
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En diskursiv analys ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv av ideella organisationers kampanjer  

i form av TV-sända välgörenhetsgalor 

 
Susanna Bergström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Examensarbete, 15 hp 

 Magisteruppsatskurs i statsvetenskap 

HT 2019 

       

 

  



Sammanfattning 
 

 

Det finns flera TV-sända ideella galor i Sverige, som fokuserar på offer till lidande i Sverige. I 

denna uppsats utfördes en kvalitativ analys vars syfte var att visa element för diskurser som angick 

nationellt medlidande, vilka hade koppling till svenska TV-sända välgörenhetsgalor. Två 

nationella fall undersöktes, vilka inte enbart jämfördes med varandra, utan även med en tidigare 

studie som istället angick en global medlidande diskurs, vars element även utgör en utgångspunkt 

i studien. Metoden som tillämpades i uppsatsen var en kvalitativ analys som utfördes genom en 

kombinerad metodik av diskursteori tillsammans med intertextualitet och interdiskursivitet från 

kritisk diskursanalys.  

 

I uppsatsen framkom två nationella diskurser vilka bestod av samma element, men tillskrevs delvis 

olika innebörd. Både Cancerfondens och Barncancerfondens nationella medlidande diskurser 

berörde lidande till följd av cancer. I det första fallet var de drabbade vuxna personer och i det 

andra fallet barn. Lidande inom den globala medlidande diskursen var istället personer som 

drabbats av en kris till följd av krig eller en naturkatastrof. Inom respektive diskurs framgick det 

att organisationerna använde galorna i syfte att påverka tittare att skänka pengar, genom att 

personer i behov av hjälp visades i galan. En central skillnad mellan den tidigare globala diskursen 

och de senare två nationella diskurserna var synen på elementet ideala offer. Inom det globala 

medlidandet ansågs ideala offer vara kvinnor och barn. Inom de nationella diskurserna var offren 

personer som drabbats av cancer samt deras anhöriga oavsett kön. 

 

Nyckelord: Globalt medlidande, nationellt medlidande, välgörenhetsgala



Abstract 
 

 

There are several yearly televised non-profit-galas in Sweden, that focus on national victims of 

suffering. This study consists of a qualitative analysis that aimed to show elements of potential 

discourses concerning national compassion in association with Swedish televised nonprofit galas. 

The essay studied national cases that were compared with each other as well as with a previous 

global study of a global compassion discourse. Discoursive elements from the previous study were 

also premises for the study of national compassion discourses. The research method used was a 

qualitative discourse analysis that combined discourse theory with intertextuality and 

interdiscursivity.  

 

The result from this study showed that there were two national compassion discourses which 

shared the same elements, but the meaning ascribed to them varied. Both The Swedish Cancer 

Society’s and The Swedish Childhood Cancerfond´s national compassion discourses concerned 

suffering due to cancer. In the first case the victims were adults and in the second case the victims 

were children. The victims within the global compassion discourse suffered due to a crisis caused 

by war or a natural disaster. The organizations within respective discourses used the galas to affect 

viewers to donate money in order to help people in need. A crucial difference between the earlier 

discourse of global compassion and the two more recent discourses of national compassion were 

the difference between the meaning of the element ideal victim. Within the global compassion 

discourse ideal victim were limited to women and children. In the two cases of national 

compassion ideal victims were people suffering from cancer and their next of kin, without 

limitations to gender or age. 
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Förord 
 

 

Detta examensarbete på 15 HP är en del av min magister i statsvetenskap och har skrivits vid 

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet. I studien undersöks välgörenhets-

organisationer som anordnar TV-sända välgörenhetsgalor. Uppsatsen består av en fallstudie där 

två fall jämförs med tidigare forskning om ämnet välgörenhetsgalor. Fokus i denna uppsats är på 

om medlidande diskurser kan anses förekomma både nationellt och internationellt i samband med 

välgörenhetsgalor samt om dessa sträcker sig till organisationernas närvaro på sociala medier. 

Tidigare forskning inriktas mer på internationella drabbade offer för kriser. I denna uppsats är 

istället fokus på nationellt drabbade offer för lidande vilket kontrasteras till tidigare artikel som 

beskriver förekomst av medlidande på ett internationellt sätt. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Denna studie är statsvetenskaplig och berör ideella organisationer som arrangerar TV-sända 

välgörenhetsgalor. Gällande ideella organisationer skiljer dessa sig från andra aktörer genom att 

deras primära syfte är icke ekonomiskt. Ekonomisk vinning är enbart tillåtet om medlen går till 

organisationens skyddsvärda syfte (Bolagsverket 2018). En undersökning av Statistiska 

centralbyrån (förkortat SCB) visade att under år 2015 arbetade 36 % av Sveriges befolkning i 

någon grad ideellt. Denna statistik indikerar att ideella organisationer har stort inflytande i Sverige 

och därmed kan dessa ses som centrala aktörer i samhället. Organisationerna får makt och politisk 

inflytande till följd av stödet från medborgarna (Statistiska centralbyrån 2018). Statistiska 

mätningar visar att stödet för ideella organisationer under 2017 ökade gällande privatpersoner i 

Sverige. Bara gåvor från organisationer och företag minskade under 2017 (5,3%) (Svensk 

insamlingskontroll 2017). 

 

Under 2018 publicerades en rapport av Frivilliga organisationers insamlingsråd (FRII). Av 

rapporten framgår en ökning av gåvor från Sveriges allmänhet till ideella organisationer. Stora 

organisationer dominerade insamlingen i Sverige och under 2017 utgjorde de 19 största 

medlemmar 12% av FRIIs medlemmarna, vilka generade 74 % av totalt insamlade medel i Sverige 

(Frivilliga organisationers insamlingsråd 2018, s. 12) 

 

 

Tabell 1 – Ideella organisationer med mest insamlade likvida medel i Sverige under år 2017
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I Tabell 1 ovan illustreras statistik över de tio ideella organisationerna med mest insamlade likvida 

medel i Sverige under år 2017 (Frivilliga organisationers insamlingsråd 2018, s. 12). 

 

Utifrån undersökningen av (FRII) framgick det att 82 % av bruttoökningen i Sverige bestod av 

gåvor från allmänheten. Den organisation som under året samlade in mest ekonomiska medel var 

Cancerfonden som ökade sin insamling med 17 % under år 2017 jämfört med föregående år 

(Frivilliga organisationers insamlingsråd 2018, 11). Det framgick av studien att allmänhetens 

gåvoökning berodde på att organisationerna ”i högre grad under 2017 har lyckats engagera och 

motivera människor att skänka pengar”. (Frivilliga organisationers insamlingsråd 2018, 6–7) 

Anledningen till ett ökat engagemang kan relateras till makt i att påverka människor i sitt val att 

agera enligt ideella organisationers visioner. Både Cancerfonden och Barncancerfonden ingick i 

statistiken över de organisationer som samlat in mest ekonomiska medel. Organisationerna 

arrangerar årligen TV-sända välgörenhetsgalor och respektive gala marknadsförs bland annat på 

organisationernas sociala medier. 

1.1.1 Medlidande, politik och statsvetenskap  
 

Det existerar flera konkurrerande synsätt för vad det politiska (ontologi) är inom statsvetenskap 

(Hay 2002, 64-65). Valet av ontologi är ofta värdebaserat beroende på vad analytikerna anser som 

politiskt, vilket sedan påverkar vad som kan undersökas (epistemologi), samt hur denna 

information framtas (metod) (Hay 2002, 64-66).   

I det följande redogörs två huvudinriktningar för vad som är politiskt med syfte att visa samband 

mellan ideella organisationers arbete med välgörenhetsgalor i relation till politik. Analytiker som 

anser att politiska frågor är något inom en sfär som rör ”stater, den offentliga sfären eller 

regeringen” tenderar att se det politiska som en arena (Hay 2002, 72). Anses det politiska vara ett 

agerande eller en process kan även det personliga utgöra politik, dock i olika utsträckningar (Hay 

2002, 69). Under åren 2016–2018 genererade exempelvis galan ”Tillsammans mot cancer” över 

ca 25 000 nya månadsgivare varje år, vilket är en indikation på ett starkt stöd för folkrörelsen i 

Sverige (Cancerfonden 2016; Cancerfonden 2017; Cancerfonden 2018). Vid en arenabaserad 

bedömning är det inte möjligt att analysera inflytandet som organisationerna har genom galorna 

på svenska folket i beslutet att skänka pengar. Däremot kan organisationernas inflytande 

analyseras utifrån den processbaserade definitionen som beskrivs i nästkommande stycke. 
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Uppfattningar om att organisationers agerande kan vara politiskt har under längre tid beskrivits i 

forskning. I Andrew M. Pettigrews antologi inom området (1973) ”The politics of organizational 

decision-making” beskrivs det att synen på organisationer som politiska är impopulärt, men att 

personer istället medger att ”regeringar är organisationer” även om bägge påståenden är lika riktiga 

(Pettigrew 1973, 9; Long 1962, 110). Forskarna Cyert och March ansluter sig till uppfattningen 

om att organisationers agerande kan vara politiskt, nämligen att ”beslutsfattande är i största grad 

en politisk process”. (Pettigrew 1973, 9) Analytiker som menar på att politik är en process, anser 

att denna beror på en distribution av makt, oavsett miljö. I uppsatsen ansluts till denna syn på makt, 

vilken möjliggör att en statsvetenskaplig undersökningen kan utföras av organisationer med 

nationella välgörenhetsgalor och tidigare forskning om globalt medlidande.  

En fördjupad studie av begreppet makt har inte utförts i uppsatsen, däremot redogörs det vilken 

syn på makt som uppsatsen utgått ifrån. Definitionen av makt som anslutits till är Gideons 

definition av begreppet, vilken specificeras av Hay. En diskursanalys har utförts i uppsatsen och 

därmed har även fokus i uppsatsen varit på att makten ligger i den språkliga förändringen. Gideons 

beskriver makt som en ”transformativ kapacitet”, denna innebörd specificerar Hay i följande citat; 

Makt… är om kontextskapande, om kapaciteten hos aktörer att omdefiniera 

parametrar för vad som är det socialt, politiskt och ekonomiskt möjligt för 

andra. Mer formellt kan vi definiera makt som en förmåga för aktörer att ha 

effekt på kontexten som definierar olika möjligheter för andra (Hay 1997a, s. 

50; Hay 2002, 74). 

 

Hay (2002) fortsätter att beskriva hur politisk analys kan ge en möjlighet att undersöka 

maktförhållanden oavsett socialt sammanhang; 

 
Maktrelationer i vilken social kontext som möjligt […] föreslå att alla sociala 

relationer har en politisk dimension är att vara öppen för granskning av 

maktförhållanden som genomsyrar sociala institutionen […] (Hay 2002, 74-75). 

 

”Det politiska är kanske bäst sett som en aspekt eller ett moment av det sociala som artikuleras 

genom andra moment” (såsom ekonomiska och kulturella) (Hay 2002, 75). Det centrala som går 

att utläsa ur detta synsätt är att ”politik kan finnas överallt, men allt är inte enbart politiskt” (Hay 

2002, 75). Denna syn på politik möjliggör att alla sociala kontexter med maktrelationer kan 

undersökas, utan att utesluta att andra aspekter av situationen också kan bli analyserade, därmed 

är hans perspektiv på politik som makt processuell (Hay 2002, 74-75). Förutsätts det politiska 

utgör maktutövning att påverka någon annan att agera för sitt intresse till följd av de sociala 

kontexterna i en maktrelation, får detta konsekvensen att politiken inte är bunden till en viss 
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kontext eller struktur. Därmed kan både ett strukturalistisk och ett poststrukturalistiskt synsätt 

appliceras på denna typ processuellt synsätt (Hay 2002, 126-128; Jørgensen och Philips 2002, 59-

63). 

 

Exempel på en icke-statlig maktsituation är när välgörenhetsorganisationer och representanter 

beskriver att välgörenhetsgalorna påverkar allmänheten att ge gåvor till deras ändamål genom att 

förmedla lidande. Birgitta Höijer undersöker i artikeln (2004) The discourse of global compassion: 

the audience and media reporting on human suffering välgörenhetsorganisationer och deras 

medianärvaro genom exempelvis TV-sända galor som organisationerna ansvarar för och hur dessa 

kan vara politiska. Höijer menar på att politiken i västvärlden har fått ett ökat fokus på mänskligt 

lidande. Genom media synliggörs andra människors lidande för medborgare och politiker i andra 

delar av världen (Höijer 2004, 515). Höijer beskriver hur ideella organisationerna roll har ökat i 

betydelse gällande globala kriser, eftersom utomstående människor i högre grad involverar sig i 

dessa (Höijer 2004, 513). Välgörenhetsgalor är ett exempel på TV-sända program som är direkt 

kopplade till att samla in pengar från medborgare samtidigt som de informerar om andras lidande 

(Höijer 2004, 518). Genom galorna påverkar organisationer tittarna att agera, därmed blir 

organisationernas agerande politiskt genom förmedlandet i galorna.  

