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Abstract 

 

Välgörenhet är ett stort samtida fenomen och så även välgörenhetsgalor. Vissa har argumenterat för 

biståndsarbete och välgörenhet har två sidor, altruism och egenintresse (Öhman, 2000). Den här 

uppsatsen undersöker känslor och makthierarkier inom en välgörenhetsdiskurs genom att analysera två 

svenska välgörenhetsgalor som sändes i SVT och TV4 under 2017. De teoretiska utgångpunkterna har 

främst varit Sara Ahmeds (2011) teori om olustens politik, Olli Pyyhtinens (2014) tolkning och 

utveckling av Marcel Mauss (1924) teori om gåvor och utbyten, samt Jo Littler (2008) och Ilan 

Kapoors (2013) teorier om kändisars deltagande i välgörenhet. Genom att använda Ernest Laclau och 

Chantal Mouffes diskursteori som teoretisk ingång och metod för diskursanalysen undersöks 

välgörenhetsdiskursens möjligheter och krav, med fokus på sprickor och spänningar som uppstår inom 

dess ramar. Analysen visar att diskursen kräver vissa moment för att existera. Ett sådant moment är 

de, med användning av Kapoors begrepp, avpolitiserande effekter som framkommer när fokus riktas 

mot snabba lösningar på akuta problem snarare än att tala om social rättvisa och politiska åtgärder. 

Ytterligare ett moment som diskursen kräver är temat om medlidande för att kunna väcka känslor hos 

subjektet som uppmanas att skänka pengar. I förlängningen krävs också lyckliga slut, där detta 

givarsubjekt får se hur pengarna har hjälpt rädda liv på barn runt om i världen. Analysen visar hur 

välgörenhetsgalorna, trots goda intentioner, också bidrar till att konstruera en bild av Sverige som en 

”god” nation vilket förstärker makthierarkier mellan Sverige och de länder som mottar pengar från 

välgörenheten. Bilden av Sverige som (re)produceras inom välgörenhetsdiskursen osynliggör också 

förståelser av Sverige som del i en global kapitalistisk ordning som tar från samma fattiga som 

välgörenhetsgalorna ämnar rädda.  
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Bakgrund 

Överallt omkring oss samlas pengar in till välgörande ändamål och utvecklingsprojekt. När vi handlar 

kläder kan vi samtidigt välja att skänka tio kronor till en pågående humanitär kris, välgörenhetsgalor 

anordnas och sänds i TV och vi kan springa ett maraton samtidigt som vi samlar in pengar till 

välgörande ändamål. Det verkar som att vikten av engagemang ökar i samhället och allt oftare tilltalas 

vi som möjliga givare i välgörenhetssammanhang. Det var när jag reflekterade kring betydelsen av 

detta som jag kom fram till att jag ville undersöka det närmare under arbetet med min kandidatuppsats. 

Hela premissen för välgörenhet utgår från att en ger något till en annan som tar emot det, något som 

kan tyckas enkelt nog vid en första anblick, men som jag menar också kan problematiseras. 

 

Alla sociala sammanhang är strukturerade utifrån maktrelationer och så även biståndsarbete och 

humanitära projekt. Hur ser dessa maktdimensioner ut och hur formuleras vikten av att engagera sig i 

en nyliberal tid där individen alltmer står i centrum? Sverige har en lång historia av biståndsarbete. I 

artikeln ”Sverige hjälper – att fostra svenska folket till medvetenhet om sin egen storhet och andras 

litenhet” (2008) visar May-Britt Öhman hur kampanjen Sverige hjälper (1959) bidrog till att 

positionera Sverige globalt på ett sätt som kom att gynna internationella handelsavtal. Öhman belyser 

att det redan från början funnits ett tudelat syfte och två sidor av det mynt som svenskt biståndsarbete 

och utvecklingsarbete är, egenintresse och altruism. (O)synliga spår av detta lever kvar än idag; på 

samma sätt som att vi förväntas engagera oss i olika frågor förväntas vi även berätta om vårt 

engagemang för andra omkring oss (Johansson, 2015). Det kan förstås som att engagemanget inte bara 

ska göra något för andra, utan också för den som engagerar sig. Finns det också någonting som givaren 

kan förvänta sig att få tillbaka efter att ha engagerat sig och hur uttrycks detta inom samtida 

välgörenhetssammanhang? 

 

Det finns många olika typer av välgörenhetsorganisationer en kan engagera sig i och några av dem 

anordnar årligen direktsända TV-galor för att samla in pengar till olika biståndsprojekt. Två av dessa 

är SVT:s gala Världens Barn1 och TV4:s Världens kväll för alla barn2. I dessa medverkar kända 

personer för att organisationerna bakom galorna ska kunna samla in ännu mer pengar till sina ändamål. 

Två som undersökt och kritiserat kändisars deltagande i välgörenhetskampanjer är Ilan Kapoor (2013) 

                                                           
1 Radiohjälpen och 14 andra organisationer har sänt galan varje år sedan 1997. 
2 Fram till 2017 hette TV4:s gala ”Humorgalan – för varenda unge”. 
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och Jo Littler (2008). Kritiken syftar dels till att kändisarnas egna varumärken ofta stärks när de 

framställer hur goda de är (de tjänar med andra ord väldigt mycket på engagemanget själva), dels till 

att det finns en problematik kring hur kändisarna väljer vad de vill medverka i eftersom dessa val får 

en reell påverkan på vilka problem som får mest uppmärksamhet i media. Även fastän både Kapoor 

och Littler främst fokuserar på kändisar från USA och Storbritannien vill jag hävda att det finns likheter 

som kan kopplas till ett svenskt sammanhang, där kändisars offentliga engagemang är vanligt 

förekommande. Trots detta har förhållandevis lite forskning om ämnet gjorts utifrån en svensk kontext 

och denna lucka hoppas jag att min analys kan bidra till att fylla. 

 

Välgörenhet som diskurs  

Diskurser kan beskrivas som språkliga och sociala system av betydelser. Diskursanalysens syfte är i 

första hand att undersöka upprepade mönster av betydelser som finns inom en given diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000:28). Språket är alltså av stor vikt för en diskursanalytiker men analysen 

kan även innefatta sociala handlingar. Jag vill här redogöra för vad jag menar när jag skriver om 

välgörenhetsdiskursen, vilken förståelse av begreppet välgörenhet jag har och hur jag kommer att 

använda det i min analys. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs välgörenhet som ”osjälvisk hjälp till 

människor som är i nöd eller att hjälpa sämre lottade” (NE, 2017). Multilateralt bistånd innebär 

”bistånd till u-länder vilket bygger på samordnade ansträngningar från flera givarländer, ofta förmedlat 

av internationella organisationer” (NE, 2017) och bilateralt bistånd kallas det stöd som Sverige ger 

direkt till enskilda länder, detta organiseras av myndigheten Sida (NE, 2017). UNICEF, som 

organiseras i flera länder, ses härmed som en multilateral biståndsorganisation medan organisationerna 

inom Världens Barn förstås som delar i en bilateral biståndsorganisation. Altruism beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin som ”osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en 

själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse” (NE, 2017). Inspirerad av Kapoor (2013) 

kommer jag att använda mig av en samlad förståelse av dessa begrepp under min analys. Jag kommer 

inte särskilja bilateralt från multilateralt bistånd och heller inte göra skillnad på välgörenhet och 

altruism. Enligt Kapoor innefattar de engelska begreppen charity, philantrophy och humanitarianism 

alla handlingar som skapar ett hierarkiskt förhållande mellan den som ger och den som tar emot 

(Kapoor, 2013:4 f.). Han menar att problemet i alla dessa begrepp ligger i att denna hierarkiska relation 

är avpolitiserad. Ansvaret i frågan som berör dessa begrepp är också höljt i dunkel vilket även det kan 
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ses som en typ av avpolitisering, och det är detta han finner problematiskt3. Jag instämmer i Kapoors 

kritik och kommer att använda mig av en samlad förståelse av begreppen välgörenhet, altruism, bistånd 

(bilateralt och multilateralt) i min analys. Detta innebär att jag kommer att inbegripa förståelsen för 

alla dessa begrepp som konstituerande delar i ett sammanhang som handlar om att hjälpa andra 

människor, det jag väljer att benämna välgörenhetsdiskursen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka välgörenhetsdiskursen med särskilt fokus på vilka 

känslor och makthierarkier den (re)producerar, både på sättet de återskapas inom diskursen och på 

sättet de förutsätts för diskursens betydelse. För att undersöka detta kommer jag att analysera materialet 

med fokus på tre frågeställningar; 

 

o Hur konstitueras dominerande subjektspositioner och identiteter inom diskursen?   

o Vilken möjlighet att göra motstånd ges inom diskursen? 

o Vilka förändringar av diskursen blir (o)möjliga? 

 

Material, urval och avgränsningar 

Mitt empiriska material utgörs av transkriberade delar ur två olika svenska välgörenhetsgalor. Den 

första av dem är galan Världens Barn (2017) som sänds i SVT varje år. I sin helhet är galan två timmar 

lång varför jag har valt ut och transkriberat delar ur den. Valet av detta material motiveras med att det 

är en av de största insamlingarna som görs i Sverige4, därför kan den ses som tongivande för hur 

välgörenhetsgalor som sänds i svensk TV bedrivs. Eftersom jag är särskilt intresserad av hur människor 

berättar om sitt engagemang är denna gala passande för mitt syfte då den använder sig av kända 

personer som åker på reportageresor, men också deltar under själva sändningen och berättar om sina 

erfarenheter. Under urvalet av vilka delar som skulle transkriberas och ges plats i min analys har jag 

utifrån mina forskningsfrågor fokuserat på några olika områden; dels intresserade jag mig särskilt för 

berättelser från personer som rest till andra länder och sedan delade sina erfarenheter kring dessa resor, 

dels har jag valt ut delar där olika personer pratar om vad det innebär att engagera sig, vad det betyder 

                                                           
3 För en mer utförlig diskussion om avpolitisering, se avsnittet Engagemang och kändisars offentliga medverkan i 
välgörenhet. 
4 Under 2017 samlade Radiohjälpen och Världens Barn in drygt 80 miljoner kronor. 
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för dem och varför andra bör göra samma sak. Jag ville fokusera på dessa delar då min undersökning 

till stor del handlar om olika identiteter och roller inom välgörenhetsgalorna och med vilka verktyg 

givaren uppmanas att skänka pengar.  

 

Den andra delen av mitt material består av två transkriberade klipp som sändes i TV4 i samband med 

galan Världens kväll för alla barn (2017)5. Galan anordnas tillsammans med UNICEF som på uppdrag 

av FN arbetar med att säkerställa att barnkonventionen följs av alla länder som skrivit under den. Valet 

av detta material motiveras med att även den är en återkommande, stor välgörenhetsgala. UNICEF är 

en högt ansedd biståndsorganisation och når ut till många både genom själva sändningen av galan men 

också genom de intervjuer med kända personer som besöker Nyhetsmorgon. Varje år i maj sänds galan 

i TV4 och inför detta, men också vid andra tillfällen under året (exempelvis inför julen), besöker kända 

personer, som också fått uppdrag att vara UNICEF-ambassadörer, Nyhetsmorgon för att berätta om 

organisationen och sitt eget engagemang. I det ena klippet får tittaren följa med artisten Pernilla 

Wahlgren och hennes dotter Bianca när de besöker ett flyktingläger i Libanon där många människor 

som flytt från Syrien bor. Klippet utgörs även av en del där Pernilla besöker Nyhetsmorgon och berättar 

om besöket i Libanon. Tillsammans med programledarna Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist 

diskuteras även vikten av att hjälpa behövande barn. Det andra klippet är även det en reportageresa där 

programledaren Jenny Strömstedt och artisten Niklas Strömstedt reser till Malawi och besöker en 

familj vars ena barn lider av undernäring. Dessa klipp valdes då de är exempel på användandet av 

kändisar inom välgörenhet men också för att de båda berör mina frågeställningar. 

 

Jag började med att närstudera materialet och föra anteckningar för hand under tiden. Efter det hade 

jag, utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, en uppfattning om vilka delar ur galan Världens Barn 

och vilka klipp från TV4 jag skulle välja ut och transkribera för min analys. Efter att jag transkriberat 

materialet sökte jag efter framträdande teman jag kunde använda mig av under min analys. Vid denna 

initiala bearbetning av materialet inspirerades jag av en kvalitativ tematisk metod. Den tematiska 

analysmetoden används inom flera vetenskapsområden och syftar till att identifiera och undersöka 

återkommande mönster i ett material (Braun & Clarke, 2006:79). Den tematiska metoden kan förstås 

som ett sätt att granska och organisera data för att förstå meningen i en eller flera texter (Cope, 

2007:447). Enligt Cope kan vi förstå ett material bättre och ställa nya frågor om det när vi arbetar med 

                                                           
5 Min tanke var först att se hela galan men då den inte fanns att tillgå på någon tillgänglig streamingsajt valde jag 
mellan de klipp ur galan som fanns på TV4-play. 
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tematikens verktyg vad gäller mönster och genomgående teman, och en tematisk analys kan med fördel 

användas för att urskilja återkommande teman i flera olika texter. Efter att jag delat upp materialet i 

olika teman påbörjade jag själva diskursanalysen, den metod vilken jag kommer att beskriva närmare 

under avsnittet Diskursteori och diskursanalys som metod.  

 

Forskningskontext och teoretiska ramar 

Uppsatsens teoretiska del inleds med att ge en bild av den forskningskontext jag placerar mig inom, 

samt att redogöra för de teoretiska utgångspunkter jag använt mig av i min analys. Jag har valt att 

beskriva dessa två delar, forskningskontext och teoretiska ramar, under ett och samma avsnitt, på grund 

av att jag utifrån mina sökningar funnit relativt lite forskning om nutida svenska välgörenhetsgalor 

som utgår från liknande frågeställningar som jag har i min analys. Forskningskontexten och de 

teoretiska utgångspunkterna beskrivs under olika teman som jag kopplar samma med mitt syfte och 

mitt material. 

