
O/rättvis representation av 
utsatthet och lidande 
En kritisk analys av Röda Korsets, UNHCRs & Svenska kyrkans 

representation av flyktingsituationen 2015 

Julia Moerman Hellman 

Institutionen för mediestudier 

Examensarbete 15 hp  

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp 

Vårterminen 2016 

Handledare: Anna Roosvall 

English title: Un/fair representation of vulnerability and suffering  



 
 

O/rättvis representation av utsatthet och 
lidande 

En kritisk analys av Röda Korsets, UNHCRs & Svenska kyrkans representation av 
flyktingsituationen 2015 

Julia Moerman Hellman 

Sammanfattning 
Med premissen att medierepresentation påverkar och påverkas av diskurser, värderingar och 

normer söker denna studie undersöka hur människor i utsatthet och lidande framställs i filmer 

av icke-statliga organisationer med inriktning på humanitärt bistånd. Med syftet att belysa 

faktorer i filmerna som kan uttrycka attityd- och värderingsförändringar fokuserar studien på 

filmer från s.k. ”flyktingsituationen hösten 2015” då denna situation och period var och är 

aktualiserad i offentliga och privata samtal. Den teoretiska basen utgörs av Representation 

(Stuart Hall) och följaktligen ämnen som berör media och moral, distansering och 

differentiering av människor samt solidaritet som ekonomisk vara. Med hjälp av Norman 

Faircloughs kritiska diskursanalys och Lilie Chouliarakis tillämpning av metoden visar 

resultatet att semiotiska/multimodala instrument refererar till emotionella referenser där 

människorna som lider undermineras till fördel för organisationens varumärke vilket även 

bidrar till konstruktionen av ett Vi och ett De. Denna konstruktion av differentiering kan 

följaktligen bero på en värderingsdiskurs som baseras på västerländska privilegier och 

problematiseras vidare i relation till nationalitetsdiskurser. 
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1. Inledning 

Under hösten 2015 möttes Sverige av nyheter om kris i Europa. Det rapporterades om att 

miljontals människor var på flykt i världen, och vi fick se hur människorna som flydde sina 

hem levde under extrema förhållanden. I samband med bilden på Alan Kurdis kropp i början 

av september1 ökade medvetenheten ytterligare om situationen och nyheterna nådde 

allmänheten inte bara genom medierna utan även genom biståndsorganisationer – via 

extrainsatta biståndsinsamlingar, nystartade organisationer, välgörenhetskonserter, politiska 

debatter etc. 

Att visa lidande och utsatta människor i medier är ingen ny företeelse, det har undersökts 

och analyserats av bl.a. medieforskare och socialantropologer (t.ex. Chouliaraki 2006; 2013, 

Silverstone 2007, Orgad 2012 etc.). Människor representeras på olika sätt, beroende på 

ursprung, kultur, etnicitet, kön, klass etc. och även på normdiskurser relaterade till de 

politiska, ekonomiska, kulturella rummen. Detta utgör utgångspunkten för studien, samt att 

maktverktyget som media är påverkar och påverkas av värderingar och uppfattningar. Jag 

ämnar argumentera för att detta förhållande är cirkulärt; med Silverstone (2007: 7) menar jag 

att media är kontexten samtidigt som den är kontextualiserad, media konstruerar och 

konstrueras av diskurser i det offentliga samtalet. 

I denna studie vill jag ta reda på huruvida representation av utsatta människor kan vara 

problematisk, inte bara för den tilltänkta publikens uppfattning och värdering av dessa 

människor utan även för en rättvis, sanningsenlig och värdig bild som inte är objektifierande. 

För att undersöka problematiken har jag valt tre kortare filmer som analysobjekt, som 

framställer på människor på flykt, publicerade under hösten 2015. Filmerna kommer från 

organisationerna UNHCR, Röda Korset och Svenska kyrkan. Samtliga organisationer valdes 

för deras inriktning på humanitärt bistånd och därav frånvaron av vinstdrivande intresse. 