 

I Sverige har välgörenhetsgalor sänts under fler år, informationen som visas påverkar medborgarna 

att ge pengar till ändamålet, därför kan organisationernas agerande anses politiskt och ett 

statsvetenskapligt ämne att undersöka (Höijer 2004, 512-518). Höijers studies fokus är på lidande 

i ett annat land än där galorna sänds. Det finns en annan typ av välgörenhetsgalor som hennes 

studie inte fokuserar på, när lidande istället har en nationell anknytning. Höijers studie är den enda 

med fokus på lidande i relation till en politisk medlidande diskurs, därmed kommer hennes studie 

utgöra en utgångspunkt i denna uppsats. Brist på tidigare forskning om ämnet till enbart en studie 

med fokus på globalt medlidande, väckte frågan om medlidande diskurser kan beskrivas när 

koppling istället var till välgörenhetsgalor i Sverige där lidandet som beskrivit i dem var nationellt? 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

1.2.1 Problemformulering 

 

Det problem som undersöks i uppsatsen är om medlidande diskurser existerar beträffande två 

nationella TV-sända välgörenhetsgalor i Sverige och om dessa diskursers element liknar de från 

Höijers studie (2004) om globalt medlidande.  

 

Problemets kärna i uppsatsen kopplas till dess politisk anknytning, där aktörerna utför 

maktutövande inom medlidande diskurser genom att rikta sitt budskap om lidande till TV - tittande 

medborgare i landet. Personer uppmanas genom galan att ge pengar till ändamål gällande 

mänskligt lidande i Sverige. Flera ideella organisationer arrangerar årliga TV-sända 

välgörenhetsgalor i landet, dessa genererar stora ekonomiska medel. Inga tidigare 

statsvetenskapliga studier har utförts om nationella medlidande diskurser för svenska 

välgörenhetsgalor, därför är det intressant att undersöka om sådana diskurser förekommer 

nationellt och hur dessa skiljer sig samt liknar den globala medlidande diskursen. Denna uppsats 

skiljer sig därmed sig från den tidigare studien om globalt medlidande i stort. En ytterligare politisk 

aspekt i uppsatsen utgörs av den diskursiva kampen om mening mellan organisationerna inom 

respektive nationell medlidande diskurs. 

1.2.2 Syfte 
 

Syftet är att undersöka och jämföra nationella medlidande diskursers beståndsdelar för ideella 

organisationers TV-sända välgörenhetsgalor i Sverige i relation till den tidigare diskursen om 

globalt medlidande. 

 

1.2.3 Frågeställningar 

 

1. Vilka element inkluderas och exkluderas i den globala och de två nationella medlidande 

diskurserna?  

2. Vilka centrala skillnader och likheter kan identifieras för elementen inom den globala och 

de två nationella medlidande diskurserna?  
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1.3 Avgränsningar 

 

● Problemet avgränsas till årliga TV-sända välgörenhetsgalor, engångsgalor exkluderas 

(Hay 2002, 141; Andersson 2015).  

● Antal nya givare som galorna medför undersöks inte närmare.  

● Allmänhetens åsikter om galorna studeras inte. 

● Enbart organisationernas instagraminlägg i samband med galorna undersöks, inga 

andra former av sociala medier, från organisationerna eller andra aktörer studeras. 

● Andra välgörenhetsserier som inte är i återkommande format studeras inte, då dessa 

inte utgör jämförbara fall. 

● I denna uppsats kan inte galornas TV-sändningar analyseras, eftersom dessa inte finns 

tillgängliga på internet. 

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i en kapitelstruktur med tre nivåer. Dispositionen är till för att ge läsare en 

övergripande bild av uppsatsens struktur. Varje rubrik finns med i innehållsförteckningen i 

uppsatsen. Uppsatsens disposition är enligt följande; det första kapitlet består av en inledning inom 

vilken följande underkapitel ingår; bakgrund, medlidande, politik och statsvetenskap, 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt disposition. Det andra kapitlet 

berör inledningsvis teori och tidigare forskning. Följande underkapitel ingår i kapitlet; tidigare 

forskning om ideella organisationer och galor, tidigare forskning kring medlidande, den globala 

medlidande diskursens omfattning och diskursiva utsida. Det tredje kapitlet huvudrubriken utgörs 

av urval, metod och val av analytiskt perspektiv. Underrubrikerna är följande; urval, metod, 

diskursanalys som analytiskt perspektiv, diskursteori och intertextualitet samt interdiskursivitet, 

beskrivning av uppsatsens artikulationer och diskursiva nivåer, utvärdering av analytiskt 

perspektiv, poststrukturalism, validitet, objektivitet, generaliserbarhet. Fjärde kapitlet är 

analyskapitlet, vilket framgår av huvudrubriken analys. Underrubrikerna är medlidande 

diskursernas element, följt av, globala och nationella medlidande diskurser. Det femte kapitlets 

huvudrubrik utgörs av resultat och slutsatser med under rubriker som behandlar resultatet i studien 

samt slutsatser baserat på resultatet. Det sjätte kapitlet utgörs av kapitlet avslutande diskussion, 

med ett underkapitel. Det sjunde kapitlet utgörs av rubriken rekommendationer och framtida 

studier. Det åttonde kapitlet består av huvudrubriken referenser och underrubrikerna som 

specificerar typ av källor. Nionde kapitlet utgörs av bilagorna i arbetet.  
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2 Teori och tidigare forskning 

 

2.1 Tidigare forskning om ideella organisationer och galor 

 

I Sverige finns det flera årliga TV-sända välgörenhetsgalor för olika ideella ändamål som ideella 

organisationer ansvarar för. Exempel på dessa galor är; Tillsammans mot cancer, Diabetesgalan, 

Barncancergalan – Det svenska humorpriset och Världensbarngalan (TV4 2018; Sveriges 

television 2017; Diabetes 2017; Barncancerfonden 2018). Fyra av de organisationer som anordnar 

välgörenhetsgalor i Sverige är; Barncancerfonden, Cancerfonden, Diabetesfonden och 

Radiohjälpen. Tre av organisationerna finns med på en lista över de 40 största ideella 

organisationerna i Sverige baserat på genererade intäkter för år 2015 och 2016 (Svensk 

insamlingskontroll b, 1-4; Cancerfonden 2016; Cancerfonden 2017; Cancerfonden 2018). 

          

Organisation Välgörenhetsgala Antal nya månadsgivare 

Cancerfonden Tillsammans mot Cancer 25 750 

Barncancerfonden Det svenska humorpriset 9 000 

Diabetesförbundet Diabetesgalan Engångssummor 

Unicef Världensbarn 28 624 

          
Tabell 2 - Antal nya månadsgivare från den senaste galan för respektive organisation 

 

I tabellen ovan beskrivs statistik över antal medlemmar som värvades från galorna. Angående 

Tillsammans mot cancer och Det svenska humorpriset att Cancerfonden (2018) fick cirka 25 750 

nya givare från galan och Barncancerfonden (2017) cirka 9 000 nya givare från sin galan. 

Diabetesförbundets gala (2017) värvade inte månadsgivare utan använde sig av engångsbelopp 

riktat till både privatpersoner och företag. Statistiken som redovisas i Tabell 1 indikerar att dessa 

galor fortfarande har inflytande på antal nya givare och organisationerna når ut med sitt budskap 

genom sina TV-sända och Via-play samt SVT-play galor. Resultatet indikerar därmed ett starkt 

stöd från folkrörelse. Det finns i dagsläget en annan typ av media, sociala medier, vilket kan 

undersökas som inte fanns när Höijers studie genomfördes (Höijer 2004). I analysen av 

organisationerna kommer enbart sociala medier inlägg undersökas i samband med 

organisationernas marknadsföringen av galorna på deras instagram-sidor. Underlaget från 

marknadsföringen angående galan i sociala medier kan bidra till förståelsen av innebörden av 

elementen som utgör ramarna för diskurserna identifieras. 
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2.2 Tidigare forskning kring medlidande 

 

Det finns ett begränsat antal studier om medlidande. Kristiansson (2011) utför en historisk analys 

av medlidande utifrån 1800-talets syn på begreppet. Inom denna historiska syn på medlidande 

kopplas begreppet till gud (Kristiansson 2011, 1-2, 36). Få studier existerar i modern tid, där 

medlidande bindsamman med politik, utöver Birgitta Höijers gällande globalt medlidande (Höijer 

2004, 514). Hon förmedlar i studien en syn på medlidande som exkluderar religiösa innebörder, 

vilket därmed utgör en diskursiv gräns. Den tidigare historiska studien om en religiös syn på 

medlidande är inte applicerbar i Höijers globala medlidande diskurs, vars element denna uppsats 

utgår ifrån. 

 

2.2.1 Den globala medlidande diskursens omfattning och diskursiva utsida 

 

I Höijers studie (2004) beskrivs hur en global diskurs utgörs av följande aktörer; politiker, 

humanitära organisationer, mediabolag och tittare/medborgare. Utöver aktörernas positioner 

beskrivs ytterligare två centrala aspekter nämligen ”skärningspunkt mellan dessa” (förtydligande: 

aktörerna), och ”globalt medlidande” (Höijer 2004, 513, 514). Höijer (2004) beskriver hur 

skärningspunkten utgörs av beroende mellan de olika aktörerna, roller och hur dessa är anslutna 

till varandra genom beroende sinsemellan. Relationen mellan politik, humanitära organisationer, 

media och medborgare beskrivs närmre enligt följande; 

  Humanitära organisationer är beroende av människorna som medborgare att ge 

pengamässiga gåvor, media är beroende av att människorna som publik är medvetna om 

deras texter och program, och lagstiftarna är beroende av människorna som opinion 

(Höijer 2004, s. 518).  

 

Artikulationen visar att maktförhållanden existerar mellan aktörer inom offentligheten, där media 

anses utgöra medlare mellan ideella organisationer publiken/medborgarna, vilka tittar på 

programmen. Politikerna blir påverkade eftersom de är beroende av tittarnas röster och beroendet 

mellan maktförhållandena är i sig politiskt, eftersom maktutövning är politiskt (Höijer 2004, 513, 

514). Rollerna mellan aktörerna i diskursen beskrivs utgöras av beroendet av offentligheten, 

eftersom politiker påverkas av vad publiken (medborgarna) anser är viktiga frågor att ta upp på 

den politiska dagordningen. Medias roll inom diskursen beskrivs utgöras av att visa andra 

människors lidande och förmedla behov av hjälp. Tittarna förväntas bete sig som ”goda 
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medborgare/människor” där dessa agerar genom ett rationellt åtagande, vilket definieras utgöras 

av att ge pengar, på detta vis visas hur medlidande genom media influerar personernas agerande 

(Höijer 2004, 514).  

 

I följande citat beskriver Höijer aspekter som bidrar till en framgångsrik välgörenhetsgala; 

”Genom att göra en informativ gala som kombinerats med lidande blir galorna mer framgångsrika 

i att nå ut till tittare och få mer ekonomiska medel insamlade vilket är en del av syftet ” (Höijer 

2004, 518). Höijer (2004) framför att medlidandet är en känsla, vilken är smärtsam och villkorad 

av förståelsen för ”en annan människas oförtjänade motgång” (Höijer 2004, 514). Hen beskriver 

Medlidande i relation till diskursen som åskådarnas reaktion på offren för ett lidande som dessa 

inte förtjänat. Diskursen begränsas i innebörd genom att religiös välgörenhet exkluderas från 

medlidandet. Samtidigt framgår det av citatet att medlidandet kommer från en teoretisk, abstrakt 

och rationell syn på humanitet (Höijer 2004, 514). Det som exkluderas från rubriceringen 

medlidande är liknande begrepp som; empati, sympati, och altruism. Begrepp utesluts eftersom 

dessa inte är politiska och offentliga på samma vis som innebörden av medlidande, vilket 

beskrivits i föregående stycke (Höijer 2004, 514). 

 

En annan aspekt med diskursen globalt medlidande är artikulerande av synen på ideala offer inom 

diskursen. Med ideala offer avses att vissa personers lidande är viktigare än andra. Ideala offer 

inom medlindade diskursen utgörs av kvinnor och barn samt äldre (Höijer 2004, 514, 516). Synen 

på offren specificeras i följande citat; 

 
Vissa offer inom en area utvalda av Väst är mer värda, det är att de ses förtjäna vår empati 

bättre än andra. […] Värda eller inte värda relateras till bredden och karaktären av politik 

och massmedias fokus och indignation. […]. Om vi lämnar makropolitiska nivån och vänder 

mot en mer sociokulturell nivå, kan vi också diskriminera mellan ideala och mindre ideala 

offer (Höijer 2004, 517). 