 

Välgörenhet och utveckling 

Sverige Hjälper (1959) var ett av de första statligt finansierade biståndsprojekten i Sverige (Öhman, 

2008). Öhman argumenterar för att projektet går att tolka som ett försök till att konstruera en svensk 

modern identitet. Sverige hade tagit sig ur en tid av svår fattigdom och gått till att utveckla industrier, 

och på sätt genomfört en samhällsförvandling. Vid projektets start ville man därför överföra den typen 

av förvandling till andra länder och samtidigt dra nytta av handelsmöjligheter som kunde komma ur 

ett sådant projekt (Öhman, 2008:61). Redan vid starten presenterades projektet på olika sätt beroende 

på vem den tilltänkta åhöraren var; näringslivets aktörer fick höra att det skulle gynna svensk handel 

medan opinionsbildningen mot befolkningen gick ut på att skapa medkänsla och en känsla av 

medlidande för fattiga människor (Öhman, 2008:64 f.).  

 

Användandet av bilder och filmer för att väcka känslor hos dem som uppmanas delta i välgörenhet är 

centralt, även i det material jag valt för denna analys. Det jag vill undersöka tar avstamp ur dessa delar 

av Öhmans resonemang, alltså på vilka sätt tittaren uppmanas skänka pengar och hur medlidande 

konstrueras och används inom välgörenhetsgalorna. Jag tar också med mig det Öhman benämner som 

konstruktionen av en svensk identitet, vilket även berörs i Linda Bergs avhandling InterNacionalistas: 

identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua (2007). 
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Genom intervjuer undersöker Berg tankar och beskrivningar från solidaritetsarbetare i Nicaragua, och 

hennes fokus ligger vid att undersöka hur dessa berättelser också visar på könade, rasifierade och 

nationaliserade föreställningar inom en organisation som arbetar för global rättvisa (Berg, 2007:13). 

Berg menar att det funnits och finns en svensk identitetsbildning i relation till det hon benämner som 

”det europeiska”, där det svenska, europeiska, kristna och västerländska har varit en del av samma 

konstruerade ”vi”. Detta ”vi” har kunnat förstås och bli begripligt i relation till andra delar av världen 

som beskrivits som exotiska, annorlunda och främmande (Berg, 2007:42 f.). I intervjumaterialet som 

Berg undersöker finns det föreställningar om Sverige som ett modernt samhälle och Nicaragua som ett 

förmodernt samhälle. I relationen mellan förmoderna och moderna samhällen finns en slags 

utvecklingslinje, en förståelse även andra postkoloniala feministiska teoretiker undersökt (jfr Mohanty 

2007; de los Reyes et. al 2005). Kritik har riktats mot den eurocentriska föreställningen om tiden som 

linjär, där västvärlden ”kommit längre fram” på tidslinjen. Berg menar att själva synen på olika 

nationer och dess medborgare som mindre utvecklade är en del i hur det blir legitimt att volontärer 

från Sverige skickas ut i världen för att dela med sig av kunskap (Berg, 2007: 50). Jag menar att denna 

kritiska syn på kunskap och tiden som linjär även är relevant för mitt material eftersom den 

eurocentriska föreställningen kan anses vara dominerande även i välgörenhetssammanhang.  

 

Den av Väst konstruerade tidslinjen där människor och länder placeras in på en tidsaxel av utveckling, 

vars slutdestination är det ideal som den västerländska civilisationen utgör, har diskuterats och 

problematiserats av många postkoloniala teoretiker (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005). 

Uppfattningen av ”tredje världen” som mindre utvecklad än länder i Väst leder till att även människor 

kan förstås utifrån olika stadier av utveckling, och den i samhället dominerande synen på tiden och 

utveckling som linjär bidrar till osynliggörande av de ojämlika maktförhållanden som råder mellan 

olika platser (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005:17). Dessa maktförhållanden har den 

postkoloniala feministiska teorin bidragit till att synliggöra. I boken Intersektionalitet (2005) skriver 

de los Reyes och Mulinari att ett av den postkoloniala forskningens huvudområden handlar om att 

undersöka språkliga skildringar av erfarenhet och verklighetssyn i relation till maktpositioner (de los 

Reyes & Mulinari, 2005:62). Enligt de los Reyes och Mulinari har koloniala projekt bidragit till att 

skapa en västerländsk idealbild genom att underordna människor som levde inom kolonialiserade rum. 

Nedvärderingen av dessa människor och platser skapade en motbild mot vilken västerländska ideal 

upphöjdes (de los Reyes & Mulinari, 2005:64 f.). Spår av detta finns kvar idag, ett av dem tar sig 

uttryck i synen på kunskap, där Väst ses besitta en högre kunskap är de Andra, och som Berg menar 

bidrar till att det blir legitimt att svenska volontärer reser till andra platser och delar med sig av sin 
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kunskap (Berg, 2007:50). Detta blir av intresse för min analys då jag riktar min blick mot en 

välgörenhetsdiskurs som går ut på att svenska organisationer ska hjälpa barn i nöd, och där människor 

talar om sitt engagemang i välgörenhet. 

 

Gåvor, utbyten och skillnader dem emellan 

År 1924 skrev sociologen Marcel Mauss The Gift, en text vars teorier har använts inom flera olika 

vetenskapliga områden. Enligt Mauss finns det tre obligatoriska element när det handlar om gåvor: att 

ge gåvan, att ta emot den och att återgälda den (Mauss, 1924:17). I min analys har jag främst utgått 

från Olli Pyyhtinens läsning av Mauss och på det sätt vilket han ger teorin en annan nyans. Han 

fokuserar på den konceptuella skillnaden mellan gåvor och utbyten och hur han skiljer på dessa på ett 

sätt som Mauss inte gjorde. Enligt Pyyhtinen ligger Mauss största fokus vid skyldigheten att återgälda 

gåvan (Pyyhtinen, 2014:19). Pyyhtinen menar att ett av de största teoretiska bidragen från Mauss The 

Gift är den betydelse han lägger vid motkravet som kommer vid gåvor, även när de görs i altrusiska 

syften (Pyyhtinen, 2014:21). Genom detta motkrav skapas ett cirkulärt flöde: när jag ger dig något 

förväntar jag mig något i gengäld, och när du ger mig något tillbaka så kräver det att även jag gengäldar 

det. Det skapas ett band mellan människor som inte får brytas så länge som vi vill att relationen ska 

bestå. En av de mest framträdande reglerna gällande gåvor handlar alltså om återgäldandet av dem. 

Det kan ses som en slags växelverkan: vid själva givandet så ska också något återgäldas till den som 

ger. Även gåvor som inte uttryckligen kräver något i gengäld förväntas ändå ofta bringa något till 

givaren, antingen en gåva tillbaka eller någonting mer symboliskt, vilket enligt Pyyhtinen kan vara 

uttryckande av tacksamhet (Pyyhtinen, 2014:15). Pyyhtinen vill dock argumentera för att gåvor 

existerar utan att något krävs i gengäld och en del i det ligger i att den subjektiva upplevelsen av att ge 

något utan att förvänta sig något tillbaka bör tas på större allvar (Pyyhtinen, 2014:16). Det största 

problemet med Mauss teori menar Pyyhtinen ligger i att Mauss aldrig problematiserar skillnader och 

relationen mellan gåvor och utbyten (Pyyhtinen, ibid). Mauss ser dessa som mer synonymt förknippade 

än vad Pyyhtinen gör i sin teori. Trots att Pyyhtinen till viss del håller med om att gåvor rent empiriskt 

alltid kräver någonting i gengäld så vill han ändå skilja mellan dem och utbyten (Pyyhtinen, 2014:23). 

Även om vi kan säga att gåvor alltid följs av ett slags motkrav, så betyder inte detta att det utan motkrav 

inte kan betecknas som gåva. Enligt Pyyhtinen handlar det om ett utbyte så fort det som ges också 

inkluderar ett löfte om att det ska återgäldas (Pyyhtinen, 2014:25). Detta betyder att för att det ska 

kunna vara en gåva så måste det vara en förlust för givaren, det vill säga någonting måste ges upp eller 

offras för att det ska vara en gåva. När gåvan gör något för den som ger så är det inte längre en gåva i 

Pyyhtinens bemärkelse, då är det ett utbyte. Givaren måste alltså överge, offra eller förlora någonting 
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för att det ska kunna vara en gåva (Pyyhtinen, 2014:26). Det jag själv tar med mig från detta till min 

analys är frågan om det alltid handlar om gåvor i de två välgörenhetsgalorna jag valt eller om det även 

finns även utbyten. Och i så fall, hur konstrueras gåvor och eventuella utbyten inom välgörenhets-

diskursen? 

 

Engagemang och kändisars offentliga medverkan i välgörenhet 

Engagemangets roll i samhället har sedan biståndsarbetets start efter andra världskriget utvecklats och 

fått en allt större roll i det moderna samhället och Sverige. Enligt Anders Johansson har det individuella 

engagemangets utveckling och uppvärdering skett samtidigt som det kollektiva och organiserade 

engagemanget har minskat. Människor deltar i större utsträckning i enskilda frågor och kampanjer och 

allt mindre i föreningar eller som medlemmar i organisationer som arbetar för olika ändamål 

(Johansson, 2015:19 f.). Johansson kopplar denna uppvärdering av engagemang och framför allt det 

individuella engagemanget till utvecklingen av sociala medier, där vi numera enkelt kan delta i olika 

kampanjer och projekt i stunden. Enligt Johansson syftar ofta en stor del av vårt engagemang till att vi 

ska få tillträde till ett socialt sammanhang, snarare än att långsiktigt delta i något slags 

förändringsarbete. Engagemanget handlar alltså till stor del om hur vi konstruerar en bild av oss själva 

som en god medborgare, både inför oss själva och andra (Johansson, 2015:22).  

 

Enligt Littler (2008:238 f.) har engagemanget för välgörenhet kommit att bli något av en del av 

arbetsbeskrivningen för globala stjärnor så som Angelina Jolie och Scarlett Johansson. Detta fenomen 

är kanske mest tydligt inom den amerikanska underhållningsbranschen, där kändisars deltagande i 

globala välgörenhets- och utvecklingsprojekt blivit allt mer utbrett sedan 1980-talet (Littler, 

2008:240). Trots att svenska stjärnor inom underhållningsbranschen inte rör sig i samma globala 

kontext som exempelvis Angelina Jolie vill jag ändå hävda att flera svenska 

välgörenhetsorganisationer rör sig mot samma stjärnstatussökande som kan ses i en internationell 

kontext. Det anordnas galor för att samla in pengar, konserter hålls till förmån för olika 

välgörenhetsprojekt, kända personer utnämns till ambassadörer för olika organisationer och reser till 

krisdrabbade områden för att belysa humanitära katastrofer. Enligt Littler har vi föreställningen om att 

kändisars deltagande i välgörenhets- och biståndsprojekt kan nå dit politiska händer inte räcker, att 

dessa kampanjer kan förändra världen på ett mer effektivt sätt jämfört med utdragna politiska 

handlingar och reformer (Littler, ibid). 
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I Celebrity Humanitarianism undersöker Kapoor det fenomen som kändisars offentliga deltagande i 

välgörenhet är, och argumenterar för att det både legitimerar och främjar nyliberal kapitalism och 

ojämlikhet på en global nivå. Enligt Kapoor är fenomenet att betrakta som en ideologi inom vilken ett 

av målen är att undvika den konflikt som finns mellan grupper av inkluderade – kändisar, och 

exkluderade – fattiga (Kapoor, 2013:114 f.). Ideologins osynliggörande av en kapitalistisk global 

ordning är det som gör att globala företag och organisationer både kan exploatera fattiga länder 

samtidigt som kampanjer bedrivs för att samla in pengar för att hjälpa fattiga människor i nöd. Kapoors 

bidrag synliggör alltså det omedvetna och osynliga i kändisars humanitära arbete (Kapoor, 2013:2). 

Kapoor menar också att kändisars engagemang har vissa avpolitiserande funktioner; fenomenet 

innebär att det blir svårare för framförandet av en offentlig kritik av de strukturer som skapar ”behovet” 

av det humanitära arbetet. Avpolitiseringen handlar också om den show som välgörenhet ofta är och 

som jag menar är extra tydligt i mitt material eftersom det just handlar om två galor. Problemet med 

detta blir att störst fokus läggs vid de mest synliga och fotogeniska delarna i humanitära kriser, vilket 

avleder uppmärksamheten från långvariga effekter och strukturella orsaker till krisens uppkomst från 

första början (Kapoor, 2013:3). Syftet med analysen som Kapoor gör är inte att skuldbelägga de 

enskilda kändisarna som ägnar sig åt globalt humanitärt arbete, utan att använda fenomenet med 

kändisars engagemang för att belysa globala ekonomiska system och välgörenhet inom en (ny)liberal 

demokrati. Enligt Kapoor är vi som betraktar detta spektakel även medskyldiga till hur dessa strukturer 

upprätthålls. Han menar inte att vi inte ska hjälpa personer i kriser av olika slag men att fokuset ändå 

måste förflyttas för att välgörenheten ska kunna bli meningsfull. 

 

Politik och känslor 

I Distant Suffering, Morality, Media and Politics (1999) utvecklar Luc Boltanski Hanna Arendts teori 

om medlidandepolitik6. Boltanski summerar Arendts teori genom att belysa två aspekter, den första är 

att det finns en tydlig åtskillnad mellan de som lider och de som inte gör det, och den andra handlar 

om lidandets skådespel7. Detta skådespel innebär en typ av politik som inte främst fokuserar på 

handling eller makten mellan de starka och svaga, utan som i första hand fokuserar på en typ av 

observation, närmare bestämt observationen av de olycksdrabbade som sker av dem som inte själva 

drabbats och som därmed kan ses som en grupp som haft tur i relation till dem som målats ut som om 

de haft otur (Boltanski, 1999:3). Boltanski framhåller att en medlidandepolitik skiljer sig från vad han 

kallar för en rättvisepolitik. I en medlidandepolitik är tur och otur, eller lycka och olycka, någonting 

                                                           
6 Fritt översatt, Arendt och Boltanski benämner det ”politics of pity”. 
7 Fritt översatt, Arendt och Boltanski benämner det ”the spectacle of suffering”. 
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som definierar och separerar olika grupper (Boltanski, 1999:4). Medlidandepolitiken ser alla som 

drabbas av olycka eller otur som en enda stor grupp men Boltanski menar att medlidandepolitiken ändå 

kräver att enskilda olyckshistorier plockas ut och framhålls för att frammana själva medlidandet. För 

mig går Boltanskis idéer också att se i kombination med de avpolitiserande effekter som Kapoor tar 

upp. Medlidandepolitiken kräver att kontakten mellan de två grupperna är tillräcklig för att den 

”lyckligt lottade” gruppen ska kunna ska kunna observera den ”otursamma” gruppens lidande, men de 

måste ändå hållas så pass separerade för att deras erfarenheter och handlingar ska kunna hållas åtskilda 

och att grupperna därmed ska förbli intakta (Boltanski, 1999:5).  

