ändå ett kraftfullt pathosargument, något som 

troligtvis ligger bakom varför affischen publicerades trots bortgången. 

7.1.4 Argument 

Det som MOD syftar till att övertyga om är vikten av att fler blir organdonatorer. Det 

kan därför ses som det retoriska syftet, tesen, som argumentationen bygger på. Tesen är 

explicit, uttalad, och är därför lätt att urskilja då MOD är tydliga med vilken fråga de 

driver – att fler ska bli donatorer. Tesen är en enkel fråga, i den meningen att det är en 

fråga med ett ja- eller nej-svar. Det kan vara både en allmän och en specifik fråga då det 

å ena sidan rör sig om organdonation i stort, att fler donatorer behövs för att rädda liv. 

Samtidigt kan det vara en specifik fråga i och med att du som i och med kampanjen 

anmäler dig i donationsregistret rent tekniskt skulle kunna rädda livet på personen som 

affischen visar.  

 

Att MOD:s enda fråga är organdonation är ett tecken på att de brinner för ämnet 

organdonation. MOD är dessutom kända för deras arbete för organdonation, det visar 

exempelvis priset de vann som Årets röstbärare. Detta kan tolkas som att deras arbete är 

trovärdigt och fyller en funktion.84 På affischen bidrar också de olika logotyperna, från 

MOD och Svensk insamlingskontroll, till ökad trovärdighet och därmed ett starkare 

ethos.  

                                                 
82 Se Bilaga 2 
83 Mer organdonation, #VadVäntarDuPå? Kampanj för mer organdonation, Cision, 2015-10-06, http://news.cision.com/se/mod-mer-

organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650 (hämtad 2016-03-30)  
84 Mer organdonation, MODs historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/ (hämtad 2016-03-30) 

http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://merorgandonation.se/om-mod/mods-historia/
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Affischerna har tydliga pathosargument och de upplevs vara i fokus då affischerna är 

uppbyggda, samt utgår från personer på väntelistan och deras personliga berättelser. Att 

utgå från enskilda personer och deras berättelser är ett typexempel på ett paradigmatiskt 

argument. Att grunda sin argumentation i ett paradigmatiskt exempel likt dessa i 

kampanjen är ofta en lyckad strategi.85 Olikt personerna på affischerna Hjärta86 och 

Lever87 så är personen på Lungor88 bortgången. De bidrar till styrkan i 

pathosargumentet och det är hämtat ur topiken orsak och verkan då det tydligt visar vad 

som händer om inte fler blir donatorer. Pathosargumenten kan här utifrån Palm ses som 

varför-information då de pekar på orsakssamband för att få mottagaren att genomföra 

den önskade beteendeförändringen. Risken med att ha varför-information i fokus är att 

den å ena sidan kan öka beslutsinvolveringen, något som då enligt teorierna kan 

medföra färre beteendeförändringar. Samtidigt är vad- och varför-information viktigt 

vid beslut som detta då det är ett beslut med hög personlig relevans.89 

 

Berry diskuterar problemen som kan medfölja vid hälsoinformation då den har som 

syfte att förbättra allmänhetens hälsa och inte den enskildes. I det här fallet så används 

enskilda personer som argument och kampanjens mål, att fler ska bli donatorer kan då 

indirekt också rädda den enskilde personen ifrågas liv. Det innebär alltså att kampanjen 

i viss mån även kan ses som hälsoinformation för att förbättra den enskildes hälsa. 

Vikten ligger dock på att individens självbestämmanderätt inte tas bort, något som inte 

sker i det här fallet, då ingen tvingas till att bli donator.90  

 

Logosargumenten återfinns i siffran som återger antalet på väntelistan, samt i figuren 

som visar på att en donator kan rädda upp till åtta liv. Dessa argument kan liknas med 

det som Palm kallar vad-information, den rena sakinformationen som fungerar som ett 

beslutsunderlag. Även hur-informationen kan liknas vid logosargument då dess avsikt är 

bidra med information om hur beteendeförändringen ska ske. På affischerna är det 

främst texten ”BliDonator.se” som står för hur-informationen, då det är via den 

hemsidan som mottagaren kan anmäla sig till donationsregistret. Texten 

                                                 
85 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.100ff 
86 Se Bilaga 1 
87 Se Bilaga 3 
88 Se Bilaga 2 
89 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.101 
90 Berry, Health communication: theory and practice, s.110f 
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”BliDonator.se” har en central plats på affischen vilket utifrån teorierna är viktigt då 

chanserna för att mottagaren ska genomföra en beteendeförändring ökar då den utsätts 

för hur-information. Det är också något som bidrar positivt och stärker mottagarens self 

efficacy.91  

 