Metoden som används är Norman Faircloughs (1995/2013) kritiska diskursanalys och Lilie 

Chouliarakis (2006) tillämpning av den i syfte att ringa in möjliga makt-, värderings- och 

normaspekter då båda författare riktar in sig på just konstruktioner av makt, värderingar och 

normer.  

Denna studie är av relevans för den aktuella situationen i Sverige gällande människor som 

är på flykt, och frågan kan ställas huruvida diskussionerna utgår från just dessa människor. 

Diskussionerna tycks ofta handla om hur situationen påverkar Sverige så som ”vi” känner det 
                                                        
1 Se t.ex. Flores, Juan, Treårige Alan drunknade när familjen flydde mot Kanada, Dagens Nyheter 2015-

09-03, http://www.dn.se/nyheter/varlden/trearige-alan-drunknade-nar-familjen-flydde-mot-kanada/ 
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– det diskuteras om fallerad ekonomi och kulturellt fördärv, kanske på bekostnad av 

diskussioner om medmänsklighet eller solidaritet. Även om studien inte i första hand ämnar 

att vara ”media-centrisk” (Silverstone 2007: 5), d.v.s. ett antagande om att medierna är 

allsmäktiga, så är en av premisserna i studien att mediernas påverkan är betydande i hur 

agendan sätts i det offentliga och enskilda samtalet. 

1.1 Syfte & frågeställningar 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur människor på flykt representeras i 

kortare filmer från hösten 2015, framställda av organisationer med inriktning på humanitärt 

bistånd. I synnerhet undersöks hur värderingar av utsatta och lidande människor liksom 

normer manifesteras och representeras i framställningen. Ett antagande i studien är att en 

bristfällig representation av människor i utsatta situationer kan bidra till en differentiering och 

distansering mellan olika kulturella grupper. I ett globalt sammanhang är vi både närmare och 

längre ifrån andra människor och kulturer än tidigare. Närmare, i den aspekt att vi är 

medvetna om, kan komma i kontakt med, ta del av och närvara i andra kulturer. Och längre 

ifrån, då de mångkulturella samhällen som globalisering bidrar till i takt med att det skapas 

utrymmen för flera kulturer att ta plats i, ökar självmedvetandet samt tendenser och behov av 

att värna och skydda den egna kulturen – av denna anledning är det relevant att undersöka 

värderingar och normer som relateras till kultur och vice versa. 

Syftet är alltså vidare att belysa aspekter i de tre filmerna som kan uttrycka attityd- och 

värderingsförändringar hos individer och grupper gentemot andra människor, samt att 

undersöka de (makt-, ekonomi, kultur-, etc.)konstruktioner som kan påverka dessa aspekter.  

För att konkretisera syftet ytterligare formuleras följande frågeställningar: 

1) Hur representeras människor och situationer i filmerna? 

2) Hur konstrueras skillnader och likheter mellan migranter och andra aktörer i filmerna? 

3) Vilka kulturella värderingar och normdiskurser kommer till uttryck i innehållet? 

Frågeställningarna är utformade efter Faircloughs (2013) kritiska diskursanalys, som används 

som undersökningsmetod. Den första frågeställningen fokuserar således på den konkreta 

framställningen: vem som kommer till tals i filmerna, hur scenerna är filmade, vems 

perspektiv som indirekt anges etc. Den andra och tredje frågeställningen undersöker 

underliggande strukturer som kan ligga bakom valen att framställa människorna i filmerna på 

så vis: vad innebär denna representation för åskådarens värderingar och uppfattningar?  
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1.2 Avgränsningar 
Materialet för studien är som nämnt tre kortare filmer vardera från de icke-statliga 

organisationerna (vidare kallat NGO: non-governmental organisation) Röda Korset, UNHCR 

och Svenska kyrkan vilka bedriver en verksamhet med inriktning på humanitärt 

biståndsarbete. Organisationerna skiljer sig från varandra i avseende att RK kritiserades för att 

ha förskingrat pengar2, UNHCR i egenskap av FN-organ och SK p.g.a. dess religiösa 

inriktning. Det är dock inte min avsikt att undersöka skillnader mellan organisationerna eller 

att fastslå om någon är mera fördelaktig än de andra. Valet av dessa tre har gjorts för att få ett 

bredare underlag för resultatanalys och diskussion om representationer av människor på flykt. 