 

För att belysa en del av den politiska problematiken i relationen mellan kändisar och välgörenhet 

använder sig Littler av Boltanskis teori om en politik som grundar sig på medlidande (Littler, 

2008:247). Littler menar att föreställningen om att ojämlika förhållanden mellan människor främst 

handlar om tur, och att lösningar på dessa ojämlika förhållanden i första hand ska framkomma ur 

brådskande lösningar på akuta problem, snarare än att se till mer djupgående frågor om vad social 

rättvisa är och hur det kan uppnås på lång sikt, är framträdande i många kändisars engagemang för 

välgörenhet och humanitära frågor. Enligt Littler är denna teori om en politik som grundar sig på 

medlidande passande för relationen mellan de rika kändisarna och de fattiga lidande. Littlers argument 

om att kändisarnas deltagande i välgörenhet ofta uttrycks genom medlidande snarare än att tala om 

politiska frågor gällande orsak, verkan och social rättvisa blir därmed något som jag själv tar med mig 

i min analys av välgörenhetsdiskursen.  

 

I Vithetens Hegemoni (2011) diskuterar Sara Ahmed känslor av olust och smärta i ett exempel som 

handlar om ett brev från välgörenhetsorganisationen Christian Aid. Brevet handlar om organisationens 

arbete med landminor och riktar sig till en givare. Ahmeds analys visar att det är mottagaren av brevet, 

alltså givaren, som förväntas känna sig arg och uppgiven inför berättelsen. Det är detta som ska leda 

till att läsaren sedan vill donera pengar till organisationen. På det sättet menar Ahmed att det är läsaren 

som är det tilltänkta mottagaren, läsaren blir subjektet snarare än den Andre som är den som drabbats 

av landminornas konsekvenser. Ahmed menar att när läsaren får dessa känslor av ilska och sorg så blir 

den Andres smärta ”vår” smärta. I förlängningen kan det också innebära att den Andres smärta 

neutraliseras (Ahmed, 2011:100). Ahmed framhåller att brevet från Christian Aid är hoppfullt och 

lovar läsaren vissa saker. Löftet handlar dock inte om vad som ska hända med den Andre, utan mer 

om vad som ska hända med läsaren. Brevet avslutas med en förhoppning om att läsaren nu känner 
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egenmakt när den hör eller ser ordet landminor, detta för att läsaren då antas ha förstått vikten av sitt 

deltagande i arbetet som organisationen utför för att förhindra eller ta bort landminor. Ahmed skriver: 

 

Läsaren, som vi inadekvat kan kalla det västerländska subjektet, känner sig alltså bättre efter att ha hört 

individuella framgångshistorier, vilka blir berättelser om övervinnande av smärta såväl som läkande av 

samhället (Ahmed, 2011:101). 

 

Ahmed belyser flera teman som jag tar med mig i min analys av hur tittaren uppmanas till engagemang 

i välgörenhetsdiskursen. Dels användandet av den Andres smärta för att väcka känslor hos tittaren, 

dels hur känslorna hos tittaren eller den som ger kan innebära en neutralisering av den Andres smärta. 

Ahmeds tankar lämpar sig väl på en analys av välgörenhetsgalorna då de ofta innehåller berättelser 

från utsända om hur de upplevde mötet med den Andre, men också eftersom det finns kraftfulla 

uppmaningar till tittaren för att få denne att vilja skänka pengar.  

 

Diskursteori och diskursanalys som metod 

Vid ett första möte med diskursanalysen presenteras ofta tre huvudsakliga inriktningar: diskursanalys 

enligt teorier grundade av Michel Foucault, diskursteorin enligt Ernest Laclau och Chantal Mouffe och 

slutligen den kritiska diskursanalysen (Bergström & Boréus, 2012:358). Det som de alla har 

gemensamt är att de avvisar synen på språket som en neutral reflektion av världen, och istället utgår 

från att sociala relationer och identitetsskapande är centralt för hur världen konstrueras och förstås. Jag 

har valt att använda mig av diskursteorin enligt Laclau och Mouffe, vilken utmärker sig på det sätt att 

den inte bara ser till det språkliga som skapande av olika diskurser, utan även innefattar andra 

handlingar och sociala praktiker i sin teoretisering av vad diskurser är och hur de skapas och omskapas 

(Bergström & Boréus, 2012:364). Jag kommer att inleda detta avsnitt med att kort beskriva de 

vetenskapshistoriska utgångspunkter som diskursteorin grundar sig på, för att senare redogöra för 

diskursteorins utformning samt de metodologiska verktyg jag använder mig av under min analys. 

 

Diskursteorin grundar sig delvis på semiotikens idéer om språket som ett system av tecken. Det som 

gör att vi kan förstå olika tecken är både det talade språket och den historiskt specifika kontext vi ingår 

i. Diskursteorin följer dock inte helt den semiotiska läran utan tar också en inriktning baserad på 
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poststrukturalistiska teorier om dekonstruktion. Detta innebär att tecknens betydelse inte ses på samma 

bestämda sätt, utan att de är rörliga inom olika diskurser och därmed beroende av dess historiska 

sammanhang (Bergström & Boréus, 2012:365). De rörliga betydelserna för tecken inom olika 

diskurser brukar benämnas som att betydelsen är kontingent; även om det går att säga något om ett 

teckens betydelse i en viss tid och sammanhang så hade det alltid kunnat betyda något annat, och kan 

komma att betyda något annat i framtiden. Diskursteorin kommer även ur marxismen, men till skillnad 

från den marxistiska teorin som fokuserar mer på ekonomiska och materiella förhållanden handlar 

denna konflikt inom diskursteorin mer om kampen om betydelse och att upprätthålla stabilitet inom 

en given diskurs (Bergström & Boréus, 2012:368 f.). Laclau och Mouffes diskursteoretiska ansats tar 

alltså med sig och bygger vidare på marxismens maktkritik men vänder sig mot marxismens syn på 

objektivitet (idén om det falska medvetandet) och ekonomin som bestämmande i sista instans. De 

öppnar för att andra kategorier (till exempel kön och etnicitet) kan vara av större betydelse inom vissa 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

För att redogöra för de metodologiska verktyg diskursteorin tillhandahåller utgår jag i första hand från 

Winther Jørgensen och Phillips operationalisering av Laclau och Mouffes teorier i Diskursanalys som 

teori och metod (2000). Dessa verktyg är också en del av diskursteorin men de är alltså inte enbart att 

betrakta som renodlade metodologiska verktyg. I min analys använder jag mig dock utav dem på det 

sättet.  

 

Vad är då diskurs? Enligt Winther Jørgensen och Phillips uppfattas diskurs som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). Tecken 

får sin mening genom sin relation till andra tecken inom diskurser och system av skillnader, vilket 

betyder att ett tecken alltså kan tilldelas olika betydelser beroende på hur olika diskurser positionerar 

tecknet. Diskursen är i ständig förhandling, den konstrueras och omkonstrueras hela tiden genom 

sociala praktiker och politiska handlingar. Det sker en kamp om betydelser och diskursanalysens syfte 

är att utforska kampen och hur tecken ges betydelse inom en given diskurs (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000:32). En diskurs blir till genom att betydelser kring en eller flera nodalpunkter tillfälligt 

etableras, de priviligierade tecken som konstituerar andra tecken och deras betydelse inom diskursen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33). Diskursen försöker ständigt etablera en slags entydighet, där 

teckens betydelse fixeras, men enligt Laclau och Mouffe är dessa fixeringar endast tillfälliga. Olika 

försök att etablera teckens betydelse görs genom att utesluta andra förståelser av dem. Diskursen 
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strävar alltså ständigt efter att uppnå entydighet trots att det hela tiden pågår försök att förhandla 

betydelser inom diskursen. Betydelser som inte etableras inom en given diskurs benämner Laclau och 

Mouffe det diskursiva fältet. Detta rör sig runt om diskursen och andra betydelser från det diskursiva 

fältet försöker ibland komma in i och etablera sig inom diskursen. När dessa tecken rör sig utanför 

diskursens ramar, och därmed ännu inte fått betydelse inom diskursen, kallas de för element. Tecken 

och betydelser som befinner sig i det diskursiva fältet har en central del i min analys. Jag menar att 

välgörenhetsdiskursens gränser kan identifieras genom att studera vad som inte sägs, alltså vad som 

inte ges betydelse inom diskursen. Därför kommer ett fokus på det diskursiva fältet ge mig möjlighet 

att synliggöra hur diskursen konstitueras. Om ett element från det diskursiva fältet lyckas ta sig in och 

etablera sin betydelse inom diskursen blir den till ett moment. Denna förändring när ett element tar sig 

in i och etablerar sin betydelse inom diskursen och blir till ett moment kallas av Laclau och Mouffe 

för artikulation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:33 f.). Genom artikulation kan alltså diskursen 

omformas och detta är ett av diskursteorins mest framträdande teman – att diskursen ständigt 

förhandlas och att betydelserna inom den endast fixeras tillfälligt. Element från det diskursiva fältet 

försöker alltså ständigt komma in i diskursen och förhandla dess betydelse, samtidigt som diskursen 

oavbrutet försöker fixera betydelser och skapa entydighet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:36). 

Jag ser kampen om betydelse som en kamp om makt; genom att en betydelse tillfälligt fixeras inom en 

given diskurs överordnas den betydelsen andra förståelser, och får en dominerande roll inom diskursen. 

Synen på makt inom diskursteorin påminner om Foucaults poststrukturalistiska maktförståelse 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:44). Foucault och andra poststrukturalisters fokus ligger inte vid 

att identifiera maktens faktiska plats. De menar istället att makten är flytande och att den finns omkring 

oss hela tiden (Gottardis, 2009:17). Det är med andra ord inte lika starkt kopplat till hur en individ 

utnyttjar sin makt för att förtrycka en annan individ, utan större fokus ligger vid att makten inte går att 

undkomma och att den både begränsar och skapar mening. Enligt Laclau och Mouffe är det makten 

som skapar den sociala ordning vi befinner oss i, den är alltså ofrånkomlig. Men detta innebär inte att 

makten är oföränderlig, tvärtom. Laclau och Mouffes syn på diskursernas föränderliga karaktär, dess 

kontingens, gäller även makten: även om makten aldrig går att undkomma helt så kan den alltid vara 

annorlunda (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:45). 

 

Inom diskurserna finns olika subjekt och enligt Laclau och Mouffe är det diskurserna i världen som 

styr subjekten och de positioner som blir möjliga i diskursen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:14). 

Subjekt är således en produkt av makt, kultur och den sociala omvärlden. Istället för att se subjektet 

som en fri och autonom individ ses subjektet enligt diskursteorin som konstruerat utifrån det kulturella 
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samhället och makten som omger den. Detta betyder att det inte finns någon ”sann” och inneboende 

kärna hos subjektet. Den huvudsakliga faktorn som formar subjektet finns i språket och i de språkliga 

och sociala diskurserna formas de normerande spelreglerna kring hur vi bör bete oss och hur vi inte 

bör bete oss. Det är också diskurserna som styr hur olika subjekt tilltalas, något som inom diskursteorin 

benämns som interpellation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:48). Interpellationen av subjekt 

medför också förväntningar på hur subjektet ska agera, och dessa förväntningar skapar både 

möjligheter och begränsningar gällande subjektets handlingsmöjligheter. Interpellation är ännu ett 

viktigt begrepp jag använder mig av. Min analys handlar delvis om olika diskursiva verktyg som 

används för att interpellera tittarsubjekt, därför är detta diskursteoretiska begrepp av betydelse när jag 

undersöker detta. De olika diskurserna producerar olika subjektspositioner som är möjliga inom ramen 

för en specifik diskurs. Ofta finns dock flera olika subjektspositioner som är möjliga för en och samma 

individ, till exempel att jag i ett sammanhang är student inom genusvetenskap och i ett annat kan jag 

själv se på en TV-sänd välgörenhetsgala och därmed betraktas som en möjlig givare. Detta beskrivs 

som att subjektet är fragmenterat och bestäms utifrån olika möjliga positioner som finns inom flera 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49). När olika subjektspositioner begränsar eller 

stoppar varandra uppkommer det som inom diskursteorin beskrivs som antagonism, det begrepp som 

används för att beskriva konflikter inom diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:55). När detta 

sker försöker diskursen återupprätta entydigheten genom en hegemonisk intervention, där den 

förståelse som hotar diskursens entydighet trycks ut i det diskursiva fältet så att diskursens betydelse 

tillfälligt kan fixeras. 

 

Laclau har även använt sig av Lacans subjektförståelse för att bättre förstå varför och hur subjektet 

interpelleras av olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49 f.). Denna subjektförståelse 

kommer ur Lacans teori om att subjektet i grunden alltid är splittrat men ständigt försöker hitta sätt att 

uppnå en slags helhet. Laclau menar att diskurserna aldrig kan bidra till att subjektet uppnår denna 

helhet, även om subjektet ständigt försöker uppnå det. Detta identitetsprojekt beskrivs med hjälp av 

begreppet mästersignifikanter, vilka är olika nodalpunkter för identiteter som subjektet kan identifiera 

sig med. Mästersignifikanter får sin betydelse genom de ekvivalenskedjor de följs av, vilka utgörs av 

betydelser kring vad mästersignifikanten är och inte är. I en välgörenhetsdiskurs skulle en 

mästersignifikant kunna vara ”ambassadör” som förstås genom ekvivalenskedjan filantrop, känd och 

godhjärtad. Dessa utgör även en ram för de handlingar som blir möjliga för subjektet som identifierar 

sig med subjektspositionen ”ambassadör”. När ett subjekt då strävar efter och agerar i enlighet med 

dessa signifikanter får den en identitet inom en given diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:51). 
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Olika subjektspositioner och identiteter är överordnade andra inom en given diskurs och på det sättet 

finns makthierarkier även mellan olika subjekt. Identiteterna inom en diskurs konstrueras utifrån vad 

de inte är och detta dikotoma förhållande leder till att vissa identiteter överordnas och andra 

underordnas. Att se subjektet som i grunden splittrat är ännu ett fokus för min analys. Genom att 

undersöka sätt genom vilka subjekten inom välgörenhetsdiskursen söker helhet kan spänningar och 

sprickor inom diskursen synliggöras.  