 

Det framgår att kulturen skapar både globalt medlidande och synen på att vissa offer mer värda 

vårt medlidande än andra (Höijer 2004, 517). Inom diskursen har ideala offer skapats genom en 

kulturellt konstruerad syn, nämligen barn, kvinnor och gamla. Samtidigt exkluderar synen på offer 

i västvärlden de som inte ingår i diskursen, nämligen manliga offer, vilka beskrivs vara mindre 

ideala (Höijer 2004, 514, 517). Medlidande beskriver Höijer som; ”medlidande har med 

uppfattning med lidande att göra och att avlägsna andras behov genom bilder från media och 

rapporter” (Höijer 2004, 514). Fokus inom diskursen är att visa utomståendes lidande för 

medborgare i annat land, vilket sker via rapportering och rörliga bilder i TV. Globalt medlidande 
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och kopplingen mellan exponeringen utvecklas mer ingående om media, tittare och politik 

beskrivs i följande artikulation och citat; 

 

Genom extensivt mediapåslag, har bilder av avlägset lidande blivit en del av vanliga 

medborgares syn på konflikter och kriser i världen. Vidare, har humanitära icke statliga 

organisationer (NGOs) växt i antal och medlemmar, samt har erhållit mer framträdande 

positioner i väst. (Höijer 2004, 513)   
 

Från citatet framgår att media tillskrivs rollen som drivande faktorn bakom relationerna inom 

diskursen, även om dessa relationer inte är kausala. Mediaexponeringen påverkar vad publiken 

tycker är viktigt att agera på och på vilket sätt (Höijer 2004, 515). Rollen mellan de olika aktörerna 

inom diskursen beskrivs som att media möjliggör att medborgare och politiker får se lidande på 

långt avstånd. Särskild inverkan ger rörliga bilder i TV, eftersom bilderna anses som ärliga. I 

artikeln beskrivs mediasexponering av avlägset lidande som drabbat oskyldiga människor kunna 

lära ut en gemensam global moral gentemot människor som de aldrig träffat. Höijer beskriver att 

bilderna anses ärliga och visa verkligheten (Höijer 2004, 515). 

 

Globalt medlidande bör uppfattas som ett samspel mellan olika diskursiva aspekter. Vad som 

utgör globalt medlidande politiskt egentligen, enligt Höijer (2004) beskrivs som att politiken i 

västvärlden skiftat fokus mot kriser och krig på annan ort. Hen beskriver att ett moraltänk spridits 

om att demokrati ska gälla i hela världen, där det är oacceptabelt för politiker i västvärlden att 

ignorera människors lidande i ett annat land (Höijer 2004, 513). En särskild form av media utgörs 

av välgörenhetsgalor, vilka beskrivs inom diskursen som TV-sända galor, där artister framträder 

för ett välgörande ändamål och publiken uppmanas att donera pengar till den ideella 

organisationer (Höijer 2004, 517). Media och mänskliga rättighetsorganisationer kopplas ihop 

genom uppmärksammandet av offer i nöjesprogram genom galor. Artisterna som uppträder på 

galorna har som uppgift att tjäna in pengar för organisationens syfte (Höijer 2004, 514). Genom 

att göra en informativ gala i kombination med lidande och underhållare medför detta att galorna 

kan bli mer framgångsrika i att nå ut till tittare och få större insamling av ekonomiska medel, 

vilket är en del av deras syfte (Höijer 2004, 518). Mediaexponeringen som galorna utgör, visar 

andras lidande och behovet av hjälp framförs. Samtidigt förväntas att tittare beter sig som ”goda 

medborgare/människor” där dessa agerar genom ett rationellt åtagande (ge pengar) samt på så sätt 

visar medlidande. (Höijer 2004, 514). 
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Höijer beskriver i artikeln (2004) att dess fokus inte utgår från att utreda relationerna mellan alla 

potentiella aktörer inom diskursen. Författaren menar att dennes artikel inte är en fullständig 

beskrivning av relationen mellan dessa tre institutioner, utan andra aspekter kan också spela in på 

samspelet. Det framgår dock som gjorts gällande i metodkapitlet ovan angående diskursanalys 

som metod, att verkligheten aldrig kan beskrivas fullt ut, eftersom verkligheten alltid är beroende 

av tolkarens syn i viss mån. Höijers avsikt med denna mening indikeras vara att undvika att orsaka 

sin artikel om den globala diskursen att bli en myt som saknar akademisk relevans. Samtidigt 

medger hen att andra möjliga tolkningar förekommer inom diskursens område, vilket alltid är 

möjligt inom diskursiva analyser (Jørgensen och Phillips 2002, 40; Höijer 2004, 518). 

 

3 Urval, metod och val av analytiskt perspektiv 
 

3.1 Urval 

 

I uppsatsen har ett målstyrt urval utförts utifrån organisationer, galor och representanter för dessa, 

sociala medier inlägg och tidigare jämförbar forskning (Bryman 2013, 350). Studien har 

genomförts genom en urvalsprocess i fyra steg. Det första steget var valet av artikeln “The 

discourse of global compassion: the audience and media reporting on human suffering”är skriven 

av Birgitta Höijer och beskrivits i rubrik 2.2.1. Den globala medlidande diskursens omfattning och 

diskursiva utsida. Artikeln beskrev en diskurs gällande globalt medlidande, vilken hade 

förbindelser till TV-program. Höijer beskrev att de centrala element för diskursen utgjordes av; 

globala, lidande välgörenhetsgalor och kopplingarna mellan humanitära organisationerna, media, 

tittare och politik samt ideala offer. (Höijer 2004, 513, 514). De centrala elementen i Höijers 

globala medlidande diskurs utgjorde utgångspunkter för undersökande av om liknande element 

beskrevs i intervjuerna och instagraminlägg som analyserats i uppsatsen. Det andra steget i 

urvalsprocessen utgjordes av att undersöka vilka återkommande välgörenhetsgalor som 

förekommer i Sverige. De aktörer som undersöktes och selekterades ut var ideella organisationer 

som arrangerar galor vilka berör lidande i landet.  

Organisation TV-kanaler Galor 

Cancerfonden TV 4, TV 4 Play Tillsammans mot Cancer 

Barncancerfonden TV 3, Viaplay, Viafree Diabetesgalan 

Diabetesförbundet Kanal 5 Barncancergalan 

Radiohjälpens samarbete SVT Världens barn 

 

Tabell 3 – Sammanställning över ideella organisationer som anordnar TV-sända välgörenhetsgalor 
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Tabellen ovan illustrerar de olika organisationer som årligen arrangerar TV-sända 

välgörenhetsgalor i Sverige, vilka kanaler galorna sänds på och galornas namn. Perioden som 

undersökts i uppsatsen och som tabellen illustrerar var sändningar mellan 2017 till och med januari 

2018. Galan Världensbarn, som stödjer Radiohjälpen, arrangeras av SVT. Organisationen 

Radiohjälpen har inte huvudansvaret för galan därför undersöktes och analyserades inte 

Världensbarn galan. Galan består av flera välgörenhetsorganisationer som tillsammans arrangerar 

galan och har gemensamt inverkan på dess utformning, vilket framkom av ett telefonsamtal med 

en representant för Radiohjälpen (Radiohjälpen 2018). Den andra anledningen att galan inte 

undersöktes var att dess fokus var inom en kontext som berörde lidandet i ett annat land och 

angränsade därmed åt lidande på ett globalt plan, istället för nationellt. 

 

De återstående galorna; Diabetesgalan, Barncancerfondens gala och Cancerfondens gala 

selekterades som studieobjekt för uppsatsen. Cancerfondens gala är avgränsad till ett 

ämnesområde med lidande relaterat till sjukdomen cancer och insamling av pengar sker genom 

donationer som finansierar olika projekt som berör cancer i Sverige (TV4 2018). 

Barncancerfondens gala berör även sjukdomen cancer, men är avgränsat till barn som drabbats 

nationellt av sjukdomen och deras anhöriga. Galan samlar in pengar från månadsgivare till 

organisationen som går till projekt för cancer i Sverige (Barncancerfonden 2018). Intervjuerna 

utfördes under 2018 eftersom Cancerfondens gala som undersöktes sändes i början av januari 

2018. Barncancerfonden TV-sänder sin gala under hösten och den närmsta galan i relation till 

intervjun sändes i oktober 2017 (Barncancerfonden 2018, Cancerfonden 2018). 

 

I det tredje steget av urvalet identifierades ansvariga personer för de valda TV-sända galorna i 

Sverige för att sedan kontakta dem om att delta i intervjuerna. Valet av ansvarig för galorna som 

respondenter, möjliggjorde att intervjufrågorna kunde besvaras. Diabetesfonden, Cancerfonden 

och Barncancerfonden kontaktades med förfrågan om att delta i intervjuer som analyserades 

diskursivt. De senare två organisationerna svarade ja till att delta i intervjuer. Diabetesfonden 

uteblev från att besvara förfrågan om en intervju, trots återkommande försök att kontakta 

organisationen både per e-post och telefon (Bryman 2011, s. 434). Intervjuerna med en 

representanter för respektive organisation utfördes för att kunna analysera respektive nationell 

medlidande diskurser. Det fjärde steget var att selektera respektive organisations instagraminlägg, 

i samband med galan, dessa undersöktes för att erhålla en klarare bild av medlidande diskurserna. 
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3.2      Metod 

  

Gällande forskningsdesignen har data samlat in både genom textinsamling där forsknings artikeln 

av Höijer (2003) om globalt medlidande framkom och genom djupintervjuer med organisationerna 

Cancerfonden samt Barncancerfonden genom vilka det framkom information om nationellt 

medlidande. De senare två selekterade organisationernas instagramkonton har även undersökts för 

att komplettera informationen av de nationella medlidande diskurserna. Elementen från Höijers 

studie om en global medlidande diskurs utgjorde utgångspunkten för analysen av de nationella 

medlidande diskurserna samt utredande av elementen som dessa diskurser består av. Efter att det 

redovisats vilka element respektive diskurs bestod av jämfördes vilka faktiska meningar som de 

tre diskurserna till skrivit deras beståndsdelars innebörd.     

 

I uppsatsen utfördes en kvalitativ flerfallstudie av ett begränsat antal ideella organisationer genom 

en strukturerad urvalsprocess med ett riktat urval som beskrivits i 3.1 (Bryman 2011, 413, 434). 

Det finns flera typer av kvalitativa intervjumetoder och i uppsatsen användes semistrukturerade 

intervjuer. En ”intervjuguide” som berörde olika teman och frågor  användes i uppsatsen, se bilaga 

1. Forskarens syfte med användning av denna metod var att erhålla möjligaste utförliga svar från 

respondenten (Bryman 2011, 413). Valet av kvalitativ intervjuteknik möjliggjorde att frågor 

gällande medlidande diskurserna kunde undersökas på djupet. Gällande de frågor som inte finns 

med i intervjuguiden ställdes dessa i anslutning till när respondenternas uttalanden, artikulation, 

innebörd behövde klargöras (Bryman 2011, 206, 415; Jørgensen och Philips 2002, 123). 

 

Intervjufrågorna ställdes i ungefärlig ordning och med liknande ordalydelse, vilket ökade 

möjligheten till utförligare svar, som var ett av kriterierna för samhällsvetenskaplig forskning 

(Bryman 2011, 50, 415). Intervjuerna som genomfördes i uppsatsen var med ansvariga för 

organisationerna som arrangerar TV-sända insamlingsgalor. Frågorna som ställdes var anknutna 

till galatillfällena. De olika tillfällena utgjordes av TV-sända insamlingsgalorna, där medlidande 

diskurserna var kopplade till galorna. För att undvika att intervjuerna speglade intervjuarens 

åsikter framför respondentens, förbereddes öppna frågor för möjliggörande av svarsbredd. 

Intervjumaterialet jämfördes med tidigare forskning, eftersom antalet organisationer som 

undersöktes var begränsat (Jørgensen och Philips 2002). Organisationernas sociala medier konton 
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undersöktes också för att ge en klarare bild om organisationernas ståndpunkter i samband med 

galan. 

 

Det begränsade antalet artikulationer påverkade att inte för långtgående slutsatser kunde dras av 

materialet. En begränsning i möjlighet av generaliserbarhet finns dock i alla kvalitativa 

undersökningar, speciellt i studier där diskursteorin används, eftersom informationen alltid är 

kopplad till diskursen. Fokus i denna typ av analys är att undersöka beskrivningar av verkligheten 

inom en viss kontext och en tillfällig fixerad syn på verkligheten som beskrivs genom språklig 

utveckling. Oavsett generaliserbarheten ger uppsatsen en indikation om diskursernas elements 

innebörd (Jørgensen och Philips 2002, 9-10, 18, 57). Det låga antalet aktörer fråntar inte heller 

relevansen att jämföra nationella diskurserna i relation till den internationella diskursen om globalt 

medlidande (Jørgensen och Philips 2002, 144-146).  

 

3.3  Diskursanalys som analytiskt perspektiv 

3.3.1 Diskursteori och intertextualitet samt interdiskursivitet 

 

Utgångspunkten i poststrukturalism är att världen är mer eller mindre socialt konstruerad 

(Jørgensen och Phillips 2002, 6-7). Det finns ett flertal olika typer av diskursanalyser. I uppsatsen 

valdes diskursteorin och aspekter av kritisk diskursanalys som analysmetod, vilka utgår från 

poststrukturalism, om än i varierande grad. Poststrukturalister menar att tecken får sin mening 

genom relationen till andra tecken och att betydelsen av tecken kan variera beroende på 

sammanhang, därmed är dessa perspektiv applicerbara i komparativa studier som denna 

(Jørgensen och Phillips 2002, 31, 33, 40). Genom att en poststrukturalistisk världsbild utgås från 

i uppsatsen kan olika perspektiv på verkligheten undersökas. Språkliga praktiker studeras och 

delvis stridande meningar framkommer och ger definitioner av verkligheten (Börjesson och 

Palmblad 2007, 10-13). Diskursanalysen som metod kan appliceras på flera olika 

kommunikationsformer, intervjuer, texter och andra medier, såsom TV-sända program samt 

sociala medier (Bryman 2011, 474). Diskursanalysen tillämpas i analysen av både artikeln och 

intervjuerna samt sociala medier inläggen, vilka utgör materialet för uppsatsen (Bryman 2011, 

474).  