Studiens litteratur behandlar främst representation och värderingar i media. Avsikten är 

således inte att göra en publikstudie och undersöka huruvida människor reagerar på innehållet 

eller förändrar ett beteende. Inte heller är det möjligt med studien att undersöka om eller hur 

innehållet överhuvudtaget påverkar människor. Däremot är det möjligt att undersöka huruvida 

innehållet potentiellt influeras av förändrade förhållningssätt och värderingar, huruvida de 

bjuder in till reaktioner samt att synliggöra samband mellan dessa aspekter och 

representationerna.  

Avsikten är inte heller att avgöra eller diskutera huruvida organisationernas egna mål och 

syften med sina respektive filmer har uppfyllts. Det är således relevant att vara medveten om 

att framställningen och representationen av människor och situationer kan vara avsiktlig från 

organisationernas sida, även om eventuell kritik framkommer i undersökningen. 

1.3 Disposition 
Inledningsvis redovisas bakgrunden till studien: Flyktingsituationen hösten 2015 samt 

organisationernas bakgrund. Sedan redovisas den tidigare forskning som studien utgår ifrån – 

representation av människor i utsatthet, solidaritet och uppmaning till aktion samt hur 

humanitära organisationer ingår i ett system av varumärken och medielogik. 

I det följande avsnittet presenteras det teoretiska ramverk som studien rör sig inom 

(representation, moral och makt, cosmopolitanism samt globala föreställningar och föreställda 

gemenskaper). Med avstamp i teorierna behandlas sedan studiens analysmetod, den kritiska 

diskursanalysen utifrån Chouliarakis (2006) studie, samt de teoretiska och metodologiska 

                                                        
2 se t.ex. Åberg, Anna & Carlberg, Peter, Röda Korsets styrelse får kritik, Svenska Dagbladet 2009-07-09, 
http://www.svd.se/roda-korsets-styrelse-far-kritik <hämtad 2016-04-06> 
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aspekterna inom denna. Slutligen diskuteras resultatet av analysen i två huvudsakliga avsnitt: 

mikronivån och makronivån.  

2. Bakgrund 

Nedan redogörs för formuleringen ”flyktingsituationen hösten 2015” och en kort bakgrund 

ges till organisationerna vars filmer valts som analysobjekt. Organisationernas inriktning och 

bakgrund beskrivs i syfte att minimera risken för ogrundade antaganden och/eller felaktiga 

slutsatser och för att undvika att möjliga tidigare uppfattningar om organisationerna påverkar 

analysen och slutsatsen.  

2.1 Flyktingsituationen hösten 2015 
Hösten 2015 under september-december bevakade medier återkommande situationen att 

miljontals människor flydde sina hemländer och den markanta ökningen av människor som 

sökte asyl i Sverige (bilaga 1). Främst uppmärksammades det stora antalet människor som 

flydde till Europa från kriget i Syrien och andra delar av Mellanöstern (bilaga 2). Det blev en 

intensiv diskussion kring frågan efter att bilden på Alan Kurdi publicerades. Även om 

krigssituationen i Mellanöstern pågått sedan långt tidigare var det inte förrän under denna 

period som svensk media frekvent började rapporterade om den. Av denna anledning avser 

jag använda just ”hösten 2015” för att referera till den period då situationen 

uppmärksammades i stort, även i politiska debatter och demonstrationer samt i bildandet av 

nya humanitära organisationer (se exempelvis Refugees Welcome och Vi Gör Vad Vi Kan). 