 

Inspirerad av Bergs förståelse för och användning av subjektspositionerna givare och mottagare 

fokuserar jag i min analys på hur programledarna och kändisarna som medverkar i galorna konstruerar 

jaget i sina berättelser i materialet. I Bergs avhandling har hon med hjälp av en postkolonial läsning 

bland annat intresserat sig för hur berättelser om den Andre också konstrueras som en motsats utifrån 

berättelser om de intervjuades självbild (Berg, 2007:46). Tillsammans med den förståelsen fokuserar 

jag med hjälp av de diskursteoretiska begreppen det diskursiva yttre och interpellation, samt Lacans 

subjektförståelse på hur välgörenhetsdiskursen konstitueras.  

 

Min närvaro i välgörenhetsdiskursen 

Syftet med diskursanalys är inte att avslöja ”sanningen” om en bestämd diskurs. Det handlar inte om 

att med analysen peka ut sådant som kan sägas vara sant eller osant (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:28). Analysen syftar istället till att undersöka och granska de återkommande mönster av 

betydelser som finns inom en given diskurs, och i förlängningen studera hur dessa mönster görs 

”naturliga” och oemotsagda inom diskursen. Eftersom att det inte är möjligt att nå någon sanning eller 

verklighet utanför diskursen står heller inte jag utanför. Det är inte möjligt för den som utför analysen 

att inta en ”objektiv” position utanför diskursens ramar. Jag har själv en del i diskursen som 

ofrånkomligen påverkar min analys och de slutsatser jag drar av den, och jag vill därför klargöra att 

den kunskap jag härmed hoppas bidra med inte är att betrakta som en allmängiltig sanning. Hade 

analysen gjorts av någon annan, med en annan förförståelse för diskursen hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Med detta sagt vill jag ändå argumentera för att de diskursiva mönster som min analys 

synliggör också kan finnas inom andra välgörenhetsgalor eller insamlingsprojekt, men detta har jag 

inte möjlighet att undersöka närmare under detta arbete.  
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Hur ser jag då på min egen roll i välgörenhetsdiskursen? Jag lever i Sverige där jag ofta möter olika 

organisationers budskap om att jag ska engagera mig eller skänka pengar, därför kan jag ses som en 

givare och jag har själv också skänkt pengar till olika organisationer vid flera tillfällen. Jag tycker 

därmed i grunden att hjälp till människor som behöver den är en bra sak och vill klargöra att mitt syfte 

här inte är att argumentera för att vi bör överge den tanken fullständigt. Med det sagt menar jag ändå 

att välgörenhet, trots sina goda avsikter, också bör problematiseras. Relationen mellan den som ger 

och den som tar emot är inte alltid helt okomplicerad, och det är dessa spänningar och konflikter jag 

har för avsikt att undersöka. 

 

Analysingång 

Då jag nu redogjort för mina teoretiska utgångspunkter och mitt metodologiska tillvägagångssätt vill 

jag presentera de tre teman min analys utgörs av. Som jag tidigare beskrev inspirerades jag av en 

tematisk ingång under min initiala bearbetning av materialet. Under denna process framträdde tre 

centrala teman i materialet utifrån mina frågeställningar. Det första avsnittet berör gåvor och utbyten 

och handlar om hur olika subjekt inom diskursen konstrueras genom just dessa. Analysens andra 

avsnitt handlar om medlidande och här har jag fokuserat på hur medlidande används på olika sätt inom 

diskursen för att interpellera tittaren. Det tredje och sista avsnittet handlar om görandet av ”det 

svenska”. Min blick har då riktats mot hur talet om de Andra också konstruerar ett ”vi” – det svenska 

– i motsats till platser och människor som befinner sig utanför en svensk kontext.  

 

Gåvor och utbyten 

Det första temat som utkristalliserats ur min analys är det om gåvor och utbyten. Ett återkommande 

inslag inom nutida välgörenhetskampanjer innehåller ofta ett element där givaren ska få något i utbyte 

för sin gåva. Detta framträder på olika sätt i materialet, men ofta är det en del av konstituerandet av 

givarsubjektet. Vid ett tillfälle under galan Världens Barn intervjuar Kattis Ahlström reportern och 

programledaren Joachim Vogel som engagerat sig i organisationen under många år och gjort många 

reportageresor till olika delar av världen. Kattis frågar honom om hur en ska tänka kring vad hundra 

kronor som gåva egentligen kan åstadkomma i verkligheten varpå Joachim svarar: 

 

Alltså jag tycker att man ska tänka, när vi pratar om långsiktighet, så tycker jag att man ska tänka, för jag 

träffar jätteofta folk som har dåligt samvete och tänker att ”jag vill göra mer” och ”jag vill åka ut och hjälpa 

till”. Men de här organisationerna som är med i Världens Barn, de är professionella, de jobbar alla långsiktigt. 
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Det är mycket bättre att jag bidrar med pengar istället för att jag åker ut lite förvirrad i världen och försöker 

hjälpa till. Det gör sån otrolig skillnad, jag tycker du ska vara stolt som bidrar. 

 

De flesta är medvetna om att endast hundra kronor från en enskild individ inte åstadkommer någon 

reell förändring, därför måste den förståelsen trängas ut ur diskursen, annars skulle hela legitimiteten 

med välgörenhetsgalor kunna ifrågasättas och det skulle förmodligen leda till att färre väljer att skänka 

pengar. Denna utträngning syns i Joachims svar eftersom han inte berör just det tvivlet; det lämnas 

oartikulerat och får därför inget legitimt utrymme inom diskursens ramar. Det han däremot artikulerar 

riktar sig till tittarsubjektets känslor och främst att känna sig otillräcklig och fylld av dåligt samvete. 

Att beskriva tittaren som ”förvirrad” stärker även dikotomin mellan de som är professionella och 

tittaren som oprofessionell. I citatet finns ett löfte till tittarsubjektet – löftet om att det dåliga samvetet 

går att omvandla till en känsla av stolthet. Jag argumenterar för att det finns likheter med detta löfte 

och omvandling av känslor i Ahmeds analys av brevet om landminor (Ahmed, 2011:101). Samtidigt 

som detta löfte handlar om att pengarna behövs och att de kommer att användas professionellt 

inkluderar löftet även någonting som ska hända med tittaren; genom att skänka pengar kan 

givarsubjektet omvandla sina känslor om sig själv från någonting skamfyllt till en stolthet. Det blir 

ytterligare ett incitament för subjektet att engagera sig, ett som är mer begripligt för subjektet självt; 

att få känslan av godhet, osjälviskhet och stolthet är mer lätthanterligt för givarsubjektet än vad det är 

att reflektera kring strukturella missförhållanden (strukturer vi också är en del av) och vilka åtgärder 

som kan åstadkomma social rättvisa. Subjektet är enligt Lacan i grunden splittrat, men strävar hela 

tiden efter helhet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49 f.). Jag förstår detta som att känslan av 

stolthet också bidrar till en känsla av helhet för givarsubjektet. Slutligen visar exemplet även på en 

form av utbyte. Genom att skänka pengar ska givaren både bli av med det dåliga samvetet och få en 

känsla av stolthet (Pyyhtinen, 2014:25). Likt Johanssons diskussion om engagemang på sociala medier 

kan bidraget från tittaren ses som någonting som utöver gåvan till mottagarna även ska bidra med 

någonting för tittaren själv (Johansson, 2015:22).  

 

I galan Världens Barn finns olika nummer tittaren kan ringa till för att skänka olika summor och det 

finns även ett nummer där en skänker femtio kronor och samtidigt är med och tävlar om att vinna ett 

VIP-paket från SVT. I paketet ingår biljetter till flera olika event; Guldbaggegalan, Idrottsgalan, 

Melodifestivalen, Nobelmiddagen och olika idrottsevenemang. Detta utgör ett konkret exempel på 

något som givarsubjektet kan få i utbyte. Det finns även ett särskilt företagsnummer en kan ringa på 
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för att skänka 50,000 kronor, om ett företag gör detta kommer företagsnamnet att visas i TV-rutan. 

Programledaren Rickard Olsson är den som först introducerar detta för tittaren: 

 

Det här är min favorit. Det här är företagsnumret (läser nummer). Då skänker man 50.000 kr. Och man får 

sitt företagsnamn i Sveriges Television i rutan, det snurrar runt. Det är inte reklam, men det är liksom 

nästan… Ja, du vet så här ah oh ah... Så har man ett företag och känner ’jag vill vara med i det här 

sammanhanget, jag vill få mitt företags logotyp eller namn i rutan’, ja då ringer man (läser nummer) och så 

skänker man 50,000 och så får man, det är ju kanon. Alltså gör man det inte då kanske man kommer ångra 

sig resten av livet och ligga i fosterställning och paddla med fötterna och det vill man ju inte.  

 

Vad är det som händer i citatet ovan? Rickard vänder sig till tittare som är ägare av företag för att de 

ska skänka pengar, alltså personer som förväntas besitta möjlighet att skänka en större summa pengar 

genom sitt företagskonto. I utbyte mot denna gåva kommer företagets namn visas i SVT8. Eftersom 

det handlar om public service finns det särskilda regler kring reklam av privata företag och det är inte 

möjligt att artikulera att det innebär en möjlighet att göra reklam för sitt företag – trots att det kan 

tyckas att det är precis det som erbjuds. Istället riktar sig interpellationen mot givaren från en annan 

riktning, genom att säga ”så har man ett företag och känner ’jag vill vara med i det här sammanhanget, 

jag vill få mitt företags logotyp eller namn i rutan’ ja då ringer man”. Vad som menas med ”det här 

sammanhanget” är det sammanhang där organisationen ska ”rädda världens barn”9. Att engagera sig 

för syftet att rädda världens barn kommer inom den välgörenhetsdiskurs vi befinner oss i att uppfattas 

som någonting fint och godhjärtat. Denna betydelse kommer, genom att företagets namn visas i TV, 

att överföras till företaget självt. Det kommer att uppfattas som ett bra företag som gör gott för andra 

och det är denna betydelseöverföring som är själva utbytet. Detta kan jämföras med den typ av utbyte 

som Littler beskriver, där kändisens eget varumärke också stärks och när denne framställs som ett 

godhjärtat subjekt. Jag argumenterar för att liknande processer sker här (Littler, 2008). Genom utbytet 

händer något med själva bilden av företaget och i förlängningen förbättras människors uppfattning om 

det. Jag menar att detta kan liknas vid Pyyhtinens resonemang om att utbytet kan vara symboliskt 

(Pyyhtinen, 2014:25). I slutet av citatet framträder även ett slags hot om ångest, att ”ligga i 

fosterställning och paddla med fötterna”, om tittarsubjektet inte genomför gåvan finns en risk att denne 

får ångest ”resten av livet”. Interpellationen klargör därmed de positiva aspekten som gåvan för med 

sig, vilket också ger någonting tillbaka och gör det till ett utbyte. Men samtidigt uttrycker 

interpellationen ett slags hot om ångest som kommer att drabba tittarsubjektet om denne inte ger och 

                                                           
8 Företagens namn visades under TV-sändningen av Världens Barn – Summeringen 2017. 
9 Rickard Olsson inleder galan genom att utropa ”nu räddar vi världens barn”. 
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blir ett givarsubjekt. Detta förstärker interpellationens känslomässiga kraft och det kan nästan uppfattas 

som att tittarsubjektet inte har något val. 

 

Att få någonting tillbaka efter att ha engagerat sig handlar också ofta om den individuella 

subjektskonstruktionen. I en del av galan Världens Barn pratar Kattis Ahlström med Joachim Vogel 

igen och hans engagemang i organisationen. Kattis talar om ett möte med en flicka som heter Anghie 

som bor i Bolivia, och ett klipp visas från när Joachim först träffade henne. Vi får inte veta så mycket 

om hennes livssituation men hon visar var hon och hennes familj bodde innan hon fick hjälp och att 

det fanns en man som hotade henne med att skada hennes mamma om Anghie inte gjorde som han sa. 

Efter det visas ett nytt klipp där hon nu är äldre och skickar en hälsning till Joachim om att hon snart 

ska påbörja sina universitetsstudier. Joachim blir rörd av hälsningen: 

 

Joachim – Alltså jag jobbar ju ofta med att försöka få folk att bli rörda, men det var lite jobbigt att stå på 

andra sidan.  

Kattis – Ja jag ser det, fast det är väl dags att få någonting tillbaka kanske, det kan va ganska skönt. Det är 

väl det som är härligt också när man får något kvitto på att det faktiskt gör skillnad när man ger av sin tid 

eller sitt engagemang och pengar eller hur? 

Joachim – Absolut och det som är den stora fördelen för oss som får åka ut och se det här, vi ser ju med våra 

egna ögon att pengarna kommer fram, och att det hjälper. Och det önskar man ju att alla fick göra som 

skänker pengar.  

 

Joachim berättar att han ofta arbetar med att få människor att bli berörda, en del i det syftar till de resor 

han gjort för galornas räkning. Att människor ska bli berörda är en central del i välgörenhetsdiskursen, 

om detta inte händer bli det svårare att få folk att engagera sig och skänka pengar. Joachim beskriver 

att det var ’jobbigt att stå på andra sidan’, vilket innebär att han intagit en position där någon annan 

vill att han ska bli berörd. Detta ser jag som en typ av dubbel interpellation: den riktar sig mot Joachim 

för att väcka känslor hos honom, men den riktar sig även åt tittaren. Tittarsubjektet förväntas bli berörd 

av historien och de känslor som Joachim visar. Vad är det då Joachim får tillbaka i den här scenen? 