 

Diskursanalysen är ett helhetsperspektiv där teorin och metodologin är sammankopplade vilken 

kan beskrivas bestå av fyra förutsättningar (Hay 2002, 231). Första förutsättningen är att analytiker 
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accepterar synen på världen som socialt konstruerad utifrån språket. Den andra förutsättningen 

angår de olika teoretiska modellerna som perspektivet ansluter sig till, i detta fall utgår 

diskursteorin från en kritik av marxismen och strukturalism/poststrukturalismen. Gällande den 

kritiska diskursanalysen utgår perspektivet från strukturalism och marxism, skillnaderna mellan 

perspektiven kommer diskuteras närmre. Den tredje förutsättningen är metodologiska riktlinjer, 

vilka har fokus på diskursiva kamper och att metoden är kvalitativ. Den fjärde förutsättningen 

angår de specifika tekniker som används för den “språkliga analysen”, i detta fall är det en 

kombination av begrepp från diskursteorin och de två analysteknikerna intertextualitet samt 

interdiskursivitet från kritisk diskursanalys (Jørgensen och Phillips 2002, 10, 25). Jørgensen och 

Phillips (2002) rekommenderar att två eller fler liknande diskursiva perspektiv kombineras.  

  
 

Diskursteorin: är det mest poststrukturalistiska perspektivet gällande synen på världen och utgår 

från att personer utgör subjekt i diskursen samt att kunskap enbart nås inom denna. Enligt 

diskursteorin anses tidigare kunskap relevant för diskursen, men att all kunskap är föränderlig även 

om meningar kan temporärt fixeras, därmed är det relevant att koppla diskursen till en viss tidpunkt 

(Fridolfsson 2004, 82-83; Jørgensen och Phillips 2002, 10, 29, 40). Diskursteorins fokus inriktas 

på att analysera politiska processer, makt och stridande meningar. Perspektivet är relevant att 

använda i uppsatsen, eftersom dess ämne angick utmanande av gällande makten om mening inom 

de nationella diskurser om medlidande (Fridolfsson 2004, 85; Jørgensen och Phillips 2002, 40, 

53).  

 

Enligt diskursteorin består diskurser av positioner som kallas tecken, vilka kopplas ihop med 

varandra och relationen mellan tecknen ger dess innebörd (Börjesson et al 2007, 35). Diskursteorin 

berör makt genom att olika diskursiva meningar konkurrerar om en hegemonisk position, vilket 

innebär att hegemoni är en tillfällig dominans av en specifik mening (Fridolfsson 2004, 90; 

Jørgensen och Phillips 2002, 28, 32, 37, 41-43; Mouffe 2008, 117). Antagonismen är de 

existerande motsättningarna i diskursiva kampen om hegemoni (Jørgensen och Phillips 2002, 34; 

Mouffe 2008, 24, 76-77). Element är tecken som saknar fixerad mening och får sin mening inom 

diskursen. Artikulation är uttryck som påverkar relationen mellan elementen som modifierar dess 

identitet. Inom diskurser är alla tecknen moment (Jørgensen och Phillips 2002, 41-43).  

 

Priviligierade tecken i en diskurs kallas nodalpunkter, andra teckens uppgift är att organisera sig 

kring dessa (Jørgensen och Phillips 2002, 27, 30, 48). Samma tecken som utgör nodalpunkter i en 
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diskurs kan utgöra nodalpunkter inom en annan diskurs, men tillskrivas en separat mening. Denna 

typ av nodalpunkter kallas flytande signifikanter (Jørgensen och Phillips 2002, 41-42, 47). I olika 

diskurser förklaras separata identiteter vilka aktörer har. Aktörers identiteter inom diskurser kallas 

subjektspositioner, tecken som är centrala för identiteterna kallas prioriterade tecken (Jørgensen 

och Phillips 2002, 39-41).  

 

Om artikulationen fått en diskurs att uppfattas som sann är den hegemonisk och diskursen kan 

anses utgöras en myt. Enbart en diskursiv kamp kan bryta en myt, där en ny mening påverkar och 

omformar mytens betydelse (Jørgensen och Phillips 2002, 39). Orden prioriterade tecken, 

nodalpunkter och myter har en gemensam rubricering, vilket är nyckelsignifikanter (Jørgensen och 

Phillips 2002, 42, 47). Nyckelsignifikanter får sin betydelse i relation till andra tecken, vilket kallas 

ekvivalenskedjor (Jørgensen och Phillips 2002, 42, 47). Ekvivalenskedjor visar ett visst begrepps 

innebörd samtidigt som alternativa meningar exkluderas, vilket kan utläsas i diskussionen i 

anslutning begreppet. Vilka meningar som tillskrivs nyckelsignifikanter i uppsatsens diskurser 

undersöks närmre, likväl som meningar vilka uteslutits (Arnberg 2004, 15). De alternativa 

meningarna som konkurrerar med de bestående innebörderna av tecknen inom en diskurs, vilket 

kallas diskursiva fältet, därför är tecknens mening inte permanent fixerade. Kritiker menar att 

tidigare kunskap inte tas hänsyn till inom perspektivet. Denna kritik bemöts med att perspektivet 

beskriver politiska maktkamper och konkurrerande synsätt även finns inom tidigare forskning, 

därmed är dessa en temporär fixering av artikulationerna som alltid utmanas av diskursiva kamper 

(Jørgensen and Philips 2002, 6, 10; Hay 2002, 229; Jørgensen & Phillips 2002, 30-32, 44).  

 

Diskursteorins svaghet i jämförelsen med andra diskursiva perspektiv gäller presentationen av 

likheter och skillnader mellan diskurser. Möjligheter finns dock att kombinera olika perspektiv, 

vilket även rekommenderas, då perspektiven kompletterar varandra (Jørgensen och Phillips 2002, 

138). Kritisk diskursanalys introducerar begreppen intertextualitet och interdiskursivitet (Rear 

2013, 11). För att kombinera dessa aspekter med diskursteorin, vilket utförs i uppsatsen, förs ett 

resonemang kring likheter och skillnader mellan de två perspektiven. Enligt Jørgensen och Phillips 

(2002) beskrivs diskursteorin nyttja tidigare forskning på ett liknande sätt som intertextualiteten 

inom kritisk diskursanalysen. Intertextualitet och interdiskursivitet beskrivs utgöra verktyg för att 

genomföra den kritiska diskursiva analysen i praktiken. Inom diskursteorin är tidigare forskning 

element för en viss diskurs precis som andra element inom diskursen. Element kan få en annan 

mening inom en annan diskurs eller vid en diskursiv förändring genom en ny artikulation, genom 
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nya kombinationer. Därmed applicerar båda teorierna tidigare forskning på liknande sätt 

diskursanalysen gällande ontologin och epistemologin.   

 

En aspekt som skiljer det kritiska diskursiva perspektivet från diskursteorin är att det tidigare 

perspektivet har en mer strukturalistisk syn och institutionaliserad syn på verkligheten samt är 

marxistiskt (Jørgensen och Phillips 2002, 139; Jørgensen och Philips 2002,  29-30, 39-41, 59-63).  

Utgångspunkten för den kritiska diskursanalysen som perspektiv är att diskurser kan sättas i 

relation till andra diskurser, men även till andra aspekter bortom det diskursiva (objektiva 

sanningar). Den kritiska diskursanalysens strukturella inriktning innebär att tidigare forskning, kan 

utgöra objektiva sanningar, vilka fått permanenta fixerade meningar där anslutningen mellan 

nodalpunkterna kan variera. Diskursteorin som perspektiv menar istället att all kunskap finns inom 

diskurser där all forskning är temporära fixeringar av meningar och har därmed en mer flexibel 

syn på verkligheten än den kritiska diskursanalysen (Jørgensen och Phillips 2002, 11 31, 33, 140). 

Applicerande av ett mer poststrukturalistiskt perspektiv ger däremot möjligheter till ökad 

transparens inom synen på att elementens innebörd fixeras temporärt inom olika diskurser, vilket 

begränsas inom ett mer strukturalistiskt perspektiv (Jørgensen och Philips 2002, 6).  

 

Jørgensen och Philips (2002) beskriver att poststrukturalism inte behöver utgöra ett hot mot 

strukturalistisk forskning, utan kan ses som en vidareutveckling av det tidigare perspektivet, vilket 

öppnar för att kombinera perspektiven (Jørgensen och Phillips 2002, 6-7). Därmed borde även 

detta perspektiv kunna inkludera att artikulationer som gjorts i tidigare diskursiva studier med ett 

annat teoretisk och metodologiskt perspektiv kan kombineras med det nya materialet, som utförs 

i uppsatsens analys (Jørgensen och Philips 2002, 4). Analysen utförs med denna kombinerade 

metod för att påvisa diskursiva skillnader och likheter mellan uppsatsens olika artikulationer. 

Organisationernas olika artikulerade syn på vad de nationella diskursernas element utgörs av i 

relation till den globala diskursen var en del av den kamp om fixering av mening av elementens 

betydelse och exkludering av andra innebörder, vilket visas genom en jämförelse av diskurserna 

(Jørgensen och Phillips 2002, 36-37). Jämförelsen i uppsatsen kan utföras till följd av att en 

kombinerad metod används. 

 

Fairlough som är en kritisk diskursanalytiker, lånar begrepp från diskursteorins beskrivning av 

diskursernas beståndsdelar (Rear 2013, 19). Fairlough, använder även logiken om 

ekvivalenskedjor och logiken om olikheter på samma sätt som en diskurs teoretiker, genom att 
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enigheten kring en viss mening fixeras i innebörd samt upplöser olikheterna, ett typ av 

maktövertagande. Logiken om olikheter kan på samma sätt utmana en diskursiv enighet kring 

mening och genom artikulation bryta hegemonin av elementets innebörd (Rear 2013, 20).  

 

I uppsatsen applicerades diskursteorins analysverktyg och begrepp, i kombination med 

intertextualiteten samt interdiskursiviteten från diskursteorin. En fördelen med denna typ av 

kombinerad metod är att det underlättar för läsaren att följa metoden i uppsatsen. Användande av 

diskursteorin som utgångspunkt tillsammans med de applicerade analysverktygen intertextualitet 

och interdiskursivitet innebär att den tidigare globala diskursens element kan utgöra en 

utgångspunkt för de senare nationella diskursernas element. Därmed möjliggörs att en mer 

strukturerad jämförelse av skillnader och likheter mellan föregående diskursers samt de 

kontemporära diskursernas beståndsdelar kan utföras. Genom att två analytiska perspektiv 

kombinerats, utreddes en bredare syn av kunskap (epistemologi) mellan diskurserna vilka 

konstruerar världen samtidigt som en mer fixerad bild av dåtid i relation till förändringen i nutid 

kan urskiljas, vilket inte framkommer ur en enbart diskursteoretisk analys (Jørgensen och Philips 

2002, 140-141).   

 

Tillämpning av intertextualiteten och interdiskursiviteten är inte ett nytt fenomen i kombination 

med diskursteorin, utan har använts tidigare av exempelvis författarna Sjölander och Payne (2011) 

enligt Rear (Rear 2013, 20). Intertextualiteten visar hur historien och därmed samhället utgör en 

skärningspunkt som beskrivs i text samt därmed blir även texten en del av historien (Rear 2013, 

21). Nya kontexter har därmed meningar (byggstenar) från tidigare diskurser vilka ifrågasätts och 

utmanas (Jørgensen och Phillips 2002, 73-74; Rear 2013, 20). I denna uppsats appliceras 

intertextualiteten genom utgångspunkten från elementen i Höijers (2004) artikel om globalt 

lidande och från intervjuerna. Gällande intertextualiteten beskrivs aktörers möjlighet att agera i 

sociala situationer begränsas av reglerna inom diskursen. Det finns möjlighet att påverka diskursen 

när denna är i en utvecklingsfas genom att nyttja socialt agerande inom liknande diskurser 

(Jørgensen och Phillips 2002  ̧73; Rear 2013, 21).  

 

Det andra begreppet från kritiska diskursanalysen som applicerades i uppsatsen var 

interdiskursivitet. Begreppet utgör en form av intertextualitet som är en beskrivning av 

organiserande artikulationer mellan diskurser, men även inom dessa. Det finns smalare diskurser 

inom större, som omedvetet eller medvetet påverkas av den större, men även påverkan av diskurser 
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på samma nivå. I denna uppsats är de två nationella diskurserna på samma nivå (Jørgensen och 

Phillips 2002, 73-74; M Rear 2013, 21). Interdiskursiviteten eller intertextualiteten utgör antingen 

ett utmanande eller befästande av den existerande innebörden av diskursen. För att utmanandet av 

den diskursiva meningen ska få en långvarig effekt måste aktören, utöver att agera på en strukturell 

eller materiell nivå, påverka den diskursiva nivån. Den diskursiva nivån utgörs av stabila och 

viktiga meningar skapas inom det område där meningsinnehållet har utmanats (Jørgensen och 

Phillips 2002, 74-75; Rear 2013, 21).  