Enligt Toulmin-modellen är påståendet att bli donator, med grunden att du genom att bli 

donator kan rädda liv. Logoargumenten visar på att det finns ett behov av donatorer och 

det visar då på att påståendet och grunden är relevant samt hänger ihop, garanten blir då 

att om fler blir donatorer så kommer liv att räddas. Det är en garant som inte går att 

ifrågasätta utifrån argumentationen i kampanjen. 

 

Argumentationen är främst paradigmatiskt men inte till den grad att budskapet 

undermineras. Detta då kampanjen grundar sig i en enskild persons historia. Tillräckligt 

med entymem förekommer för att budskapet uppfattas som trovärdighet, de finns en 

logisk grund som bygger på det paradigmatiska exemplet.92  

7.1.5 Stil 

Språket är anpassat till mottagarna och på en lämplig nivå då till exempel inga 

medicinska termer används. Affischerna riktar sig till icke-donatorer och meningen är 

att de lätt ska få en begriplig bild av organdonation, tillräckligt för att kunna ta ställning. 

Det är då inte lämpligt att använda ett språk med medicinska termer som merparten av 

mottagarna inte förstår.  

 

Få utsmyckningar används, det förekommer heller inga stilbrott. En metafor 

förekommer; ”Tänk dig att stå i en kö. Längst där fram finns livet. Men vägen dit är 

lång.”. Den används troligtvis för att ge en bild av den väntan som personer på 

väntelistan upplever till mottagarna som inte befinner sig i samma situation. 

7.1.6 The organ donar model  

Utifrån Morgans modell startar processen med att mottagaren utsätts för information om 

organdonation. Detta visar på vikten av kampanjer med affischer, som 

#VadVäntarDuPå, som sätts upp i offentligheten och ses av allmänheten. Då en affisch 

har begränsat utrymme för ett budskap att utryckas i ord på är det även viktigt att göra 

                                                 
91 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.102 
92 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.100ff 
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likt MOD och skriva ut hemsidor där ytterligare information finns. Modellen utgår 

också från värderingar, något som MOD fångat upp då deras kampanj talar till 

mottagarnas medmänsklighet i och med de personliga berättelserna. Enligt modellen ska 

dessa kunna leda till förbättrade attityder till organdonation, men också anmälningar till 

donationsregistret. Då studien inte undersöker mottagarnas attityder går det ej att säga 

mer än att MOD:s kampanj uppfyller modellens första steg, information exsposure och 

values.93 

 

7.2 MOD:s hemsida 
Det är en hemsida vars syfte är att få fler att bli donatorer. Den övergripande tesen är 

därför att det är livsviktigt att bli/vara donator och de olika flikarna argumenterar från 

olika utgångspunkter för det. Till exempel så är argumenten för att vara donator under 

fliken ”Organdonation” tagna ur logos, medan pahtosargument ligger i fokus på fliken 

”Min historia”. 

 

Det är kombinationen av ethos, logos och pathos som gör hemsidan trovärdig. Men 

tanken är nog att pathosargumenten ska vara de som är avgörande för övertygandet då 

de är väldigt personliga och därför kan uppfattas av många som rörande och skapa 

medkänsla hos mottagaren. Då det är en fråga som du som enskild person inte tjänar 

direkt på att ta ställning i så är det nog viktigt att argumentera utifrån pathos mycket för 

att verkligen väcka känslor och medkänsla hos mottagaren. Mottagarna är främst icke-

donatorer då syftet med deras arbete är att få fler att bi donatorer. Samtidigt är fliken 

”Min historia” även relevant för personer som är i kontakt med organdonation på något 

sätt då den kan hjälpa en utsatt genom att denne kan läsa hur andra har det. De 

publicerar personliga berättelser från transplanterade, donatorer, anhöriga, 

sjukvårdspersonal och till minne av.94 

 