2.2 Svenska Röda Korset, UNHCR och Svenska kyrkan 
Svenska Röda Korset (vidare förkortat till RK) är Sveriges största humanitära 

frivilligorganisation. Den är främst inriktad på humanitär hjälp i katastrofsituationer runt om i 

världen. RK har en neutral och opartisk position i konflikter och ska därför kunna befinna sig 

i och obehindrat röra sig i krigs- och katastrofdrabbade områden. (Röda Korset u.å.). Åren 

2009/2010 fick RK motta hård kritik efter att grova bedrägerier begåtts av 

kommunikationsansvarige3 och därmed skakades förtroendet för organisationen. 

                                                        
3 Se t.ex. Åberg, Anna & Carlberg, Peter, Röda Korsets styrelse får kritik, Svenska Dagbladet 2009-07-09, 
http://www.svd.se/roda-korsets-styrelse-far-kritik <hämtad 2016-04-06> samt: 
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UNHCR är Förenta Nationernas flyktingorgan vars uppgift är att bistå med skydd för 

människor på flykt. Sverige för UNHCR är dess samarbetspartner med uppgiften att samla in 

pengar till organisationen och att öka medvetenheten i Sverige om hur förhållandena i världen 

ser ut för människor på flykt. UNHCR är politiskt obunden. (Sverige för UNHCR u.å.) 

Svenska kyrkan (vidare förkortat till SK) arbetar internationellt med biståndsprojekt och 

katastrofhjälp. De samarbetar inom nätverket ACT (Action by Churches Together) som 

arbetar runt hela världen med humanitärt bistånd. SK agerar utifrån ett kristet perspektiv samt, 

likt de övriga organisationerna, efter de mänskliga rättigheterna formulerade i FN-

deklarationen (Svenska kyrkan u.å.) 

3. Tidigare forskning 

Jag kommer nedan sammanfatta den forskning som ligger till grund för studien. Den 

behandlar representation, solidaritet, humanitära organisationer som konsumtionsmarknad, 

mediernas roll och påverkan samt främlingsgörandet och distanserandet av ett konstruerat De. 

3.1 Representation av kriser, människor och utsatthet 
Forskning i detta ämne är av intresse för att kunna svara på den första frågeställningen, hur 

människor och situationer representeras i de valda filmerna. En premiss i studien är 

följaktligen att sociala strukturer och normer skapar roller. Media anses av många forskare 

vara en social institution och är således drivande i konstruktionen av dessa roller (Roosvall 

2013, Orgad 2012). Eftersom medierepresentationer inte uteslutande reflekterar omvärlden 

och dess politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, intersektionella processer utan snarare 

skapas av och själva är med och skapar processerna, går det att betrakta representationer som 

konstruktioner. 

Inom NGOs finns idéer och riktlinjer för hur kriser, människor och utsatthet ska 

kommuniceras (Thompson & Weaver 2014, Cottle & Nolan 2007, Vestergaard 2013). 

Thompson & Weaver (2014: 388) hävdar att representationen av fattigdom marginellt 

förändrats sedan mitten av 80-talet, vilket beror på den donationsinriktade kommunikation 

som NGOs utför. I och med betoningen på den finansiella aspekten anses vara så viktig 

                                                                                                                                                                             
Ström, CG, Röda Korset-chef riskerar åtta år, Dagens Nyheter 2010-04-05,  
http://www.dn.se/nyheter/sverige/roda-korset-chef-riskerar-atta-ar/ <hämtad 2016-04-22> 
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förminskas den moraliska och komplexa ansvarigheten i valet av de instrument som påverkar 

rättvis representation, vilket i sin tur påverkar ”[...] social understandings of poverty and 

people affected by it.” (ibid.: 389). 

Roosvall (2013: 64) belyser hur vardagliga symboler i en kultur används som verktyg för 

differentiering och exotifiering av människor. Med andra ord används kulturella skillnader 

som medel för distansering och differentiering av människor då de hänvisar till att ”hen inte är 

som jag”. Enligt forskningen är dock inte betoningen på skillnader det problematiska, att 

hänvisa till mångfald och olikheter kan tvärtom vara fördelaktigt och eftersträvansvärt. Av 

betydelse är fördjupad kunskap om att människor ser olikheterna ur olika synvinklar. 