 

Förekommer element som konkurrerar om mening gentemot en annan dominerande mening 

möjliggör det för människor att påverka dess innebörd. Därmed utgör intertextualitet och 

interdiskursivitet en möjlighet för social förändring i samhälle. Följden av konkurrensen om 

elementens innebörd är att fixeringen av dessa (hegemonin) är tillfällig, innebörden utmanas 

konstant. En hög nivå av interdiskursivitet, diskursiv påverkan mellan diskurserna innebär en stor 

möjlighet till förändring av mening i ordningen av diskurserna. Utifall interdiskursiviteten är låg 

innebär det att den bestående ordningen av diskursen bevaras och samma mening appliceras på en 

annan diskurs (Jørgensen och Philips 2002, 82-83, 86-87).  

3.3.2 Beskrivning av uppsatsens artikulation och diskursiva nivåer 
 

Första artikulationen i uppsatsen var den temporära fixeringen av meningen i den globala 

medlidande diskursen och dess elementen som framkom ur huvudargumenten i Höijers artikel, 

”The discourse of global compassion: the audience and media reporting on human suffering”. 

Elementen från den globala medlidande diskursen utgjorde intertextuella utgångspunkten till de 

nationella organisationernas artikulationer. Begreppen som beskrivits ovan gällande diskursteorin 

applicerades också i analysen (Börjesson et al 2007, 36). Sorteringen av artikulationerna skedde 

med utgångspunkt Malin Wreder (2007) beskrivning i ”Diskursanalys i praktiken” som var en 

tolkning av Chantell Mouffes modell av diskursteori. Sorteringen av artikulationer har anpassats 

för att passa uppsatsens ämne och sammanfattades enligt följande; 

1. Identifiering av tecken i artikulationerna och elementen som diskurserna kretsar kring.  

2. Beskrivning av diskurserna som framkommit av nodalpunkterna, prioriterade och flytande 

signifikanterna inom diskurserna samt undersöka vilken betydelse elementen eller 

momenten har för respektive diskurs utifrån ekvivalenskedjor som beskriver dessa. 

3. Utredning av diskursernas inkluderande och exkluderande effekter gällande meningar.  

Vad finns inom diskurserna och vad stängde ute den? (Börjesson et al 2007, 36). 



 

 

20 

 

 

Begreppen interdiskursivitet och intertextualitet från den kritiska diskursteorin applicerades för att 

underlätta jämförelsen inom och mellan diskurserna. Vid applicerande av kontextualitet och 

interdiskursivitet var ordningen mellan diskurserna relevant. Uppsatsen består av två nivåer. Den 

första nivån var tidigare forskning där utgångspunkten var Höijers studie om globalt medlidande. 

Den andra nivån utgjordes av Cancerfondens nationella medlidande diskurs och 

Barncancerfondens nationella medlidande diskurs. Organisationernas diskurser om medlidande 

delade nivå då ingen tidigare statsvetenskaplig forskning fanns om nationellt medlidande och 

välgörenhetsgalor. (Jørgensen och Philips 2002, 141-142). Undersökningen kan visa att element 

kan få olika innebörd beroende på diskursivt sammanhang och temporära fixeringar. Vissa 

element kan tillkomma inom de nationella diskurserna eller ändring av dess innebörd i relation till 

den tidigare globala diskursen (jfr Börjesson et al 2007, 37; Rear 2013, 21; Jørgensen och Phillips 

2002, 27, 42, 44).   

 

3.4   Utvärdering av analytiskt perspektiv  

3.4.1   Poststrukturalism, validitet, objektivitet och generaliserbarhet  

 

Diskursanalysers utgångspunkt är en socialkonstruktivistisk poststrukturalistisk världsbild 

(epistemologi), vilket innebär att det inte existerar en objektiv sanning. Världen är istället socialt 

konstruerad, om än i olika grad. Följden blir att det som undersöks är olika perspektiv på vad som 

utgör verkligheten, därmed är inte fokus på generaliserbara värden. Istället utgörs en kvalitativ 

diskursanalys av språkliga praktiker och olika meningar som uttrycks vid en viss tidpunkt inom 

en specifik kontext, vilka undersöks för att framta specifika definitioner av verkligheten 

(Börjesson och Palmblad 2007, 10-13, 173). Avsikten med uppsatsen var att visa exempel på 

organisationer som deltagit i medlidande diskurser vid välgörenhetsgalor utan att hävda att deras 

syn gäller alla aktörer i liknande sammanhang. Däremot ämnade uppsatsen att visa, vilka element 

som användes i dessa fall och därmed kan finnas tillgängliga i andra liknande diskursiva 

sammanhang (Börjesson och Palmblad 2007, 10-13).  

 

Utvärderingskriterierna för en diskursanalytisk studie måste anpassas till följd av dess 

socialkonstruktivistiska epistemologi (Jørgensen och Phillips 2002, 172). Två aspekter som kunde 

appliceras för att mäta validitet i en diskursanalytisk studie var; sammanhållning och fruktbarhet. 

Det tidigare kriteriet kan operationaliseras till att fler forskare ska kunna göra samma slutledning 
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(Jørgensen och Phillips 2002, 173). För att väga upp att detta kriterium ska leda till elitistisk och 

begränsande världsbild appliceras även kriteriet ”fruktbarhet”. Det senare kriteriet kan 

operationaliseras till att forskningen ska bidra med någon ny kunskap och tankesätt som i viss mån 

bidrar till en mer korrekt bild av pågående debatt inom kunskapsområde samt inom en viss kontext 

(Jørgensen och Phillips 2002, 208). 

 

Denna uppsats bidrar till ny kunskap genom att området nationella medlidande diskurser studeras 

i relation till välgörenhetsgalor, samtidigt som utgångspunkten är i en jämförelse med tidigare 

forskning om globalt medlidande, vilket inte utforskats tidigare (Jørgensen och Phillips 2002, 172). 

Förändringarna och skillnader som skett mellan diskurserna bidrog också till ny relevant 

information för forskningsområdet (Jørgensen och Philips 2002, 140). Genom relaterandet till 

tidigare diskurser bidrar den nya studien till en mer övergripande förståelse för ordningen mellan 

diskurserna och en vidare bild av kontexten samt av ordens specifika mening för respektive 

diskurser (Jørgensen och Philips 2002, 141). 

 

Det är viktigt att forskaren som utför en diskursanalys har validitetskriterierna i åtanke vid 

mätningen av denna, eftersom forskaren har en priviligierad position som analytiker till följd av att 

en objektiv sanning inte anses existera. I uppsatsen har jag som analytiker både formulerat frågorna 

i intervjuerna, selekterade respondenter och transkriberade materialet samt analyserat materialet 

och kan därmed inte hävda att jag innehar en helt objektiv position. För att öka objektiviteten och 

generera en mindre skev världsbild har den kulturella och sociala kontexten där kunskapen kommer 

ifrån redovisats, från vilka vi själva är en produkt av (Jørgensen och Phillips 2002, 202, 209). 

Genom att vara en del av samma kultur som fenomenet vi studerar, i detta fall välgörenhetsgalor i 

Sverige, är det enkelt att lägga in meningar och värderingar som inte beskrivs baserat på sunt 

förnuft samt myter (Jørgensen och Phillips 2002, 21). Det är särskilt viktigt att hålla kulturen i 

åtanke när förutfattade och tillskrivna meningar utvärderas, så kallade hegemoniserade samt 

naturaliserade meningar (Jørgensen och Phillips 2002, 21, 2010-211, 117).  

 

Jørgensen och Phillips (2002) föreslår att forskare alltid ska visa sin position i studier för att mäta 

den egna påverkan på materialet genom ett reflexivt förhållningssätt. Gällande min egen sociala 

och kontextuella utgångspunkt är jag en magisterstudent inom statsvetenskap i väst och utgår från 

Höijers diskurs om globalt medlidande som kopplats till kontexten välgörenhetsgalor, för att ta 

reda på skillnader mellan nationella diskurser samt den globala diskursen. Genom att beskriva mina 
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utgångspunkter tydligt för läsaren minskar den kulturella och sociala påverkan på forskningen, 

eftersom läsaren får reda på mitt perspektiv (Jørgensen och Phillips 2002, 117). I utredandet av 

reflexsibiliteten var den första aspekten huruvida, analysen var ”solid”, vilket beskrevs öka genom 

att flera än en text utgör materialet i studien. I min uppsats användes ett begränsat material, dock 

från mer än en källa; Höijers forskningsartikel, två djupintervjuer och instagraminlägg med 

organisationerna som undersökts.  

 

Det andra kriteriet var utvärdering av textförståelse, kriteriet uppfylls genom att frågorna i 

uppsatsen besvarades, utifall att om det framkom motsägelsefulla språkliga aspekter i texterna 

beskrevs dessa om de kommit i konflikt med analysen. I min uppsats besvarades frågorna genom 

tre diskurser om medlidande, därmed kunde motstridiga meningar tydligt visas genom att 

respektive artikulations innebörd granskas för sig, för att sedan jämföras med varandra. 

Frågeställningarnas svar redovisades under rubriken resultat för att bidra till en tydlig redovisning 

av diskursiva mönster som framkommit i studien. Den tredje aspekten var transparens i utförandet 

av analysen, innebar att läsaren skulle kunna testa författarens påstående. För att kunna bedöma 

och tolka materialet redovisades längre citat av det empiriska materialet i uppsatsen, i största 

möjliga mån (Jørgensen och Phillips 2002, 172). För att öka transparensen utgicks från flera 

analytiska perspektiv, vilket därmed innebar att fler aspekter av verkligheten kunde beskrivas och 

analyserades samt att en djupare förståelse för fenomenet inom en viss samhällskontext kunde 

uppnås (Jørgensen och Philips 2002, 155). 

  

4 Analys 

 

4.1 Medlidande diskursernas element 

 

Till att börja med undersöks vilka element som kan kopplas till de eventuella diskurserna kring 

Cancerfondens nationella medlidande och Barncancerfondens nationella medlidande samt om 

dessa element liknar elementen inom globalt medlidande. De transkriberade djupintervjuerna med 

representanter för organisationerna undersöks för att selektera huvudelementen i diskurserna. 

Första steget i analysen är att granska huvudelementen från intervjuerna och Höijers studie. 

Intertextualitet möjliggör att framtagande av Höijers (2004) huvudargument och elementen för 

den globala medlidande diskursen kan utgås ifrån i efterforskande av elementen för de nationella 
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medlidande diskurserna. Vid en överblick av Höijers studie och intervjuerna framkommer följande 

element; 

● Medlidande och lidande, gällande välgörenhetsgalor nationellt 

● Tittare, produktionsbolag och TV-kanal, politiker, ömsesidigt beroende samt ideala 

offer 

(Barncancerfonden 2018 a; Cancerfonden 2018 a; jfr Höijer 2004) 

 

De två nationella diskurserna Cancerfondens nationella medlidande diskurs och 

Barncancerfondens nationella medlidande diskurs, kan identifieras. Diskurserna beskrivs gälla 

välgörenhetsgalor enligt artikulationerna från intervjuerna med Barncancerfonden och 

Cancerfonden. Det element som skiljer Höijers globala diskurs från de senare två nationella 

samtidigt som det utgör en diskursiv gräns, angår att medlidandet inom de två senare diskurserna 

är nationellt, medan den första diskursen är global. Relationen mellan den globala diskursen och 

de nationella diskursernas elementens innebörd undersöks närmre i analysen. 

 

4.1.1 Globala och nationella medlidande diskurser 

 

För att analysera intervjuerna gällande Cancerfondens nationella medlidande diskurs och 

Barncancerfondens nationella medlidande diskurs vid välgörenhetsgalor undersöks elementen 

som utgör nodalpunkter och prioriterade tecken inom diskursen. En jämförelse utförs av 

diskursernas tillskrivna innebörd och dess skillnad i innebörd från elementen inom den globala 

medlidande diskursen. Elementen och nodalpunkterna som beskrivs i 4.1 framkommer utifrån 

närläsning av intervjuerna utföras med utgångspunkt Höijers studie om globalt medlidande 

diskurs, där motsvarande prioriterade tecknen och nodalpunkter beskrivs (Höijer 2004, 

Barncancerfonden 2018 a, Cancerfonden 2018 a).  

 

Första elementet som undersöks är lidande. Begreppet beskrivs av Barncancerfondens 

representant som ett lidande och kan ske i Sverige. Inom denna diskurs utgörs lidande av fall där 

barn drabbats av cancer, vilket framgår av följande artikulationer och ekvivalenskedjor; ”Det finns 

barn som det drabbar (förtydligande; cancer) och att det är ett dödshot mer eller mindre” 

(Barncancerfonden 2018 a). Angående det nationella medlidandet gällande Barncancerfonden 

beskrivs nodalpunkten att barnens lidande utgör ett dödshot mot dem. 
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Lidandet som nodalpunkt beskriver Cancerfonden istället i följande artikulation; 
 

[…] Alla har någon i sin närhet som bryr sig om dom väldigt mycket. Så JA! De det sorliga 

i kråksången att de är 55000 personer om året som får en cancerdiagnos, att det är ju en 

folksjukdom […] visst närheten till frågan är super viktig. Ibland kan man säga så här att ja, 

organisationer som Rädda barnen eller UNICEF eller så, dom jobbar i katastrofer som ofta 

ligger rätt långt bort. Det här är katastrofer och vi jobbar också med katastrofer men vi 

jobbar mer med personliga katastrofer, på hemmaplan. (Cancerfonden 2018 a).  