Kattis menar att det är ett slags ”kvitto” på att han har engagerat sig. Han får se ett kort klipp som visar 

hur det gått för det barn han träffade för sex år sedan, och det verkar ha gått bra; Anghie ser glad ut 

och berättar att hon studerar. Kvittot utgörs då av vetskapen om hur hennes liv ser ut idag och att 

organisationens och hans arbete förändrade hennes liv – det är denna typ av symboliska bekräftelse 

han får tillbaka (Pyyhtinen, 2014:25). Jag menar att denna typ av berättelse, där tittaren först möter 

sorgliga och hjärtskärande bilder av barn i nöd, för att sedan se ett klipp med samma barn i nutid där 
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berättelserna endast handlar om att allt nu är bra, har en betydande plats i välgörenhetsdiskursen. Det 

kan liknas vid Tornhills beskrivning av ”success stories” i hennes studie om företagssatsningar på 

kvinnliga entreprenörer i Sydamerika (Tornhill, 2016:531). Hennes studie visar ett liknande som bara 

rymmer framgångshistorier och jag argumenterar för att detta återfinns i välgörenhetsdiskursens 

lyckliga slut.  

 

Medlidande 

De lyckliga sluten bygger på att tittaren först fått se bilder som väcker medlidande. Jag ska under detta 

avsnitt analysera hur medlidande används inom välgörenhetsdiskursen och mer specifikt hur 

berättelser konstrueras kring medlidande och hur familjekonstruktioner är en central del inom 

välgörenhetsdiskursen. 

 

Själva uppbyggnaden av de resereportage med de kända personerna som visas i galorna följer nästan 

alltid samma dramaturgiska kurva. Först visas människor som befinner sig i en humanitär kris, 

musiken är då nedstämd och dämpad samtidigt som en bakgrundsröst berättar om situationen. Ofta 

filmas människorna som befinner sig i krisen tillsammans med den utsända kända personen som ska 

förmedla besöket hem till tittarna i Sverige. Det är heller inte ovanligt att det efter detta följer en 

intervju med en eller flera personer som fått hjälp av organisationen på plats. Intervjun fokuserar på 

svårigheterna de mött i sina liv och hur det tagit dem dit de är idag. Efter det förflyttas fokuset till 

organisationens arbete och vad pengarna som skänks möjliggör. Då ändras även musiken till någonting 

mer positivt och hoppfullt och klippet avslutas med att reportern eller den kända personen vänder sig 

direkt till tittaren och ber dem att engagera sig eftersom att det finns fler människor som är i behov av 

deras hjälp. I galan Världens Barn finns exempel på detta i en sekvens där programledaren Doreen 

Månsson reser till Sydafrika för att besöka organisationen Give a Child a Family som arbetar med att 

hitta fosterfamiljer för barn som inte kan leva tillsammans med sina biologiska föräldrar. Filmklippet 

inleds med att Doreen anländer till organisationen och samtalar med dess grundare. Sedan följer en 

berättelse om ett litet spädbarn som hittades övergivet på ett sockerfält: 

 

Noninzi (som arbetar i organisationen) – Mamman var gravid men hon trodde inte att någon i familjen hade 

märkt det. Hon visste nog redan från början att hon inte skulle kunna ta hand om barnet. Hon gick ut på ett 

sockerrörsfält och födde barnet där och lämnade honom där i tre dagar utan vatten, mat eller kläder. Men 

barnet hittades vid liv, så det var verkligen ett mirakel.  
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Doreen – Den här lilla pojken hittades levande begravd på sockerrörsfältet där han föddes, övergiven av sin 

mamma. Som ett mirakel överlevde han och kom hit till Give a Child a Family, mot alla odds mår han bra 

idag. Men det finns fler barn som behöver komma hit, och för att komma hit så behöver de er hjälp.  

 

Fokuset i den här berättelsen läggs vid det övergivna barnet som genom ett mirakel överlevde. 

Interpellationen som riktar sig till tittarsubjektet går ut på att övertyga denne om att mirakel kan ske 

genom att den här organisationen kan fortsätta sitt arbete, men det finns också ett starkt element av 

medlidande i berättelsen. I klippet visas en bild på bebisen när den hittades, med stängda ögon och 

kroppen täckt av flugor, som ska väcka känslor av förtvivlan och empati hos tittarsubjektet. Berättelsen 

om barnets mamma har också en del i hur diskursen konstrueras; genom Noninzis berättelse om att 

”hon visste nog redan från början att hon inte skulle kunna ta hand om barnet” kan tittarsubjektet få en 

aning om att det finns omständigheter kring mamman som inverkar på hennes möjlighet att behålla 

barnet, men dessa omständigheter lämnas oartikulerade, de får inget utrymme i diskursen. Känslorna 

som används i den här berättelsen förväntas väcka känslor av medlidande hos tittarsubjektet. Med hjälp 

av Ahmeds resonemang om det tilltänkta subjektet, som i det här exempel är tittaren, är det känslan av 

sorg över den Andres lidande som ska få tittaren att skänka pengar (Ahmed, 2011:100). Smärta över 

mottagarsubjektens lidande ses härmed som någonting som är nödvändigt för givarsubjekten inom 

välgörenhetsdiskursen. 

 

Ett annat exempel på den dramaturgiska kurva som berättelserna följer är när Pernilla Wahlgren i 

Nyhetsmorgon berättar för programledarna Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist om hennes möte 

med en mamma och hennes barn i flyktinglägret i Libanon. Mamman Kawlah berättar om när de flydde 

från Syrien: 

 

Kawlah – Först dödade de min bror. Sedan grep de alla och avrättade männen. De skar halsen av våra 

släktingar inför våra ögon. Vi såg allt.  

 

Mötet mellan Pernilla, Bianca och Kawlah är känslosamt och alla tre gråter. Både Pernilla och Bianca 

pratar i separata intervjuklipp om hur svårt det är att föreställa sig vad Kawlah och hennes familj gått 

igenom. Pernilla tröstar Kawlah, lägger en hand på hennes knä och säger: 

 

Pernilla – I just want you to know that you are such a brave mother and woman, and you have done an 

amazing thing, taking care of all your children.  



22 
 

 

Musiken är sorgsen och ett av Kawlahs barn Asmaa står bredvid och tittar med en undrade blick på 

Bianca och Pernilla som gråter. Klippet visar liknelser med Littlers argument om uttryck av 

medlidande som ett verksamt diskursivt tillvägagångssätt för att minska distansen mellan kändisar och 

människor som lider (Littler, 2008:247). När klippet återvänder till Nyhetsmorgon vänder tonen i 

Pernillas berättelse: 

 

Pernilla – Och det som framförallt var häftigast med den här resan det var hon lilla Asmaa som står och ska 

höra såna här saker och har gått igenom såna här saker så hade hon ju då, hon går i en skola som UNICEF 

startat som de får gå till varje dag. Och den här skolan, man såg alla barnen och hur glada de var och lekte 

och de får utbildning och en plats att vara, för annars får de ju bara sitta i de där lägren hela dagarna och 

vänta. 

Jenny – Ja för det är ju hopplöst kan man tycka men det är ju inte hopplöst! Det går ju att göra saker eller 

hur. 

Pernilla – Det är ju det som är hela grejen. Och just det här med UNICEF, att pengarna som vi skänker går 

inte bara till vatten och mat och läkarvård, utan det går även till skola och utbildning så att de liksom, så en 

dag när kriget kanske tar slut eller när de växer upp och kan skaffa jobb och ta sig framåt i livet. Det är 

jätteviktigt. 

 

Från den sorgsna och nedslagna stämningen i början av reportaget går avslutningen ut på att inge hopp. 

Om vi föreställer oss att reportaget hade slutat med att människorna bara fick ’sitta i de där lägren hela 

dagarna och vänta’ så hade det varit svårt att i meningen efter få lika många människor att engagera 

sig. Välgörenhetsdiskursen fordrar ett lyckligt slut, där barnen får en utbildning och kan ’ta sig framåt 

i livet’. Berättelsen utspelar sig på ett sätt så att tittaren ska känna sorg eller ilska över mottagarens 

känslor och erfarenheter, men visar sedan hur klippet vänder och belyser alla de positiva saker som 

biståndsorganisationens arbete för med sig. Då får tittaren se hur pengarna används och hur mycket 

bättre den Andres livssituation blivit som en följd av biståndsorganisationens arbete, men i 

förlängningen också som en följd av att det västerländska givarsubjektet skänkte pengar. Detta går i 

linje med Ahmeds resonemang om det västerländska subjektet och framgångshistorier som presenteras 

för denne, historier som i slutändan leder till att subjektet känner sig bättre (Ahmed, 2011:101). Med 

Lacans teori om subjektet som splittrat, kan subjektets upplevelse av att känna sig bättre också förstås 

som ett sätt för givarsubjektet att bli mer helt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:49 f).  

 

Det finns en likhet med välgörenhetsdiskursens framgångshistorier och den observation Tornhill 

beskriver under sin intervjustudie (Tornhill, 2014:536 f.). Tornhill berättar om en övning som 
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kvinnliga lokala företagare fick göra som en del i Coca-Colas satsning på kvinnliga entreprenörer. De 

skulle först berätta om tillfällen i deras liv när det hade haft dåligt självförtroende, men efter det 

beskriver Tornhill hur narrativet vänder när kvinnorna istället ombeds berätta om tillfällen då de haft 

bra självförtroende. Poängen med övningen var att subjekten själva kan bestämma vilka av dessa 

erfarenheter som ska dominera deras liv och att motgångar därmed ses som ett sätt att växa som 

människa. Tornhill menar att det inom detta narrativ inte finns utrymme för att se till strukturella 

problem som orsakar lidandet, vilket även framträder i välgörenhetsdiskursen, bland att genom 

reportern Joachim Vogels uttalande under galan Världens Barn där han poängterar att: 

 

Man behöver så lite hjälp för att få fotfäste, alltså att nån berättar för en att man har rättigheter, bara det gör 

att man får ett annat självförtroende och förstår att man har ett värde.  

 

Galorna Världens Barn och Världens Kväll För Alla Barn handlar båda om barn och att hjälpa barn i 

olika utsatta situationer. Flera av personerna som deltar i galorna, både som programledare och som 

utsända, berättar också att de själva har barn, vilket gör subjektspositionen förälder märkbar i 

materialet. Vad har då denna position för betydelse för givarsubjektet inom välgörenhetsdiskursen? 

Under galan Världens Barn bjuder Kattis Ahlström fram programledaren Stephan Wilson och de pratar 

om en resa han gjorde till Tanzania där han träffade ett barn vid namn Irene som har albinism. Kattis 

frågar Stephan vad han tänker när han återigen ser klippet med Irene och deras möte; 

 

Stephan – Väldigt mycket känslor. När jag träffade Irene så hade jag inte barn själv men när jag hade träffat 

Irene och kom hem efter inspelningen, till vårt sunkiga hotellrum, låg vi jag och min kollega Marcus som 

också är min nära vän, mer eller mindre i fosterställning och, man grät det var ett sätt att hantera det. Men 

nu ibland så tänker jag så här att mina barn har ju dragit en vinstlott i livets lotteri verkligen, medan det finns 

så många barn som inte har gjort det. Men just Irene har ju, tack vare världens barn, fått en mycket, mycket 

bättre tillvaro. 

 

Talet om föräldraskapet bygger först på att han berättar att han inte hade barn när han träffade Irene, 

men att han sedan dess fått barn. Betydelsen av att ha fått barn tycks spela roll för själva förståelsen 

av situationen och hur han förhåller sig till den. Han berättar att han och hans kollega ’mer eller mindre 

låg i fosterställning och grät’ när de kom tillbaka till hotellet. Att berätta om sina egna känslor efter ett 

möte med mottagaren får mycket utrymme i välgörenhetsdiskursen. Jag förstår detta som att det inte 

helt räcker med de Andras egna berättelser för att budskapet ska gå fram, tittaren måste också få veta 

hur den utsände reportern känner när denne hör berättelsen från den Andre. Här framträder vad jag 
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valt att benämna ett medlarsubjekt inom välgörenhetsdiskursen. Medlarsubjektet utgörs här av den 

utsände kända personen, men det går också att förstå programledarna av galorna som medlare. 

Känslorna som medlarsubjektet har ges stor betydelse i välgörenhetsdiskursen, deras berättelser görs 

till det centrala. ’Detta var ett sätt att hantera det’ säger Stephan, men vad det var de skulle hantera 

framkommer inte helt tydligt. Dock kan det förstås utifrån att han sedan beskriver att han sedan han 

själv fått barn förstår att de har dragit en vinstlott i livet. Givaren kan då förstå att det handlar om 

insikten att det finns en orättvisa mellan barn som föds på olika platser och med olika förutsättningar. 

Att tala om sin sig själv som förälder fungerar också som en interpellation till andra föräldrar som 

deltar i eller tittar på galan. Användandet av subjektens medlidande som föräldrar för att vädja till och 

skapa medlidande hos andra föräldrar blir ett verksamt sätt att interpellera tittaren. Ett annat exempel 

på detta ur galan Världens Barn är när programledarna Rickard Olsson och Farah Abadi pratar om 

barnarbete. Rickard påtalar då att Farah är gravid och använder sig av det för att interpellera 

tittarsubjektet; 

 

Richard – Runt om i världen finns miljontals barn som tvingas till arbete, och då snackar jag inte om att diska 

eller att städa rummet. Nej det är hårt, slitsamt och nedbrytande kroppsarbete.  

Farah – Mm, det kan vara fabriker, gruvor eller stenbrott. Fjorton timmars arbetsdagar, ingenting konstigt 

och det är ofattbart. 

Richard – Det är ofattbart. Du är ju själv välsignad, full grossess.  

Farah – Ja… Snart. 

Richard – Ja du är i grossess, det är du, det kan jag säga direkt. Du är otroligt gravid. När är det dags? 

Farah – Om en månad. 

Richard – Och vet vi vad det blir? 

Farah – Det blir en pojke. 

Richard – Sparkar det där inne nu? 

Farah – Just nu faktiskt. 