Deras utmaning är att övertyga mottagarna, icke-donatorer, om att det är värt att lägga 

tid på att anmäla sig i donationsregistret, trots att det är en handling som inte ger 

personen i fråga något mer än ett gott samvete möjligen. Tesen är explicit och uppmanar 

till att fler ska bli donatorer. Till skillnad från kampanjen kan frågan ses som mer 

allmän i det här fallet då hemsidan tar ett helhetsgrepp på organdonation och inte har 

                                                 
93 Morgan, Miller & Arasaratnam, Signing cards, 

saving lives: an evaluation of the worksite organ donation promotion project, s.257ff 
94 Mer organdonation, Min historia, Mer organdonation, http://merorgandonation.se/min-historia/ (hämtad 2016-03-30) 

http://merorgandonation.se/min-historia/
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personliga berättelser i huvudfokus. Att det är en enkel fråga, ja- eller nej-fråga, bidrar 

till att öka self efficacy. Detta är något som enligt Palm är handlingsutlösande, något 

som är viktigt och avgörande för MOD:s arbete, att mottagarna går till handling och 

anmäler sig till donationsregistret.95 Ämnets höga beslutsinvolvering tjänar också på att 

sänkas och det görs just genom att mottagarens upplevda handlingskraft, self efficacy, 

ökas.96 

 

Pathosargument präglar kampanjen och även i viss mån hemsidan. Logosargument 

förekommer i större grad på hemsidan än i kampanjen då mer information om donation 

finns där. Ethosargumenten finns främst i Mer organdonation som organisation, då det 

är en organisation med organdonation som enda fråga. På hemsidan är de transparanta 

och visar vad de arbetar med och vilka personerna är som ligger bakom det. 

Organdonation som ämne kan också ha en positiv påverkan på MOD:s ethos utifrån 

eunoia, den goda viljan, då organisationen arbetar för någonting som enligt många, 

doxa, är gott och en bra sak.97 

 

Hemsidan innehåller likt kampanjen inga stilbrott, den följer också decorum i och med 

att inget svårt språk som till exempel ”läkarspråk” används.  

 

8. Slutsats och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur MOD arbetar för att få fler att bli donatorer, 

om det går att urskilja några strategier. Frågeställningen studien utgick ifrån var ”Vilka 

kommunikativa strategier använder sig Mer organdonation av?”. Den kritiska 

retorikanalysen har bidragit till att besvara frågeställningen genom att belysa de 

strategier som MOD använder sig av. De gemensamma nämnare som analysen av 

hemsidan samt affischerna från kampanjen #VadVäntarDuPå visat på presenteras i detta 

avsnitt för att ge en överblick över deras arbete, de strategier de använder sig av, och 

vilken typ av argument som används flitigast. 

 

Den genomgående tesen är att det är viktigt att bli donator. Tesen fungerar både som en 

uppmaning och ett påstående då MOD uppmanar icke-donatorer att bli donator 

samtidigt som de påstår att det är livsviktigt att bli donator då det räddar liv.  

                                                 
95 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.97 
96 Ibid s.95ff 
97 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.93f 
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Pathosargument är viktiga vid argumentation kring detta ämne för att väcka medkänsla 

hos icke-donatorer. Att endast höra fakta om vikten av att vara donator är det lättare att 

slå ifrån sig det, det är därför också viktigt med varför-information vid ett personligt 

beslut som detta.98 Att argumentera utifrån paradigm, att se bilder på utsatta personer 

samt läsa personliga berättelser har en större påverkan, vilket MOD:s framgång även 

ger svar på.99 Den tidigare forskningen har visat att ett effektivt sätt att öka kunskapen, 

förbättra attityder samt öka antalet anmälningar till donationsregistret är genom att 

använda sig av personer med koppling till ämnet; transplanterade, personer på 

väntelistan eller släkt till dessa. Detta är en strategi som också MOD använder sig av på 

både hemsidan, under fliken ”Min historia” samt i kampanjen #VadVäntarDuPå, med 

framgång.  

 

Studiens resultat bidrar till att stärka de resultat som tidigare forskning kommit fram till 

och visar på att de strategier, och då främst användandet av personliga berättelser, som 

använts i kampanjer i USA även fungerar i Sverige och i den svenska kontexten. Den 

bidrar också till att stärka förståelsen om hur hälsokampanjer i stort bör utformas då 

resultaten går i linje med bland andra Palms kampanjstrategier som beskrevs i 

teoriavsnittet. 