 

Ur Cancerfondens artikulation i citatet ovan framgår att nodalpunkten lidande beskrivs i 

ekvivalenskedjan som en sjukdom och som en ”personlig katastrof”. Samtidigt visas en diskursiv 

utsidan genom att påpekande av att UNICEF:s katastrofer ligger långt bort, medan denna 

nodalpunkt avgränsas till en ”katastrof på hemmaplan”. Lidandet beskrivs ha en nationell koppling 

genom att det är en ”personlig katastrof”, vilket kan ses som nyckelsignifikant (Cancerfonden 

2018 a). Separationen mellan det som inkluderas och exkluderas från diskursen kan utläsas genom 

skillnaderna på platserna för de olika organisationernas arbete. Det ena lidandet sker globalt medan 

det andra lidandet sker nationellt. Cancerfonden beskriver sjukdomen som en ”katastrof på 

personliga planet”. Vid ett jämförande av de två organisationernas syn på lidande i diskurserna 

beskriver Barncancerfonden lidandet som ett hot mot personers liv medan samma element inom 

Cancerfondens diskurs beskrivs som en personlig kris. Artikulationerna av respektive diskursiva 

moments innebörd strider inte mot varandra och utgör därmed inte en diskursiv kamp.  

 

För att klargöra bilden av respektive diskursiv beskrivning av nationellt lidande har båda 

organisationerna instagramkonton undersökts i samband med galorna. Det framgår av 

Cancerfondens instagramkonto inlägg från en av de personliga berättelsen att ”cancern tagit många 

av mina idoler”, ur denna artikulation kan utläsas att cancern beskrivs som ett hot mot personers 

liv (Cancerfonden, 2018, 7 januari). Av Barncancerfondens instagramkonto framgår det att ”trots 

flera operationer och tunga behandlingar så kom cancern tillbaka och i juni i år somnade hon in 

för gott” (Barncancerfonden, 2017, 2 oktober). Utifrån båda artikulationerna kan det utläsas att, 

lidandet som moment, inom respektive diskurs beskrivs som en dödlig sjukdom.   

 

Lidandet kan dock ses som en flytande signifikant mellan de nationella diskurserna. 

Barncancerfonden avgränsar lidandet till sjuka barn medan Cancerfonden istället har fokus på 

vuxna som är sjuka i cancer. Lidandet som beskrivs i de nationella medlidande diskurserna, är 

även en flytande signifikanter i relation till den globala diskursens lidande, där det kopplas till krig 

eller en kris. När det angår den nationella elementet som båda nationella medlidande diskurser har, 
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är detta ett element som i båda fall sammanfogas med lidandet. Gällande Barncancerfonden 

framgår den nationella kopplingen av beskrivningen gällande galan som har ett pris som heter ” 

Sveriges bästa humor under året” (Barncancerfonden 2018 a). För att klargöra den nationella 

kopplingen undersöktes respektive organisations Instagramkonto i samband med galan. 

Barncancerfonden beskrev att; ”Varje dag drabbas ett barn av cancer i Sverige” 

(Barncancerfonden, 2017, 28 oktober). Denna artikulation innebär en klar koppling mellan 

lidandet, där barn drabbas av cancer och att detta sker i Sverige. 

 

I Cancerfondens artikulationer beskrivs elementet och nodalpunkten nationella som; ”ta vara på 

[… ] folkligheten” i relation till kampanjen (Cancerfonden 2018 a) och gällande kopplingen 

mellan det nationella och medlidandet beskrivs detta som en ”katastrof på hemmaplan” samt att 

det är ”svenskafolkets” pengar som delas ut (Cancerfonden 2018 a). Utifrån organisationens 

instagraminlägg i samband med galan framgår indirekt av artikulationen ”tack till alla er som 

bidragit till cancerforskning i jul #tillsammansmotcancer” att galans namn kopplas ihop med den 

svenska forskningen i marknadsföringen av galan (Cancerfonden, 2017, 21 december; 

Cancerfonden, 2018, 7 januari; Cancerfonden, 2018, 8 januari; Cancerfonden, 2018, 10 januari). 

Skillnaden i vad som utgör nationella kopplingen i nodalpunkten varierar mellan respektive 

organisations diskurs. Därav får vad som utgör den nationella kopplingen ses som en flytande 

signifikant, där flera meningar konkurrerar om vad som den nationella kopplingen primärt ska 

beskrivas utgöra. Vikten av ett svenskt fokus på offren är mer utbredd för Barncancerfonden än 

inom Cancerfondens diskurs. Samtidigt utgör Cancerfondens syn på lidande ett vidare perspektiv 

som rör en katastrof på hemmaplan och där svenskars pengar fördelas genom insamlingen av 

ekonomiska medel för att bekämpa cancer. 

 

Nästa centrala element som undersöks är tittare, produktionsbolag och TV-kanal, politiker, 

ömsesidig påverkan samt offrens roll.  Det första element som undersöks är tittares roll inom 

diskurserna för respektive organisation. Barncancerfondens artikulering av prioriterade tecknet 

tittares roll framgår av följande ekvivalenskedjor och citat; 

 
Ja de är att absolut att vi är beroende av människor som vill engagera er genom att ge 

pengar till oss så att forskning kan gå framåt för att fortfarande så är det den vanligaste 

dödsorsaken hos barn är cancer, mellan 1-14 år. Så de är väldigt viktigt för oss att föra fram 

de och få människor att engagera sig på grund av detta. En annan aspekt är så klar att vi […] 

att vi finns närvarande där och hur man kan vara med och engagera sig [...]. Ja det finns 

många saker så klart att vi de facto använder oss den (förtydligande: galan) för att samla in 

pengar är så klart en del i det hela och då det är själva fundamentet i det egentligen att se 

till att vi får in flera barnsupportrar (förtydligande: tittare som ger pengar) som det heter 
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oss där man ger månatligen så de är självklart också om de nu tillhör strukturen det kan jag 

nu inte svara på men det är absolut en del i det. (Barncancerfonden 2018 a) 

 

Tittarnas roll inom Barncancerfondens relation till diskurs kan utläsas bestå av att tittare ger pengar 

till organisationen efter att se lidandet, barnen som dör av cancer och blivit uppmanad att engagera 

sig genom att bli barnsupporter. Uppmaningen att stödja organisationen ekonomiskt framgår även 

av instagram kontot i samband med galan (Barncancerfonden 2018; Barncancerfonden 2017, 28 

september). 

 

Tittares roll som centralt element och prioriterat tecken beskrivs också i Cancerfondens 

artikulation och citat i följande ekvivalenskedja; ”hur galan har ju olika syften, men primärt har 

den sen 2016 varit att rekrytera fler månadsgivare så att fler personer ger 100 kronor i månaden” 

(Cancerfonden 2018 a). Det framgår även att Cancerfonden beskriver tittarnas roll som att ge 

pengar varje månad till organisationerna, vilket även beskrivs på organisationens Instagramsida 

(Cancerfonden 2018, 8 januari). Organisationens syn på tittarnas huvudsakliga uppgift inom 

diskursen är att ge pengar, vilket innebär att samma innebörd tillskrivs både för Barncancerfonden 

och Cancerfonden organisations diskurs. Tittares roll utgör därmed ett prioriterat tecken för 

diskurserna. Tittarnas roll beskrivs inom globalt medlidande vara att ge pengar (Cancerfonden 

2018 a; Höijer 2004). 

 

Nästa element det politiska beskrivs av Cancerfonden i följande artikulationen; 

 

Förutom en massa stadsråd de, är så att jag skulle säga att vi genom det sätt vi arbetar med 

galan att nyttja de som är dömt också inför och just jobba med relationer där bygger man 

relationer och får vi politiker som faktiskt sitter och tittar på en TV -gala och kommer så 

nära frågan som blir lite svårt att sen säga så här, nä men vi tycker inte vi ska sats på vården 

kring cancer till exempel. Ja inom opinion skulle jag säga att vi har haft stort nytta av de, 

sånt som man kanske inte tänker direkt liksom, men genom att nyttja den tidpunkten 

generellt så får vi bra effekt. (Cancerfonden 2018 a) 

 

Organisationens representant beskriver att galan påverkar politiker som tittar på galan, därmed kan 

inte dessa ignorera viktiga frågor kring cancervården av ekvivalenskedjorna som beskriver vården 

och politiken framgår att genom TV-galan förmedlas budskapet. I en ytterligare ekvivalenskedja 

utvecklas beskrivningen av den politiska rollen till att inkludera relationen mellan media, 

Cancerfonden och politikerna vilket framgår av artikulationen nedan; 

 

Vilka patienthistorier vi ska ha, dels kan handla om att gärna lyfta pankreascancer för att vi 

vill göra det området mer attraktivt för andra forskare att titta på. Vi vill lyfta att patient ska 

ha möjlighet att delta i klinisk studie sen sätta den liksom lite högre på politiska agenda. 

(Cancerfonden 2018 a) 
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Det framgår att genom val av ett visst område av cancer och att visa patienthistorier, gagnar det 

inte enbart patienten genom eventuellt deltagande i någon studie, utan även att forskares intresse 

för området kan väckas. Konsekvensen av att patienthistorien visas kan resultera i att den formen 

av cancer som tas upp i filmerna prioriteras från politiskt håll, genom att ämnet blir en 

uppmärksammat. Från ett citat framgår det att organisationen genom galan ”politiserar olika typer 

av cancer” (Cancerfonden 2018 a). Tillsammans med den föregående artikulationen om att 

opinionsbildare som beskrivs sitter och kollar på gala, är det svårt för dem att efter komma och 

säga att de inte ska satsa på cancervården (Cancerfonden 2018 a). Genom artikulationen beskrivs 

det hur galan och diskursen kring denna är politisk. Relation mellan media, galan, politiker och 

tittare får effekten att cancer blir politiskt genom att vissa cancerformer visas i TV- galan och att 

opinionsbildare sant politiker ser på galan. Personerna påverkas genom tittandet och tvingas 

därmed att agera, detta framgick av Cancerfondens artikulation ovan. Däremot gav inte 

Cancerfondens sociala medier konto i samband med gala en beskrivning av rollen politik i 

marknadsföringen av galan på instagram. 

 

I intervjun med Barncancerfonden ges inte en direkt koppling mellan medlidande diskursen och 

en politisk beskrivning. Däremot beskrivs det i en artikulation att den vanligaste dödsorsaken hos 

barn mellan 1-14 år är cancer. Gällande Cancerfonden beskriver representanten synen på cancer i 

följande artikulation och citat som; ”den e liksom närvarande för alla tror jag på något sätt”, en 

indirekt politisk koppling kan finnas i ”påverkar alla” (Cancerfonden 2018 a; Barncancerfonden 

2018 a). Kopplingen gällande politik och medlidande diskursen är inte lika tydlig i 

Barncancerfondens diskurs som för Cancerfondens diskurs, därmed är politik en flytande 

signifikant. I Höijers artikel (2004) beskrivs hur politiska kopplingen kan vara indirekt, men denne 

kopplade även politik till medlidandet i stort, då medlidande är ett globalt politiskt fenomen genom 

mänskliga rättigheter. Politik är en flytande signifikant för globala diskursen i relation till de två 

nationella diskurserna. 

 

När relationen mellan politik, tittarna och politikers roller undersöks beskriver Cancerfonden 

relationen i följande artikulation och citat; ”Här kan vi säga nu på vår senaste gala vi både 

statsministern, forskningsministern, sjukvårdsministern på plats” (Cancerfonden 2018 a). En 

aspekt som skiljer tittares roll som nodalpunkt mellan organisationerna är att Cancerfondens 

kopplar ihop prioriterade tecknet tittare med politiker, vilket det inte görs gällande av 

Barncancerfonden. En annan aspekt som enbart beskrivs inom Cancerfondens diskurs är en 
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diskursiv begränsning av tittarna och hur de påverkas av lidande, svenska tittare 2015 orkade inte 

se mer lidande ”för allt var redan så svart” (Cancerfonden 2018 a). Den diskursiva utsidan gällande 

tittare är att programmet inte får vara allt för mörkt. En sådan diskursiv innebörd framgår inte av 

Höijers studie eller direkt av Barncancerfondens artikulationer (Höijer 2004; Barncancerfonden 

2018 a; Cancerfonden 2018 a). 

 

Nästa element som undersöks för medlidande diskurserna är skärningspunkten mellan aktörerna 

som utgörs av ”ömsesidigt beroende”. Först redogörs det vilka aktörers som utgör centrala aktörer 

för diskurserna mellan vilka det ömsesidiga beroendet förekommer emellan. Därmed är ömsesidigt 

beroende ett prioriterat tecknen. Ömsesidiga beroendet beskrivs av Barncancerfonden i följande 

artikulation och citat; 

 

Ja galan som sådan och själva priset det fullständiga namnet är ju Barncancergalan det 

svenska humorpriset. Det är det formatet ägs av tre aktörer det är vi, och det är Discovery 

då som står för kanalen och sen är det produktionsbolaget FLX lärdom. Vi är dom tre 

aktörerna i galan så att säga. […] Sen själva utformningen eller själva liksom inspelningen 

och dom inslagen som görs av galan det är FLX som står för det och detsamma är själva TV-

sändningen kan man väl säga, att dom eller den strukturen att det är inspelningsledare också 

vidare sen är kanalen den sändande kanalen som står för en stor del av marknadsföringen 

på inför galan också. (Barncancerfonden 2018 a) 

 

Av citat, ekvivalenskedjan framgår det att skärningspunkten beskrivs utgöra flera 

beroendeförhållanden mellan aktörerna samtidigt, där respektive aktörs ansvarsområden beskrivs. 