Richard – Har ni döpt? 

Farah – Zacharias blir det. 

Richard – Zacharias. Om du då tänker att om några år skulle du skicka iväg lilla Zacharias för att försörja 

familjen med hårt kroppsarbete, kan du liksom greppa tanken? 

Farah – Nej det är jättesvårt för jag tänker att är han fyra år så ska han gå i skola, han ska leka och ha roligt, 

ha ett tryggt hem, inte jobba. 

Richard – Nej, men det är ju så för många barn, det är därför vi tvingas ha den här galan varje år, år efter år.  



25 
 

 

I samtalets inledande del talar både Rickard och Farah om vad barnarbetet kan innebära för typ av 

arbete, det ställs i kontrast till former av arbete som föräldrar kan kräva av sina barn utan att det skulle 

klassas som barnarbete i en negativ bemärkelse, så som att hjälpa till med disken eller städa sitt eget 

rum. Det stärker bilden av Sverige som en plats där barnarbete inte förekommer och att barnarbete 

endast förekommer i länder som ses som ”mindre utvecklade”. Båda programledarna påpekar att 

fjorton timmars arbetsdagar är ”ofattbart” eftersom det inte förekommer i Sverige. Rickard tar då upp 

Farahs graviditet för att belysa hur fel det är med barnarbete. Detta ser jag som ännu ett exempel där 

de Andras berättelser inte räcker för att mottagaren av interpellationen ”skänk pengar”, alltså 

tittarsubjektet, ska ta emot budskapet fullständigt. Det måste också konkretiseras genom att 

(hypotetiskt) tala om barnarbete i relation till ett barn som tittaren lättare kan identifiera sig med. När 

Rickard frågar Farah om barnet sparkar i magen blir det än mer reellt för tittarsubjektet och detta 

förstärks också när vi får veta vad barnet ska heta, barnet blir då ett subjekt. Han frågar sedan om hon 

kan ’greppa tanken’ på att barnet skulle vara tvungen att arbeta för att försörja familjen om bara några 

år, vilket förstås är svårt att göra om en inte har erfarenheter av en sådan situation själv.  

 

Avslutningsvis vill jag stanna upp vid det sista som sägs under samtalet, att ’vi tvingas ha den här 

galan varje år, år efter år’. Viet här utgörs av en grupp som befinner sig i Sverige och i Väst, vilket 

med diskursteoretiska termer kan liknas vid ett socialt rum och som kan förstås utifrån dess 

ekvivalenskedjor (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:58). I det här fallet utgörs dessa kedjor av 

förståelsen av Sverige som en plats där barnarbete inte förkommer, där alla barn får gå i skolan och 

där föräldrarna ansvarar för och försörjer barnen och inte tvärtom. Vi kan utifrån detta också se hur de 

Andra konstrueras i relation till dessa förståelser. Sverige framställs också som part i en global ordning 

där man ”tvingas” till välgörenhetsarbete i galor som denna. Genom att placera globala orättvisor och 

”baksidor” till andra geografiska platser bidrar detta till att osynliggöra hur den fattiga världens 

fattigdom varit nödvändigt för västvärldens ekonomiska utveckling (de los Reyes & Mulinari, 

2005:76.). Tvånget i citatet trycker undan och döljer förståelser av en kapitalistisk världsordning där 

Väst, och därmed även Sverige, konsumerar tjänster och produkter som ska tillverkas till minsta 

möjliga kostnad av de Andra och deras barn. Detta leder mig in på nästa analysavsnitt, där jag närmare 

undersöker konstruktioner av Sverige inom välgörenhetsdiskursen. 
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Görandet av ”det svenska” 

Det tredje och sista avsnittet för min analys utgår från att närmare undersöka just görandet av ”det 

svenska”. Jag kommer särskilt fokusera dels på beskrivningar av Sverige och dels på konstruktionen 

av Sverige och ”vi” som en nodalpunkt i förhållande till ”de Andra”, och hur detta påverkar 

makthierarkier inom välgörenhetsdiskursen. 

 

En del av den kritik som riktas mot välgörenhetskampanjer eller galor handlar om att fokus ligger på 

att hitta snabba lösningar på akuta problem, snarare än att diskutera politiska strategier eller vad social 

rättvisa är (Littler, 2008; Kapoor, 2013). Detta tema återfinns i galan Världens Barn och ett exempel 

är när Kattis Ahlström och Rickard Olsson pratar om barns rätt att gå i skola; 

 

Kattis – Och just det här med skolan, hur viktigt den är. Vi glömmer ju lätt bort det alltså, vi tar det för givet, 

det är en mänsklig rättighet enligt FN:s barnkonvention och ändå så är det så många barn som inte får den 

chansen att gå i skolan och det betyder ju allt för deras framtid och för landets framtid att de blir utbildade. 

Tänkte du på det när du gick i skolan Rickard? 

Rickard – Nej och skolan ska vara gratis också enligt barnkonventionen och det satt man ju inte och tänkte 

på när man satt där i mellanstadiet i Gävle utan då var det ju mer som när kan vi sluta så vi får komma 

härifrån? Så naiv var jag. 

Kattis – Det blir ju så när man träffar barn i de här länderna så är det så tydligt att det är en helt ouppnåelig 

dröm för dem, de drömmer om det, de vill gå i skolan såklart. Och det rör sig om flera miljoner barn som 

inte får gå i skolan. 

Rickard – Och det är ju så hemskt, för orsaken till det här är ju naturligtvis fattigdom, många familjer har 

inte råd att ha sina barn i skolan, så att man tvingar ut dem i arbete, och många familjer har inte råd med 

skolpengen heller, trots att skolan ska vara gratis enligt barnkonventionen. Och då blir det som en ond cirkel, 

eftersom att utbildning också är vägen ut ur fattigdom.  

 

I det första citatet från Rickard tar han upp att skolan enligt FN:s barnkonvention ska vara gratis. Jag 

förstår detta som ett element från det diskursiva fältet som tar sig in i välgörenhetsdiskursen, trots att 

det oftast inte får betydelse inom diskursens ramar. I det andra citatet från Rickard förflyttas dock detta 

fokus när han framhåller att ”orsaken till det här är ju naturligtvis fattigdom”. Om vi föreställer oss att 

samtalet hade fortsatt i riktningen med fokus på varför skolan i första hand inte är gratis och tillgänglig 

för alla (istället för att fokusera på att problemet beror på att människor är fattiga), hade detta kunnat 

störa grundprincipen inom välgörenhetsdiskursen som går ut på att få människor att vilja skänka 

pengar. Om samtalet hade handlat om politiska strategier för att skolan faktiskt ska vara gratis så faller 

hela konceptet med att samla in pengar för att barn ska ha tillgång till skola, många tittare hade kanske 
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då resonerat att det är en fråga för politiker snarare än att tittarsubjektet själv, som individ, kan få 

känslan av att hen själv behövs för att förändra situationen. Jag vill argumentera för att detta är ett 

exempel på de avpolitiserande effekter Kapoor talar om (Kapoor, 2013:3). I Rickards andra citat säger 

han alltså att ”orsaken till det här är ju naturligtvis fattigdom”, något som inte går i linje med 

argumentet om att skolan enligt barnkonventionen ska vara gratis. Om skolan ska vara gratis så är ju 

inte problemet att människor lever i fattigdom, utan att skolan faktiskt inte är gratis. Vändningen som 

sker i det andra citatet, när fokus riktas mot problemet med fattigdom, blir därmed en hegemonisk 

intervention för att återupprätta välgörenhetsdiskursen och tillfälligt fixera den. Parallellt med detta 

framställs också barnkonventionen som given i Sverige, som någonting som alltid efterföljs och 

upprätthålls, till skillnad från andra länder. Barnkonventionen är i Sverige inte lagstiftad utan 

ratificerad (NE, 2017), men här får den ändå en roll i konstruktionen av Sverige som om den alltid 

efterföljs.  

 

Vid ett annat tillfälle under galan Världens Barn visas ett resereportage som idrottaren Aron Andersson 

gjort till Afghanistan. Han besöker Svenska Afghanistankommittén som arbetar med att ge stöd och 

läkarvård till barn med funktionsvariationer. Efter besöket på kliniken hälsar han på i en skola där barn 

med funktionsvariationer får gå i. En utav lärarna som arbetar på skolan berättar om hur vissa av barnen 

räddats från sina föräldrar; 

 

Ej namngiven lärare – Vissa av barnen har föräldrar som inte lät dem gå utanför hemmet. De var fastkedjade. 

När vi fick höra talas om de här barnen åkte vi till dem. De kunde vara blinda eller döva. Vi befriade dem 

från deras kedjor och tog dem hit så att de får gå i skola. 

Aron – Alltså jag har precis hört, hur de har räddat barn till den här skolan som har suttit hemma och varit 

fastbundna och fastkedjade av sina föräldrar och det är inte för att föräldrarna är elaka, det är för att de vet 

inte bättre. Det gör mig så ledsen att höra det, alltså inga, inga, inga barn ska behöva ha det så. I fattiga och 

konfliktdrabbade länder som Afghanistan, saknas allt vad stöd heter för att funktionsnedsatta barn ska kunna 

få den hjälp som de behöver. Utan den hjälpen finns det ingen trygghet, och ofta ingen framtid. Så skänk 

tjugo spänn du också så att barn som Mogadash också ska kunna gå i skolan. Det ska inte finnas någon 

skillnad på barn och barn, alla barn ska ha samma rättigheter. Det ska inte spela någon roll om hudfärg, 

religion, land eller vilka föräldrar man har eller till om man har någon typ av funktionsnedsättning, alla barn 

ska ha samma rätt. Tack för att du bidrar till världens barn ikväll, du gör skillnad.  

 

När Aron fått höra berättelsen som barnen som räddats reagerar han bestört, vilket i sig inte är en 

konstig reaktion – de flesta skulle nog instämma i att fängslande av barn är någonting som inte borde 

ske. Men i citatet finns också konstruktioner som jag vill stanna upp vid och reflektera kring. Orsaken 

till barnens hemförhållanden beskrivs som att ”det är inte för att föräldrarna är elaka, det är för att de 
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vet inte bättre”. Detta positionerar afghanska föräldrar som okunniga och obildade, samtidigt som det 

i motsats konstruerar Sverige som kunniga. Talet om kunskap kan relateras till Foucaults teori om 

makt och kunskap, där den som har kunskap om något också besitter makten att förmedla den 

kunskapen och säga något om vad som är rätt och fel (Hall, 1997:33). Jag menar därför att detta stärker 

makthierarkier mellan olika länder. I delen som följer berättas att det i Afghanistan inte finns något 

nationellt stöd för barn med funktionsvariationer, detta stöd kopplas också till trygghet och barnens 

framtid. Eftersom det enda tittarsubjektet får veta av klippet är att det finns en svensk 

biståndsorganisation på plats som ger detta stöd så framställs Sverige som det enda land som bryr sig 

om barnen. Eftersom klippet riktar sig till tittare som uppmanas skänka av sina pengar så kan 

tittarsubjektet också få en känsla av att denne (genom att bli ett givarsubjekt) direkt förbättrar barnens 

liv, och kanske till och med räddar deras liv.  

 

I min analys av hur det svenska görs har jag också valt att lyfta fram delar ur materialet där det talas 

om vad jag benämner som privilegier; delar ur berättelserna där saker återkommande beskrivs som 

’svåra att förstå’ och som ’inte går att föreställa sig’. Vilken del i diskursen har detta och hur 

konstrueras bilden av Sverige genom det? Programledaren Steffo Törnquist berör detta i klippet från 

Nyhetsmorgon när Pernilla Wahlgren besöker studion för att berätta om sitt besök vid flyktinglägret i 

Libanon. När Steffo hälsar henne välkommen säger han också; 

 

Ja varje ögonblick finns det barn i världen som behöver hjälp och de här vet vi, vi lever med det, i vår 

välbärgade del av världen så vet vi att det här behovet finns och det är lite svårt att deala med ibland. 

 

I citatet finns en spänning, något som skaver: Sverige förstås som ett välbärgat land där vi också är 

medvetna om att det finns andra som behöver hjälp. Att leva på en viss geografisk plats (i Sverige), 

med vetskapen om att andra på andra platser behöver hjälp positionerar Sverige som utomstående i 

relation till människorna som beskrivs som i behov av hjälp. Det konstruerar även Sverige som ett land 

som kan (och borde) hjälpa. Citatet visar också på en konflikt som framträder här; vetskapen om andra 

människors behov av hjälp beskrivs som ”svårt att deala med ibland”. Det går alltså att förstå som att 

det är något som måste hanteras på något sätt, det svenska subjektet kan inte bara vara medveten om 

detta utan att göra något. I slutet av intervjun med Pernilla återkommer Steffo till det här, i samband 

med att han uppmanar den som tittar att bli världsförälder för UNICEF; 
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Det är i alla fall ett sätt att hantera den här problematiken, ’vad kan man göra?’ Ja man kan bli det. Det går 

att göra nåt i alla fall. 

 

Här presenteras en lösning på det som tidigare lades fram som ’svårt att deala med’: det tittarsubjektet 

kan göra för att hantera olustkänslan över att vi i Sverige ”har det bra” medan vi ser människor som 

behöver hjälp blir att skänka pengar på en månadsbasis och därmed göra upp med den skavande 

olusten. Denna känsla av olust kopplar jag till Ahmeds resonemang om uttryck för olust inom en 

nationell kultur (Ahmed, 2011:95). Enligt Ahmed kan uttrycket för denna gemensamma (nationella) 

olust, eller i Ahmeds benämning, skam, bidra till att det skapas en upplevd gemenskap, vilket här 

spelar in i hur ”det svenska” konstrueras. Jag vill även argumentera för att detta är ett exempel på hur 

de västerländska subjekten inom välgörenhetsdiskursen försöker hitta sätt att bli fullständiga subjekt 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:50). Jag ser därmed subjektspositionen ”svensk” som en 

mästersignifikant inom välgörenhetsdiskursen, alltså en nodalpunkt för identiteter. I ekvivalenskedjan 

för denna mästersignifikant finns andra signifikanter, varav en av dem är ”god”.  För att subjektet ska 

kunna passa in i sin identitetskonstruktion som svensk (och i förlängningen god) inom 

välgörenhetsdiskursen måste subjektet följa de handlingar som diskurser erbjuder. En sådan handling 

blir i det här exemplet att bli världsförälder. 