 

Att MOD genomgående använder ett anpassat språk är en strategi som jag anser bidrar 

till deras framgång. Det handlar ju trots allt om ett komplicerat medicinskt område men 

i och med att språket hålls på en nivå som är anpassad till deras målgrupp, det vill säga 

icke-donatorer som med sannolikhet inte är medicinskt kunniga, bidrar det till deras 

trovärdighet. 

 

Då både affischerna visar på ett snabbt och enkelt sätt att gå till handling, att anmäla sig 

till donationsregistret bidrar det positivt till mottagarens self efficacy, som är teorin om 

individens upplevda handlingskontroll. Detta är något som kan ha bidragit, och bidrar, 

till MOD:s framgång med många anmälningar i donationsregistret.  

 

Något som nämndes redan i retorikavsnittet är analytikerns roll vid den kritiska 

retorikanalysen. Studiens resultat präglas därför av analytikern bakom analysen och det 

                                                 
98 Palm, Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge, s.101 
99 Grinde, Klassisk retorik för vår tid, s.100ff 
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är därför viktigt att återigen påpeka att studiens resultat därför kan skilja eller att komma 

att ändras beroende på vem det är som genomför analysen. Dessutom kanske analysen 

också hade sett annorlunda ut om mängden material hade varit större. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har undersökt medieinnehållet, ett av de tre ämnesområdena inom medie- 

och kommunikationsvetenskap. Detta genom att använda en kvalitativ metod i form av 

en kritisk retorikanalys. Till vidare forskning kan det vara relevant att även genomföra 

studier på publiken, ett av de andra ämnesområdena, för att undersöka om och samt i så 

fall hur medieinnehållet, i form av deras arbete, påverkar publiken och dess attityder till 

organdonation.100 

 

Vid studier av publiken går det att använde både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Kvantitativa i form av enkäter och kvalitativa i form av etnografiska studier. Något som 

talar för användning av enkäter är att många upplever organdonation som ett känsligt 

ämne och därför då kan ha svårt att prata om det.101 Etnografiska studier erbjuder 

däremot möjligheten att utveckla frågor vid behov, dels om respondenten inte förstår 

frågan men också om denne säger något intressant som intervjuaren vill ställa 

följdfrågor på. Detta är något som inte går att göra vid studier som använder sig av 

enkäter. Att genomföra studier av publiken skulle även kunna visa på tydligare koppling 

och samband med The organ donar model (ODM), något som denna studie begränsades 

till i och med dess fokus på medieinnehållet och inte publiken. 

Vidare forskning på deras arbete och produkter, hemsidan och kampanjer, i form av mer 

djupgående kvalitativa studier är också relevant. Detta då tidsramarna för denna studie 

utgör en analys av de mer generella dragen, en överblick över deras arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Stokes, J,  How to Do Media and Cultural Studies, London: SAGE, 2003, s.15 
101 Rice & Atkin, Public communication campaigns, s.220 
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11. Bilagor 
 

 11.1 Hjärta  
 

 
 

Mer organdonation, #VadVäntarDuPå? Kampanj för mer organdonation, Cision, 2015-10-06 

http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-

organdonation,c9841650 (hämtad 2016-05-24) 

http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
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11.2 Lungor 
 

 
 

Mer organdonation, #VadVäntarDuPå? Kampanj för mer organdonation, Cision, 2015-10-

06http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-

organdonation,c9841650 (hämtad 2016-05-24) 

http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
http://news.cision.com/se/mod-mer-organdonation/r/vadvantardupa--kampanj-for-mer-organdonation,c9841650
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11.3 Lever 
 

 
 

Mer organdonation, Instagram https://www.instagram.com/p/-a1OXjnGHz/?taken-

by=merorgandonation (hämtad 2016-05-24) 

 

Texten från affischen: 

”Jag väntar inte bara i en bilkö – utan även på en ny lever. 

- Stefan  

Har stått på väntelistan i ---- månader.  

Vad väntar du på? 

BliDonator.se 

Tänk dig att stå i en kö. Längst där fram finns livet. Men vägen dit är lång. Just nu väntar 756 

personer på nya organ i Sverige. Säg Ja till organdonation – det räddar liv!  

1 donator kan rädda upp till 8 liv 

Swish  Bankgiro 

900-3948  900-3948 ” 

 

https://www.instagram.com/p/-a1OXjnGHz/?taken-by=merorgandonation
https://www.instagram.com/p/-a1OXjnGHz/?taken-by=merorgandonation