Det ömsesidiga beroendet gällande ansvarsområdena beskrivs bestå av att; TV-kanalen står för 

sändningen av programmet och marknadsföringen, FLX ansvarar för produktionen med 

produktionsledare och klippning. Barncancerfonden står för insamlingen och för vilka historier 

om familjer samt de barn vilka drabbats av cancer som tas upp. Barnen har också en unik roll i 

och med att de sitter i publiken samt att barn blir inbjudna till galan. Tittarnas roll är att ge pengar 

efter att se på filmer om barn som lider av cancer (Barncancerfonden 2018 a). Instagramkontot 

utvecklar inte denna bild vidare, utan visar snarare klipp från familjehistorierna, insamlingen och 

visar vilket produktionsbolag som ansvarar för reklamfilmen för galan (Barncancerfonden, 2017, 

28 september; Barncancerfonden, 2017, 29 september; Barncancerfonden, 2017, 2 oktober). 

 

Det ömsesidigt beroendet beskrivs av Cancerfonden, enligt följande citat; 

 

I dagsläget så har vi ett nära samarbete med ett produktionsbolag Meter, […] en från TV 4 

exekutive producent och Cancerfonden. Där vi hela tiden jobbar för innehållet tillsammans. 

Men där vi har lite mer har fyran och Cancerfonden har tillsammans sagt ja till själva 

formatet, tv formatet. Å sen har vi då det är klart att i det avtal så är det så att tv 4 har sista 



 

 

29 

 

ordet så är det de är på deras plattform det sänds men, den uppdelningen vi har kan man 

säga är när det gäller forskning och när det gäller patienthistorier,  […]. Vilka 

patienthistorier vi ska ha, det kan dels handla om att gärna att lyfta pankriascancer för att vi 

vill göra det området attraktivt för andra forskare att titta på. […] vi vill lyfta att patient ska 

ha möjlighet att delta i en kliniskstudie sen liksom sätta den liksom lite högre på den 

politiska agendan. Så alla dom frågorna där är det Cancerfonden som bestämmer stort rakt 

av. Sen kan TV 4 ha synpunkter på hur vi klipper, […], men nånstans är det vi som har sista 

ordet. (Cancerfonden 2018 a) 

 

I beskrivningen av det ömsesidiga beroendet framgår att Cancerfonden har huvudansvaret för 

innehållet i filmerna om forskare och patienthistorier. Däremot beskrivs hur ett nära samarbete 

utvecklats med de andra två parterna TV4 och produktionsbolaget Meter. I en intertextuell 

jämförelse med Barncancerfonden beskrivs samarbetet för Cancerfonden vara ett närmre 

samarbete mellan aktörerna med redaktionsmöten mellan de olika aktörerna inom Cancerfondens 

nationella diskurs. Gällande TV4:s huvudansvar beskrivs detta beröra klippande och 

produktionsbolaget Meters roll nämns bara i relation till samarbetet med Cancerfonden. En aspekt 

gällande elementen om relationen mellan aktörerna beskrivs i princip inneha samma mening för 

Cancerfonden och Barncancerfonden, gäller välgörenhetsorganisationers ansvar för 

patienthistorier. I båda fallen beskrivs även att, kanalerna står för TV-sändningsansvarig och 

produktionsbolagets roll beskrivs bara i Cancerfondens fall som ansvariga för marknadsföringen 

(Cancerfonden 2018 a och Barncancerfonden 2018 a). 

 

Efter en interdiskursiv och interkontextuell bedömning mellan de nationella diskurserna samt den 

globala diskursen gällande elementet ömsesidigt beroende framgår det att den globala medlidande 

diskursen har mindre fokus på aktörernas samarbete, snarare är fokus på det direkta beroendet 

mellan parterna än inom de nationella. Media är beroende av tittare och politiker som lagstiftar, 

vilka är beroende av stöd från opinionen. En relation där likheter finns mellan de nationella 

diskurserna gäller medborgarnas roll, vilken att ge pengar till ideella organisationer. Därmed finns 

ett beroende mellan dessa två aktörers roller i de nationella medlidande diskurserna (Höijer 2004, 

s. 518; Cancerfonden 2018 a; Barncancerfonden 2018 a). 

 

Synen på ideala offer för nationellt medlidande 

 

Ytterligare ett prioriterat tecken som undersöks är synen på ideala offer. Höijer beskriver att 

elementet utgörs av kvinnor, barn och äldre, samt att en diskursiva begränsningen inom den 

globala medlidande diskursen utgörs av män (Höijer 2004, 521). Inom Cancerfondens nationella 

diskurs anses offer vara någon som drabbats av cancer och dennes närstående (Cancerfonden 2018 

a). Av intervjuerna med respektive organisation gällande de nationella medlidande diskurserna, 
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framgår det inte direkt vad idealt offer innebär för diskurserna. Däremot beskriver respektive 

organisation hur de vill inkludera olika typer av familjer oavsett kön, vilket tyder på en diskursiv 

utveckling av ideala offer samt en ny innebörd. Bilden om olika familjekonstellationer förstärks 

av respektive organisations instagramkonto. Vid en granskning av berättelserna på båda 

instagram-konton, framgår att en typ av offer inte är närvarande, nämligen personer som drabbats 

av cancer, men som saknar anhöriga (Cancerfonden 2018, Barncancerfonden 2017). 

  

5 Resultat och slutsatser 
 

5.1  Diskurserna om nationellt och globalt medlidande 

Problemet i uppsatsen var vilka diskursiva ramar som fanns beträffande nationella TV-sända 

välgörenhetsgalor i Sverige med utgångspunkt ur elementen från globalt medlidande diskursen 

samt hur den interdiskursiva kampen om mening ser ut mellan diskurserna. Följande två 

frågeställningarna ställdes i uppsatsen, utifrån problemformuleringen och syftet; 

1. Vilka element inkluderas och exkluderas i den globala och de två nationella medlidande 

diskurserna?  

2. Vilka centrala skillnader och likheter kan identifieras för elementen inom den globala och 

de två nationella medlidande diskurserna?  

 

Första frågeställningen besvaras i uppsatsen genom att undersöka vilka centrala element som finns 

i Höijers studie om globalt medlidande och jämföra dessa med elementen som framgår av 

intervjuerna med Cancerfonden och Barncancerfonden samt deras instagraminlägg gällande 

respektive organisations nationella medlidande diskurs. Elementen för de nationella medlidande 

diskurserna, vilka framgår av analysen är; 

 

• Medlidande och lidande gällande välgörenhetsgalor nationellt 

• produktionsbolag och TV-kanal, politiker, ideell organisation, ömsesidigt beroende samt 

ideala offer 

 

(Barncancerfonden 2018 a; Cancerfonden 2018 a; jmf Höijer 2004). 

 

Det framgår att elementen är de samma för alla tre diskurser, med undantag för elementet 

nationellt. Till skillnad från de nationella diskurserna har den globala diskursen fokus på 
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välgörenhetsgalorna där lidandet istället är globalt lidande. En annan skillnad som framgår är att 

elementet mediabolag, från den globala diskursen, istället delas in i två separata element, 

produktionsbolag och TV-bolag, inom de nationella diskurserna (Höijer 2003).  

 

I uppsatsen besvaras den andra frågeställningen genom att först beskriva innebörden av elementen; 

lidande, medlidande och nationellt för respektive diskurs. En övergripande analys visar att de 

nationella organisations diskurser delar innebörd för elementet lidande, personer som drabbas av 

den dödliga sjukdomen cancer. Däremot visar en närmre interdiskursiv jämförelse av respektive 

nationell diskurs en skillnad i nodalpunkten lidande, vilket innebär att denna utgör en flytande 

signifikant. Barncancerfonden fokuserar på offer som är barn, medan Cancerfondens fokus 

däremot är på vuxna offer. Samtidigt visar en interkontextuell jämförelse att Höijers (2004) fokus 

istället är på lidande till följd av krig eller kris, i ett annat land (Barncancerfonden, 2017, 28 

oktober; Cancerfonden 2018 a; Höijer 2004). Det globala lidandet utgör därför en diskursiv gräns 

till de två nationella diskursernas lidande. En interdiskursiva jämförelsen visar att de nationella 

och den globala diskurserna beskriver att medlidandet består av lidande som visas i filmer och 

tittare agerar därefter, genom att ge pengar (Barncancerfonden 2018a; Cancerfonden 2018 a; 

Höijer 2004).  

 

Nästa kedja av element som framkommer av analysen av diskurserna är; tittare, produktionsbolag 

och Tv-kanal, politiker, ömsesidig påverkan, organisation samt offrens roll. Det framgår att 

skillnader och likheter förekommer mellan diskurserna om nationellt medlidande och globalt 

medlidande. Analysverktygen interdiskursivitet och intertextualitet används för jämförelsen av de 

tre fallen. Tittarens rolls tillskrivs i stora drag samma innebörd för alla tre diskurser: att ge pengar 

till organisationen efter att lidande visats i galan (Cancerfonden 2018 a; Barncancerfonden 2018 a; 

Höijer 2003, 514–517). En skillnad framgår av Cancerfondens diskurs, inom vilken en ytterligare 

aspekt beskrivs gällande tittare, nämligen dessa som politiker och att deras politiska agerande 

påverkas av galan, vilket inte framgår av Barncancerfondens diskurs. Elementet 

Produktionsbolagets roll beskrivs från både Barncancerfondens och Cancerfonden artikulationer 

ansvara för produktion av reklamfilm, klippning och produktionsledning (Barncancerfonden, 2017, 

28 september; Barncancerfonden, 2017, 29 september; Barncancerfonden, 2017, 2 oktober). 

Elementet TV-bolagets roll beskrivs av Cancerfonden som ansvariga för själva sändningen av 

programmet. I Barncancerfondens artikulation beskrivs även hur TV - kanalen är ansvarig för 

sändningen (Cancerfonden 2018 a och Barncancerfonden 2018 a).  
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Elementet organisationens roll beskrevs för båda nationella diskurserna vara att ansvara för 

insamlingen, offren och historierna som visas i galan, vilket framkom i en interdiskursiv 

bedömning. Ett ömsesidigt beroende beskrivs existera mellan parterna inom båda diskurserna 

nämligen produktionsbolaget, TV bolaget och organisationen. Skillnaden är dock att Cancerfonden 

har redaktionsmöten tillsammans med aktörerna och beskriver ett närmre samarbete än 

Barncancerfonden. Vid en interdiskursiv jämförelse mellan Cancerfonden och Barncancerfonden 

samt en intertextuell jämförelse med Höijers (2004) studie, framgår det att elementet mediabolag i 

den globala studien, istället utgörs av två separata element i de nationella diskurserna; TV-bolagets 

och produktionsbolagets roll. Det tyder på att en diskursiv utveckling och kamp skett om 

elementens indelning, där en separation av elementet delat upp detta till två separata aktörer i forma 

av TV-bolag och produktionsbolag (Höijer 2003, 514-517). 

 

Utifrån en interdiskursiv jämförelse framgår det att att sista elementet ideala offer är en flytande 

signifikant mellan diskurserna, även om större skillnader förekommer mellan globalt medlidande 

och de två nationella medlidande diskurserna. Gällande Cancerfonden beskrivs offer som personer 

och deras anhöriga. Barncancerfonden beskriver elementet på liknande sätt som familjer, oavsett 

kön som var barnfamiljer. Gällande globalt medlidande begränsas ideala offer till kvinnor, barn 

och äldre samtidigt som män beskrivs utgöra den diskursiva utsidan (Höijer 2004, 521). Likheterna 

mellan de två nationella diskurserna indikerar en lägre grad av interdiskursivitet mellan dessa 

diskurser och element än i relation till den globala medlidande diskursen där interdiskursiviteten 

är högre. Förändringen av elementets tillskrivna innebörd indikerar att detta har ändrats över tid 

mellan den äldre globala diskursen och de mer samtida nationella diskurserna. Däremot kan en 

pågående kamp om mening mellan de nationella diskurserna utläsas, genom deras delvis skilda 

artikulerade innebörder av diskursernas element. 