 

Vid ett tillfälle under galan Världens Barn intervjuar Rickard Olsson Annika Lantz om hennes 

medverkan under de 20 år galan varit verksam. Annika har engagerat sig i Världens Barn tidigare och 

Rickard frågar henne vad det har betytt för henne; 

 

Annika – Ja rent konkret betyder det väl att det är en hjälp att hjälpa. Det är lätt att gå vilse i nån 

medelklasstillvaro och glömma bort att det finns folk som behöver ens hjälp oavbrutet, och då är det bra att 

bli påmind. 

 

Annika svarar att det ”är en hjälp att hjälpa”, jag förstår detta som att deltagandet i något som ska 

hjälpa andra också leder till att hjälpa sig själv. Genom att engagera sig för andra händer också 

någonting med givarsubjektet och både den som ger och tar emot ska bli hjälpt av handlingen. Annika 

säger sedan att ”det är lätt att gå vilse i nån medelklasstillvaro”, hon refererar här till den stora delen 

medelklassinvånare i Sverige där en kan ”glömma bort att det finns folk som behöver ens hjälp”. 

Citatet positionerar här även medelklassmänniskor i Sverige som en grupp andra människor behöver 
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hjälp av, och den årliga galan agerar då som en slags påminnelse om detta hjälpbehov den svenska 

medelklassen ständigt står inför. 

 

Det finns även tillfällen när själva temat med kändisars offentliga deltagande i välgörenhet berörs. I 

ett reportage som TV4 gjort tillsammans med UNICEF inför Världens Kväll För Alla Barn reser Jenny 

och Niklas Strömstedt till Malawi för att besöka ett samhälle där många barn lider av undernäring. När 

de är på väg dit pratar Jenny och Niklas om varför de åker dit; 

 

Niklas – Jag tycker att jag har sett så många gånger… Det skickas ner kändisar till olika utsatta områden i 

världen och de där bilderna flimrar förbi och till slut så är det ingen riktigt som bryr sig om det.  

Jenny – Men du ändrade dig! 

Niklas – Jag ändrade mig av olika skäl, dels av att du väldigt, väldigt gärna ville. Men också för att det kanske 

är just lätt att sitta i Sverige och tycka just så att ”jag kan inte göra någonting”, men jag kanske kan göra 

någonting.  

 

Efter att de träffat en familj vars ena barn drabbats av undernäring sitter Jenny och Niklas för sig själva 

och reflekterar över mötet med pojken, de kommer då återigen in på ämnet om varför de åkt dit; 

 

Niklas – Finns det ingen mat så finns det ingen mat 

Jenny – Apropå det här om varför du ville åka hit, man vill ju att folk ska få se det här.  

Niklas – Det finns inte så mycket annat de har att hoppas på. I alla fall inte just nu, och just här. 

Jenny – (gråter nästan) Det är förskräckligt. 

 

Niklas berör här den globala företeelse där kändisar ska delta i och belysa olika bistånds- och 

välgörenhetsprojekt. Han uttrycker att ’bilderna flimrar förbi’ så pass mycket att människor som ser 

det inte längre reagerar på det och bryr sig om det. Jag tolkar detta som att han menar att det är 

mottagarna och deras behov han menar när han säger att folk inte längre bryr sig. Som att bilderna har 

visats så många gånger att hela konceptet med att visa reportage från (en viss typ av) humanitära kriser 

för att få folk att engagera sig på olika vis blivit urvattnat. Jag ser detta uttalande som ett element från 

det diskursiva fältet som här tar sig in i och rör sig inom välgörenhetsdiskursens ramar. Diskursen 

tillåter dock inte att denna förståelse stabiliseras till ett moment eftersom att det skulle göra att 

konceptet med att kändisar deltar offentligt i välgörenhet blir till en konflikt inom diskursen, därför 



31 
 

berörs detta tema endast i ett kort yttrande, för att sedan lämnas oberört. Jag tolkar det som att 

förståelsen, genom att lämnas oberört i resten av inslaget, tvingas ut i det diskursiva fältet. Han berättar 

sedan att han ändrade sig, både för att Jenny (hans fru) ville att han skulle följa med, men han beskriver 

också att han ändrade sig eftersom att det är ”lätt att sitta i Sverige och tycka just så att ’jag kan inte 

göra någonting’, men jag kanske kan göra någonting”. Här framträder samma typ av spänning som när 

Steffo beskrev känslan av att det är ’jobbigt att deala med’, alltså att det finns ett dåligt samvete över 

subjektens egna privilegier i relation till bilderna på människor som befinner sig i humanitära kriser. 

Jag tolkar det också som ett sätt att interpellera tittarsubjektet som kanske har samma typ av hopplösa 

känsla inombords.  

 

I inslaget med Pernilla Wahlgren i Nyhetsmorgon berörs även temat med kändisar som deltar i 

välgörenhet genom att resa till olika platser; 

 

Jenny – Ja det är ju känslomässigt att göra de här… och få de här mötena… Och vissa kan ju missförstå det 

här som att det blir nåt slags spekulativt, att man ska tjäna… samla in massa pengar och så vidare. Men det 

är ju på riktigt.  

Pernilla – Det är på riktigt. 

Jenny – Man måste ju känna för att det ska bli nån slags förändring. 

Pernilla – Ja precis, och jag tror att de här inslagen som vi gör, där de skickar ut oss ”kändisar”10 för att se 

verkligheten, jag tror också att när människor sen tittar på galan och ser ”Men gud, det är ju faktiskt på 

riktigt” då tror jag att folk blir mer medvetna och skänker pengar, för det är ju faktiskt pengar som behövs, 

för att UNICEF ska kunna hjälpa till och se till så att de här barnen får trygghet. 

 

Jenny berör först föreställningen om att välgörenhet handlar om att samla in pengar till en organisation 

som tjänar på det, snarare än att pengarna faktiskt når mottagarna av biståndet. Jag tolkar argumentet 

”det är ju på riktigt” som ett sätt att interpellera tittaren och övertyga denne om att pengarna går till 

mottagarna och att det inte finns beräknade motiv från organisationens sida. I Pernillas andra svar 

återser vi också ett argument till varför det inte räcker med de Andras egna berättelser för att budskapet 

ska gå fram; tittaren måste också få se en person de känner igen som visar sina känslor inför lidandet. 

Det verkar behövas för att tittarsubjektet ska förstå att ”det är på riktigt”. Här framträder återigen det 

jag tidigare identifierade som ett medlarsubjekt, som kan tolka situationen så att den blir mer begriplig. 

Även vid detta tillfälle tycks mottagarsubjektens agens inte räcka för att interpellationen till 

                                                           
10 Pernilla gör citationstecken i luften när hon säger ”kändisar”. 
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tittarsubjektet ska omvandla denne till ett givarsubjekt. Fokuset på medlarsubjektets känslor går med 

Ahmeds resonemang även att förstå som att mottagarsubjektets känslor riskeras att neutraliseras 

genom det filter som medlarsubjektet utgör (Ahmed, 2011:100 f.). Dessutom visar samtalet i 

Nyhetsmorgon exempel på vad jag menar går att relatera till Littlers tolkning och användning av 

Boltanskis medlidandepolitik (Boltanski, 1994). När bilden av orättvisa och ojämlika förhållanden 

utgår från att det handlar tur eller otur framträder ofta brådskande lösningar på akuta problem vilket 

jag menar syns i citatet om att det är pengar som behövs (Littler, 2008:247). Samtalet skulle också 

kunna handla om politiska problem som påverkar människors liv, men dessa mer djupgående frågor 

ges inget utrymme och ingen betydelse inom välgörenhetsdiskursen. 

 

Eftersom detta tema behandlar konstruktionen av det svenska och hur bilden av Sverige görs i 

materialet vill jag återvända till delen ur galan Världens Barn där Kattis intervjuar Joachim om barnet 

Anghie i Bolivia och Joachims möte med henne. Efter det första klippet, när vi får se Joachims möte 

med henne, pratar han och Kattis kort om det; 

 

Kattis – Även om du är van att träffa barn, så ser jag att du blir väldigt berörd. 

Joachim – Ja alltså Anghie hade varit med om så otroligt hemska saker. Och så var hon på ett hem för flickor 

och hade fått lära sig läsa och skriva och hade en sån tro på framtiden. Så varje gång jag ser henne så blir jag 

alldeles svag. Och dessutom var det så här att alla de här tjejerna på det här daghemmet, eller barnhemmet, 

som kom fram till mig och Karl-Magnus och kramade oss hela tiden när vi var där och jobbade. Och så 

frågade jag ”varför håller de på att krama oss hela tiden?” ”jo men det är för att ni är från Sverige, de vet att 

hjälpen kommer från Sverige, från andra sidan jorden”. 

Kattis – Gör de det alltså? 

Joachim – Ja. Det var så rörande. 

 

Jag vill argumentera för att även detta fungerar som ett exempel på välgörenhetsdiskursens lyckliga 

slut eftersom att han framhåller hennes ’tro på framtiden’. Diskursen rymmer historier som inte 

innehåller denna framtidstro eller rent av lyckliga slut. Det skulle exempelvis inte vara möjligt att 

berätta en historia om ett barn i nöd som sedan inte klarade sig ur det i slutändan. Citatet är även ett 

exempel på hur Sverige görs till en ”god nation”. Joachim berättar om barnen som kom fram och 

kramade honom och hans kollega för att de var från Sverige och att barnen visste att det var därifrån 

hjälpen kommer. Bilden av barn som springer fram och kramar de svenska männen kan ses positionera 

Sverige både som ett land kan ge och ger hjälp åt de Andra, i förlängningen gör denna berättelse 
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Sverige till en ”god nation” och jag menar att detta stärker maktrelationen mellan Sverige och de 

Andra.  

 

Om vi nu ser ”det svenska” och Vi som nodalpunkter i välgörenhetsdiskursen så förstås dessa både 

genom artikulationer som direkt berör dem, men de förstås även genom artikulationer som skildrar till 

andra platser. Detta vill jag exemplifiera med ett citat från galan Världens Barn och programledaren 

Lasse Kronér; 

 

Lasse – Det här är verkligen en sån kväll när man blir både ödmjuk och tacksam. Ödmjuk över allt ert arbete 

under de här 20 åren, som faktisk snart då inbringat nästan en och en halv miljard, det är faktiskt helt sanslöst. 

Och väldigt tacksam också att vi får bo i en del av världen som kanske inte har samma problem som de har 

på övriga ställen på jorden. Och det kanske också gör att vi vill skänka mer pengar. Och det ska ni få göra 

nu, jag vet att ni vill (läser telefonnummer).  

 

Lasse beskriver att han känner sig ödmjuk, organisationens arbete har samlat in en stor summa pengar 

under 20 år, men han har även en känsla av tacksamhet eftersom att ”vi får bo i en del av världen som 

kanske inte har samma problem som de har på övriga ställen på jorden”. Jag vill argumentera för att 

detta citat (re)producerar en bild av Sverige som längre fram på den tids- och utvecklingslinje som 

Väst har konstruerat (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005:17). Tacksamheten används också i 

interpellationen till tittaren, och är även nära besläktat med löftet om omvandlingen av känslor 

(Ahmed, 2011:101). Jag menar att känslan av tacksamhet också befinner sig nära känslan av olust inför 

vetskapen om att människor i Sverige ”inte har samma problem som de har på övriga ställen på jorden”.  

 

För att avsluta min analys vill jag stanna upp vid tillfället under galan Världens Barn när Rickard 

Olsson intervjuar Annika Lantz. Det spelas då upp ett klipp från när den sändes för första gången 1997 

då både Rickard och Annika medverkade och sjöng en sång. När jag först såg galan funderade jag över 

om jag kunde ha med låttexten nedan i min analys – den skrevs och spelades in för 20 år sedan så kan 

det då fortfarande ses som relevant i en analys där jag medvetet valt ut mitt material från två galor som 

sändes i år? Jag vill ändå argumentera för att det förtjänar en plats i min analys, detta eftersom att SVT 

visat klippet igen under galan som sändes i år och som en följd av det (re)produceras betydelserna nu 

också. Klippet visar en grupp SVT-profiler som sjunger en cover på Abbas låt ’Ring, ring’ med en 

annan text;  
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Ring, ring, så har du dragit ditt strå. Ring, ring, 100 miljoner ska gå  

Ring, ring, ring och du vinner ändå.  

För en dag står du där hos sankte Pär, den som ingenting ger får gå dit ner. 

Bara ring, ring, njut av att känna dig snäll. Ring, ring, bli Robin Hood för en kväll. 

Lyft luren ring, ring, öppna din plånbok ikväll. Ring, ring, öppna ditt hjärta ikväll. 

 

I texten har man behållit Abbas ”ring, ring” eftersom att det handlar om att uppmana tittarna att ringa 

in och skänka pengar, men i övrigt har texten bytts ut för att passa välgörenhetssammanhanget. Tittaren 

ombeds att dra sitt strå till stacken, vilket går att tolka som en betydelse kopplad till ett arbete. Uttrycket 

att dra sitt strå till stacken kommer från myrornas arbetssätt där alla i myrsamhället förväntas arbeta 

för att gruppen ska bestå och utvecklas, det är en gemensam arbetsinsats som förväntas av tittarna. 

Men tittarna ska ändå vinna något på att de deltar och skänker pengar och denna vinst består av olika 

delar. Det finns en kristen referens till sankte Pär och att ”den som ingenting ger får gå dit ner”, vilket 

betyder att den som inte skänker kommer att hamna i helvetet. Den som skänker pengar kan alltså 

’vinna’ en plats i himmelen genom sitt bidrag. En annan vinst handlar om hur tittaren själv ska känna 

efter att ha ringt in; ”njut av att känna dig snäll” lovar tittaren att denne ska få en känsla av att hen är 

godhjärtad och i förlängningen ska denna känsla också ge tittaren njutning. I stycket efter introduceras 

möjligheten att ”bli Robin Hood för en kväll”. Kärnan i berättelsen om Robin Hood är att han 

omfördelar resurser genom att stjäla från en kunglighet och ge pengarna till samhällets fattiga invånare. 