 

5.2 Slutsats om centrala elementens innebörd för respektive diskurs 

 

Det interkontextuella jämförandet visar att den globala medlidande diskursens element har olika 

innebörd gällande lidande genom dess koppling till den globala aspekten, eftersom lidandet sker i 

ett annat land. I de nationella diskurserna sker istället lidandet på samma ort som tittarna, för 

Cancerfonden beskrivs lidandet som en katastrof på hemmaplan som sätts i relation till UNICEFS 

gala om globalt lidande (Cancerfonden 2018 a). Lidande för den senare organisationen sker efter 
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en kris såsom en naturkatastrof eller krig. Gällande nationella lidandet beskrivs sjukdomen cancer 

istället som en kris. Lidandet är snarlikt mellan de två nationella diskurserna, och båda diskurserna 

berör sjukdomen cancer. Skillnaden mellan de nationella diskursernas lidande är vilka som utgör 

de lidande. Inom Barncancerfondens diskurs är det barn och deras familjer medan i Cancerfondens 

diskursen är det vuxna samt deras familjer. Gruppen drabbade beror på vilka organisationen 

arbetar för. Inriktning på barn respektive vuxna som de två organisationerna har kan i viss mån 

förklara elementens delvis skilda innebörd mellan de två nationella diskurserna. 

  

6 Avslutande diskussion 
 

Diskurser är föränderliga, vilket innebär att generaliserbarheten är begränsad angående resultatet 

i uppsatsen. Resultaten är begränsade till tidpunkten som undersöks och dess kontext, där en viss 

språklig mening fixeras vid den specifika tidpunkten. Utmanande meningar gällande diskursers 

mening existerar alltid. I uppsatsen är kontexten ansluten till TV-sända välgörenhetsgalor där 

lidande personer är nationellt anknutna till Sverige. En negativa aspekt i uppsatsen är att antalet 

tillgängliga objekt att undersöka är begränsat. I undersökningen har en intertextuell och 

interdiskursiv jämförelse mellan Höijers studie (2004) om TV-sända välgörenhetsgalor där fokus 

inriktas på en global medlidande diskurs och nationella medlidande diskurser utförts. Aktörerna 

inom diskurserna får betydelse i relation till diskursen som de beskrivs existerar inom. I denna 

undersökning är fokus på att analysera intervjuer med ansvariga för nationella 

välgörenhetsorganisationer med TV-sända galor samt en tidigare studie om globalt medlidande 

diskursivt. Det finns andra subjektspositioner som också kan undersökas, varvid en annan syn på 

medlidande diskursen kan visas och ett annat resultat genereras, vilket inte fråntar uppsatsens 

relevansen.  

 

För att utvärdera uppsatsen och dess diskursanalys appliceras två kriterier; sammanhållning av 

materialet och fruktbarhet, bidraget till ny kunskap. Sammanhållningen är beroende av att läsaren 

kan följa forskarens resonemang och att läsaren skulle kunnat gjort en liknande slutsats. 

Indelningen av diskurserna i tre separata ökar sannolikheten att tydligt visa diskursiva skillnader 

och likheter i kampen om mening. Globalt medlidande utgör en utgångspunkt för att jämförelsen 

av element med de nationella medlidande diskurserna. Fördelen med denna tillämpning av 

diskursanalys är att nodalpunkterna från globalt medlidande utgör en referensram som jämförs 
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med de nationella diskurserna. Forskningsdesignen tar utgångspunkt i den tidigare globala 

medlidande diskursen, vilket inte innebär att alla nodalpunkter för de nationella medlidande 

diskurserna är samma eller som föregångaren gällande elementen innebörd eller i relation till 

varandra. Denna indelning av analysen möjliggör att andra eventuella element kan tillkomma till 

de nationellt medlidande diskurserna.  

 

En jämförelsen mellan Höijers studie år 2004 och de två organisationernas artikulationer år 2017-

2018 möjliggörs g§1enom att två diskursiva analysmetoder kombinerats. Utifall enbart en 

diskursteoretisk analys skulle utförts hade det inneburit svårigheter att utgå från element från en 

tidigare studie i undersökandet av diskurserna. Kombinerandet av diskursteorin med 

intertextualitet och interdiskursivitet från den kritiska diskursanalysen i uppsatsens analys, 

möjliggör att ge en vidare bild av diskurserna som undersöks, därmed ökar även studiens 

tillförlitlighet samt transparensen (Jørgensen och Philips 2002, 143).  

 

Användande av fler perspektiv ökar även reflexsiviteten i studien genom att forskarens egen 

subjektiva påverkan på mönstren som diskurserna utgör minskar. Forskare har alltid viss påverkan 

genom sin del i den sociala och historiska kontext som undersöks. Det finns alltid andra aspekter 

som kan undersökas av kontexten om en annan person utformat studien. Framtida studier fråntar 

inte relevansen av denna uppsats eller vikten av aspekterna som framkommer av diskursanalysen 

gällande medlidande diskurserna. En skillnad mellan artikulationerna gällande de nationella TV-

sända välgörenhetsgalorna som undersöks och artikulationen som Höijers studie utgör är att vid 

tidpunkten för Höijers studie år 2004 fanns det inte sociala medier. Däremot finns det idag sociala 

medier, såsom instagram, organisationerna vars representanter intervjuats i studien använder sen 

flera år tillbaka sociala medier, likväl som när intervjuerna utfördes 2018. Utvecklingen mellan 

2004 års artikulation och 2018 års artikulation angående medlidande diskurserna gällande 

tillkomsten av sociala medier, innebär att även denna aspekt i uppsatsen bidrar med ny information 

och studien uppfyller därigenom fruktbarhetskriteriet. 

 

Gällande fruktbarhetskriteriet, bidrag till ny kunskap, nyttan av studien, framgår det att de tre 

medlidande diskurserna som undersöks i huvudsak bestod av samma element, med undantag för 

elementen nationellt som i den globala diskursen var globalt. Till följd av studiens komparativa 

utformning i kombination med användande av analysverktyget intertextualitet kan uppsatsen visa 
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att elementen i olika grad delar innebörd, där de nationella diskursernas innebörd ofta är mer lika 

än i relation till den globala. Eftersom uppsatsens ämne inte tidigare studerats, bidrar den till ny 

kunskap om nationella välgörenhetsgalor och om relationen till den tidigare studien om globala 

välgörenhetsgalor.  

 

Elementet tittare beskrivs i stora drag inneha samma innebörd för både den äldre globala diskursen 

och de två nyare nationella diskurserna. En delvis fixering av tittares mening för alla tre diskurser 

framgår därmed av den intertextuella och interdiskursiva bedömningen, gällande tittares roll att 

ge pengar. Cancerfonden gör dock en vidare beskrivning där en ytterligare roll för tittare tillskrivs, 

att dessa kan vara politiker och att dessa agerar utifrån vad de sett i galan. Den interdiskursiva 

aspekten av undersökning visar organisationernas respektive diskurs försöker att få igenom sin 

mening som dominerande för ett visst diskursivt område vid ett specifikt tillfälle (Jørgensen och 

Philips 2002 73-74, 82-83). Gällande elementen som aktörerna inom diskurserna utgör beskrivs 

ytterligare ett element, det ömsesidiga beroendet som gäller aktörernas rollfördelning. I Höijers 

globala medlidande diskurs beskrivs elementet som att; organisationer är beroende av att tittare 

ska skänka pengar, politikerna är beroende av medborgarnas åsikter och media att tittarna ser på 

deras program (Höijer 2004, s. 518). Ett liknande beroende beskrivs för båda nationella 

diskurserna med undantag för att politikers roll som inte hade lika stort fokus. I de senare 

diskurserna hade en separation skett av elementet mediabolag, vilket delas in i två separata, detta 

tyder på en diskursiv förändring som bidrar till ny kunskap och fruktbarheten.   

 

Barncancerfonden beskriver att de lägger extra resurser på galan, eftersom de får effekt i nya 

månadsgivare av galan och extra resurser läggs på galan som kunde lagts på något annat vilket 

även visar fruktbarheten av ämnet. Organisationernas inflytande över medborgare framgår också 

av att dessa var med på listan över de tio ideella organisationerna som insamlar mest likvida medel 

i Sverige. Statistiken tyder på att galorna fortfarande är en viktig del i deras verksamhet. 

Relevansen av studien stöddes av antalet nya medlemmar (cirka 25.000 för Cancerfonden och 

9000 för Barncancerfonden), som respektive gala genererade (Barncancerfonden 2018; 

Bolagsverket 2018; Cancerfonden 2016; Cancerfonden 2017; Cancerfonden 2018). Statistiken 

indikerar organisationernas inflytande över medborgares val att investera sina pengar i 

organisationen i samband med galan, vilket bidrar till relevansen av ämnet och därigenom dess 

fruktbarhet. 
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Det framgår av uppsatsen att filmerna i galorna visar lidande som påverkar tittarna inom diskursen. 

Inom medlidande diskurserna finns elementet och nodalpunkten ideala offer, enligt Höijer (2004) 

brukar dessa vara kvinnor och barn som var offer för lidande till följd av krig eller en kris (Höijer 

2004, s. 514). De två nationella diskurserna som framgår av uppsatsens analys av respektive 

organisations artikulationer visar att ideala offer istället kan utgöra alla som drabbats av sjukdomen 

oavsett kön. Den interdiskursiva och intertextuella jämförelsen visar stt en diskursiv förändring 

skett mellan Höijers studie och de två nationella diskurserna gällande ideala offer. Det framgår 

också att intertextualiteten är låg mellan diskurserna och att könsaspekten mellan de två nationella 

diskurserna är liknande. Den intertextuella och interdiskursiva jämförelsen av elementet ideala 

offer mellan diskurserna visar på utveckling av elementets mening, även detta visar på ämnets 

fruktbarhet. 

  

6.1 Rekommendationer och framtida studier 

 

I framtida studier kan det vara av intresse att utforska om liknande medlidande diskurs föreligger 

i ny media vid andra tillfällen än galorna, därigenom kan diskursernas omfång utvidgas eller 

begränsas. En annan aspekt som kan undersökas är om liknande nationella diskurser föreligger för 

andra länders nationella välgörenhetsgalor varvid diskurserna kan vara mer universella. Ett ämne 

att undersöka är vilka strategier som används i galor. I framtida studier kan även relationerna 

mellan TV - kanalerna, produktionsbolaget och välgörenhetsgalorna undersökas närmre, för att ge 

en vidare kunskap om aktörernas roller inom liknande diskurser.  

 

Analysen av de nationella diskurserna angående elementet ideala offer visar en typ av offer som 

saknas. I instagramfilmerna beskrevs inga personer vilka lider av cancer i sin ensamhet eller 

förlorat sin hela familj i sjukdomen (Cancerfonden 2018, Barncancerfonden 2017). Eftersom 

andra meningar än de som artikuleras inte ska tillskrivas diskursers innebörd, kan inte slutsatser 

dras gällande ensamma offer. Därmed ska det undvikas att för stora växlar dras av denna aspekt. 

En framtida studie kan behandla denna aspekt, om människor som är offer för cancer vilka lider i 

ensamhet av sjukdomen (Jørgensen och Phillips 2002, 150-151, 176). Till följd av att TV - 

programmen från 2017-2018 inte fanns tillgängliga på kanalernas webb-TV vid undersökningens 

utförande har därmed dessa inte kunnat analyseras. En analys av programmen skulle kunnat bidra 

till en tydligare bild av respektive organisations diskurs, eftersom dessa kunnat visa galorna i 

praktiken.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor till Cancerfonden och Barncancerfonden 

Frågor till en statsvetenskaplig jämförande studie om ideella organisationers kampanjer i form av 

TV-galor. Varje organisation kommer få samma frågor, enbart namnen på organisationerna ändras 

med undantag från fråga 16 som kopplas till ämnet som organisationen arbetar för. 

 

1.   Hur skulle ni definiera NN som organisation? 
 
 
 
2.   På vilka sätt har NN struktur påverkat utformningen av ramarna för galan? 

 
 
3.   Finns det centrala aktörer som påverkar galans utformning? 
 
 
 
4.   På vilket sätt kan dessa aktörer påverka galans utformning? 
 
 
 
5.   På vilket sätt kan aktörernas handlingsutrymme påverkas av galans syfte? 
 
 
 
6.   Hur kan aktörerna påverka galans direkta effekter i form av nya medlemmar och separata 

gåvor? 

 
 
7.   Hur påverkar NN kontexten som galan existerar inom? 
 
 
 
8.   Vilka positiva lärdomar har ni gjort av tidigare års galor? 
 
 
 
9.   Vilka mindre positiva lärdomar har ni gjort av tidigare års galor? 

 

 

10. Vilken typ av förändring har gjorts i galans upplägg från tidigare år utifrån vad ni lärt er från 

tidigare galor? 

 

 

11. Vilka oförutsedda effekter har galan givit för NN som organisation? 
 
 
 

12. Har effekterna av galan förändrat era strategier inom organisationen? 
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13. Om galan har givit ett ökat handlingsutrymme för NN på vilket sätt i så fall? 

 
 

14. Utifall att galan är TV-sänd påverkat hur organisationens budskap förmedlas, i så fall på 

vilket sätt? 

 
 

15. Cancer är en sjukdom som 1/3 av alla människor under en livstid att galans genomslag? 

 
 

16. Vilka aspekter är viktigast att föra fram i gala för syftet med NN som organisation? 

 
 

17. Vilka formella regler inverkar på galans utformning? 
 

 
 

18. Vilka formella och informella regler inom organisationen kan inverka på galans utformning? 
 

 
 

20. På vilka sätt kan galan påverkat NN som organisation? 
 

 
 

21. Har galan påverkat NN strategier vid kampanjer över lag? 
 

 
 

22. Är det någonting du vill tillägga? 

 