Sverige kan då ses representera den rika kungligheten och tittaren får känna sig som Robin Hood 

genom att ta från de rika (vilket ju också är tittaren själv) och ge till de fattiga barnen. Låtens två sista 

textrader tolkar jag i relation till varandra; när tittaren öppnar sin plånbok ska även hens hjärta öppnas, 

och omvänt kan betydelsen av att ’öppna sitt hjärta’ förstås som synonymt med att ’öppna sin plånbok’. 

 

Diskussion och slutsatser 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att undersöka välgörenhetsdiskursens (re)produktion av känslor 

och makthierarkier. Jag kommer i denna avslutande del diskutera de slutsatser jag drar av min analys, 

inledningsvis genom att belysa detta utifrån mina tre övergripande teman för att sedan diskutera 

välgörenhetsdiskursen som helhet och vilka (o)möjligheter den medför. 
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Tittarsubjektet interpelleras inom välgörenhetsdiskursen för att omvandlas till ett givarsubjekt, vilket 

sker genom att tittaren uppmanas skänka pengar (eller på andra sätt engagera sig) och jag argumenterar 

för att det i denna process sker en form av utbyte. Enligt Pyyhtinen handlar det om ett utbyte (snarare 

än en gåva) när det som ges också inkluderar ett löfte om att det ska återgäldas (Pyyhtinen, 2014:25). 

Vid återkommande tillfällen i materialet finns exempel på sådana löften och olika saker som 

givarsubjektet ska få tillbaka efter att denne skänkt pengar. Genom att skänka pengar ska givaren 

omvandla sitt dåliga samvete till en känsla av stolthet. I likhet med Johanssons diskussion om 

engagemang som identitetsskapande kan bidraget från tittaren ses som någonting som utöver gåvan 

till mottagarna även ska bidra med någonting för tittaren själv (Johansson, 2015:22). Analysen visar 

även på likheter mellan välgörenhetsdiskursens lyckliga slut och Tornhills ”success stories” (Tornhill, 

2016:531). Detta syns särskilt tydligt i galan Världens Barn där det vid upprepade tillfällen visas klipp 

på människor som fått hjälp av organisationen som barn och nu berättar om att de mår bra och hur 

hjälpen förbättrade deras liv. Det givarsubjektet får tillbaka, alltså det som gör det hela till ett utbyte, 

är vetskapen om att mottagarsubjektens liv är bättre idag och att organisationens arbete förändrade 

deras levnadsförhållanden. Denna typ av diskursiva dramaturgi och framgångshistoria, som inleds med 

bilder på människor i nöd för att väcka medlidande hos tittaren, för att sedan övergå till att visa allt 

gott biståndsorganisationen gör, är central inom välgörenhetsdiskursen. Jag menar att 

välgörenhetsdiskursens dramaturgi även kan kopplas samman med den avpolitisering som Kapoor 

pekar på.  De globala strukturerna som skapar ”behovet” av det humanitära arbetet omnämns sällan, 

eller flyktigt i det material jag har undersökt, vilket avleder uppmärksamheten från långvariga effekter 

och strukturella orsaker till krisens uppkomst från första början (Kapoor, 2013:3 f.) Enligt Kapoor 

måste vi förflytta fokuset från de personliga framgångshistorier som gör sig bra i media till de bredare, 

mer djupgående och röriga politiska områden som kan ge mer långsiktiga lösningar. Jag argumenterar 

för att det också sker en avpolitisering i de galor jag har undersökt, när biståndsorganisationerna, och 

att tittaren skänker pengar, framställs som de enda möjligheterna för barn i nöd att få trygghet. Det 

skulle också gå att argumentera för att det är politiska åtgärder i hemlandet som kommer att kunna ge 

barnen trygghet, snarare än att människor ska skänka pengar, men detta får ingen plats inom 

välgörenhetsdiskursen. 

 

Välgörenhetsdiskursens dramaturgi och det utbyte som sker när givarsubjektet får se 

framgångshistorierna går också att se i ljuset av Ahmeds argumentation om det västerländska subjektet 

och de framgångshistorier som presenteras för denne. Dessa framgångshistorier leder till att subjektet 

överkommer känslan av olust och skam över de globala orättvisor som råder (Ahmed, 2011:101). Men 
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även känslorna hos de utsända kändisarna och programledarna som rest för att träffa mottagarsubjekten 

har en central del i diskursen. Min analys visar att interpellationen till tittarsubjektet inte blir tillräckligt 

stark endast genom de Andras berättelser, utan interpellationen måste också innefatta känslorna hos 

den kända personen, känslor som ges stor betydelse inom diskursen. Detta visar att det förutom 

givarsubjekt och mottagarsubjekt även krävs ett medlarsubjekt – det vill säga ett subjekt som tolkar 

situationen så att den blir mer begriplig och ”på riktigt”. Mottagarsubjektens agens tycks därmed inte 

vara nog för att interpellationen ska omvandla tittarsubjektet till ett givarsubjekt. Jag vill argumentera 

för att det kan liknas vid Ahmeds resonemang om smärta, där de Andras smärta blir till det 

västerländska subjektets smärta (Ahmed, 2011:100). I denna diskursiva artikulation neutraliseras 

smärtan hos de Andra och den redan ojämna maktrelationen mellan ”vi” och de Andra förstärks och 

(re)produceras. 

 

Utifrån den postkoloniala feminismens kritik om den eurocentriska synen på tiden som linjär, menar 

jag att välgörenhetsdiskursen bidrar till att (re)producera en bild av Sverige som ”längre fram” på den 

tids- och utvecklingslinje som Väst har konstruerat (de los Reyes, Molina & Mulinari, 2005:17). Jag 

menar att detta förstärker makthierarkin mellan Sverige och de Andra. Genom att förlägga globala 

orättvisor till andra geografiska platser bidrar detta också till att osynliggöra hur den fattiga världens 

fattigdom varit nödvändigt för västvärldens ekonomiska utveckling (de los Reyes & Mulinari, 

2005:76.). Detta döljer till exempel förståelser av en kapitalistisk global ordning där Väst konsumerar 

produkter som ska tillverkas av de Andra och deras barn till minsta möjliga kostnad. Utifrån Ahmeds 

teoretiska resonemang argumenterar jag för att känslor om olust är centrala även i skapandet av en 

nationell gemenskap (Ahmed, 2011:97). Den svenska identiteten bygger på godhet och bilden av en 

nation som hjälper behövande (Öhman, 2008). Det svenska ”viet” och görandet av det svenska, ses i 

materialet som en nodalpunkt inom välgörenhetsdiskursen och subjekten inom den måste därför leva 

upp till identiteten som ”god” vilken de ges möjlighet till genom att engagera sig i välgörenhet.  De 

konflikter som finns i görandet av det svenska handlar om den olust och skam som sipprar igenom 

emellanåt, vilka genom välgörenhetsengagemanget kan omvandlas till en känsla av stolthet. Återigen 

visar detta hur subjekten begripliggörs genom något jag menar är utbyten. 

 

Vad är då inte förenligt med välgörenhetsdiskursen? Vilka andra betydelser osynliggörs, alltså trycks 

ut i det diskursiva fältet för att diskursen tillfälligt ska kunna fixeras? Välgörenhetsdiskursen rymmer 

inte historier med olyckliga slut. Det skulle exempelvis inte vara möjligt att berätta en historia om ett 
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barn i nöd som sedan inte klarade sig ur det i slutändan. Enligt Boltanskis teori om medlidandepolitiken 

ses alla som drabbas av olycka eller otur som en enda stor grupp, men medlidandepolitiken kräver 

ändå att enskilda olyckshistorier plockas ut och framhålls för att frammana själva medlidandet 

(Boltanski, 1999:4). Jag menar att detta även går att applicera på välgörenhetsdiskursen, det krävs 

personliga berättelser om lidande hos de Andra men samtidigt som lidandet är nödvändigt för att väcka 

medlidande så krävs också en form av motreaktion på detta, och det är här de lyckliga sluten får 

betydelse och etableras som moment. Välgörenhetsdiskursen kräver lyckliga slut och 

framgångsberättelser men på samma gång osynliggörs de historier om människor som lider, eller rent 

av inte längre lever, även efter biståndsorganisationens insatser.  

 

Min analys har visat på vissa delar som bidrar till konstituerandet av välgörenhetsdiskursen och dess 

subjekt. Dock finns det frågor att ställa som jag inte haft möjlighet att studera närmare under detta 

arbete. Det skulle exempelvis vara intressant att undersöka de ekonomiska termer som används inom 

välgörenhetsdiskursen. Ett sådant exempel från mitt material är att det talas om att givarsubjektet ska 

få ett ”kvitto” på engagemanget. Det tycks finnas en ekonomisk diskurs som gör sig påmind även här 

och denna skulle vara intressant att undersöka närmare med andra teoretiska utgångspunkter och andra 

frågeställningar.  

 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till det citat som utgör uppsatsens titel: ”det är väl dags att få 

någonting tillbaka”. Det är hämtat ur galan Världens Barn och syftar till vad ett givarsubjekt kan 

förväntas få i gengäld efter att ha engagerat sig. Min analys har visat på flera sätt givarsubjektet får 

någonting i utbyte mot dennes engagemang. Jag skulle dock vilja argumentera för att detta ges alltför 

stort utrymme inom välgörenhetsdiskursen och riskerar leda till att redan ojämlika maktrelationer 

mellan olika människor förstärks. Laclau och Mouffes diskursteori visar att diskursen alltid är i 

förändring och framhåller dess kontingens. Kanske kan vi överge detta utbyte och kravet på 

återgäldning för att börja utmana diskursen på nya sätt? 

 

 

 

Tack Louise och Nelly.   



38 
 

Litteraturförteckning 
 

Ahmed, Sara; Vithetens hegemoni, Tankekraft, Hägersten, 2011 

 

Berg, Linda; InterNacionalistas – Identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares 

berättelser från Nicaragua, Text & Kultur, Riga, 2007 

 

Bergström, Göran & Boréus Kristina; ”Diskursanalys” i Textens Mening och Makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Bergström, G.; Boréus, K. (red.), Studentlitteratur AB, Lund, 

tryckort Spanien, 2012 

 

Braun, Virginia & Clarke, Victoria; ”Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in 

Psychology, Vol. 3 (2), Routledge, 2006 

 

Cope, Meghan; ”Coding Transcripts and Diaries” i Key Methods in Geography, Clifford. N, Valentine. G 

(red.), Sage Publications, London, 2007 

 

de los Reyes, Paulina; Molina, Irene; Mulinari, Diana: ”Introduktion – Maktens (o)lika förklädnader” i 

Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige, De los Reyes, Paulina; 

Molina, Irene; Mulinari, Diana; (red.), Atlas, Stockholm, 2005 

 

 

de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana; Intersektionalitet – Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 

landskap, Liber, Lund, 2005 

 

Gottardis, Andreas: “Introduktion”, i Texter i samtida politisk teori, Beckman (red.): Liber, Malmö, 2009 

 

Hall, Stuart; “The Work of Representation” i Representation: Cultural Representations and Signifying 

Practices, Hall, S (red.); Sage Publications, London, 1997 

 

 

Johansson, Anders; ”Postengagemanget. Om subjektivering och reifiering på sociala medier” i Digital 

Politik. Sociala medier, deltagande och engagemang, Carlsson, E; Nilsson, B & Lindgren, S (red.), 

Daidalos AB, Göteborg, 2015 

 

Kapoor, Ilan; Celebrity Humanitarianism. The Ideology of Global Charity, Routledge, New York, 2013 

 



39 
 

Littler, Jo (2008): ”I feel your pain”: cosmopolitan charity and the public fashioning of the celebrity soul, 

Social Semiotics, 18:2, 237–251, DOI: 10.1080/10350330802002416, 

http://dx.doi.org/10.1080/10350330802002416 

 

Mauss, Marcel; The Gift – The form and reason for exhange in archaic societies, Taylor & Francis e-

Library, 2002 

 

Pyyhtinen, Olli; The Gift and its Paradoxes, Ashgate Publishing ltd, Dorchester, UK, 2014 

 

Tornhill, Sofie (2016): “A bulletin board of dreams”: corporate empowerment promotion and feminist 

implications, International Feminist Journal of Politics, 18:4, 528-543, DOI: 

10.1080/14616742.2016.1190214 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise; Diskursanalys som teori och metod, Lund: 

Studentlitteratur, 2000 

 

Öhman, May-Britt; ”Sverige hjälper – att fostra svenska folket till medvetenhet om sin egen storhet och 

andras litenhet”, Tidskrift för genusvetenskap, nr 1, 2008 

 

  



40 
 

Internetkällor 
 

”Världens Barn”, SVT, 2017; 

https://www.svtplay.se/varldens-barn-2017-galan 

https://www.svtplay.se/varldens-barn-2017-summeringen 

 

”Världens kväll för alla barn”, TV4, 2017; 

https://www.youtube.com/watch?v=PEQC66aJyTg&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=La_u5jX0Gg4&t=1s 

 

Världens Barn ”Pressmeddelanden” 

https://start.varldensbarn.se/pressmeddelanden/ 

hämtad 2017-12-28 

 

Unicef ”Vad vi gör” 

https://unicef.se/vad-vi-gor  

hämtad 2017-12-28 

 

Nationalencyklopedin, välgörenhet. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/välgörenhet (hämtad 2017-11-20). 

 

Nationalencyklopedin, multilateralt bistånd. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/multilateralt-bistånd (hämtad 2017-11-20). 

 

Nationalencyklopedin, bistånd.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/bistånd (hämtad 2017-11-20). 

 

Nationalencyklopedin, altruism. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/altruism (hämtad 2017-12-28). 

Nationalencyklopedin, ratifikation.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ratifikation(hämtad 2018-01-03) 

https://www.svtplay.se/varldens-barn-2017-galan
https://www.svtplay.se/varldens-barn-2017-summeringen
https://www.youtube.com/watch?v=PEQC66aJyTg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=La_u5jX0Gg4&t=1s
https://start.varldensbarn.se/pressmeddelanden/
https://unicef.se/vad-vi-gor
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/bistånd