Utmaningen är således att representera skillnad på ett sådant sätt att människor ser likheter i 

olikheterna (Silverstone 2007). 

Framställningen av utsatta människor är ofta objektifierande (Chouliaraki 2006; 2013, 

Orgad 2012, Vestergaard 2013). Orgads studie i Media Representation and the Global 

Imagination visar exempelvis hur migranters liv och tillvaro representeras enligt två olika 

scenarion: drömlivet och mardrömslivet. Den förra exemplifieras genom UNHCRs hemsida 

som visar 130 personer som flytt sitt hemland och uppnått framgångar och hög status i 

”värdlandet”, t.ex. Albert Einstein och Frédéric Chopin. Syftet är att inspirera både 

medborgare och migranter och referera till hur samhället tjänar på migration (Orgad 2012: 

111f). Mardrömsscenariot syftar till att visa hur värdlandet får utstå migrationens negativa 

konsekvenser och sammanfaller ofta med nationalistiska och främlingsfientliga diskurser, 

baserade på stereotyper och fördomar om andra människor (ibid.: 118ff). Även om många 

föredrar det förstnämnda perspektivet kvarstår objektifieringen av migranterna genom att de 

refereras till som varor som samhället kan dra nytta av samt genom vad Orgad kallar 

”infantilization”, d.v.s. de behandlas som hjälplösa och handfallna barn (ibid.: 115). Detta 

exemplifierar hur missvisad representation kan bidra till främlingsfientlighet och okunskap 

om människor och kulturer. Orgads analys är relevant i dess paralleller till vad denna studie 

bland annat ämnar diskutera, huruvida människor i utsatta situationer objektifieras och 

därmed representeras på ett ovärdigt och orättvist sätt. 

Vikten av rättvis representation illustreras av Thompson & Weaver som menar att många 

anser att NGOs är bland andra publikens främsta källor gällande situationen i omvärlden, 

därför är representationen av världsomfattande situationer (i författarnas fall fattigdom) 

mycket viktig (2014: 379). De menar vidare att utan en korrekt och kontextuell representation 

av kritiska situationer och av människor påverkade av dem är det nästintill omöjligt finna 

lösningar. Av än större relevans är detta eftersom NGOs kommunikation till största del består 
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av visuellt material (Thompson & Weaver 2014, Cottle & Nolan 2007, Vestergaard 2013). 

Uppgiften är således vilken typ av, eller vems, verklighet eller sanning som representeras. 

Den vanligaste typen av visuellt material inom NGOs kommunikationer är bilder som 

appellerar till åskådarens känslor snarare än till det rationella tänkandet (Thompson & Weaver 

2014, Vestergaard 2013), vilket i många fall har kritiserats. Chouliaraki (2013) menar 

exempelvis att det funnits (och finns till viss del fortfarande) i huvudsak två skilda sätt att visa 

lidande på och uppmana åskådaren till handling (s.k. appeals) – negativ och positiv 

uppmaning, det vill säga att fokusera antingen på den lidandes kritiska överlevnad (negativ) 

eller på personifieringen av den lidande som aktör (positiv) (se även Thompson & Weaver 

2014). Problemet med båda perspektiven är att de övergripande, strukturella orsakerna till 

lidandet sällan lyfts fram, samt att de sätter den lidande i ett underläge gentemot och beroende 

av den västerländska givaren. Av denna anledning krävs en djupare analys av just strukturer 

och av diskurser, vilket även motiverar valet av metod i studien. 

3.2 Solidaritet och vädjan till handling 
Inför undersökningen av potentiella attityd- och värderingsförändringar i filmerna i enlighet 

med studiens syfte, redogörs här för relevant forskning om moral, etik och solidaritet. 

Solidaritet och de praktiker som används för att kommunicera dessa värderingar och attityder 

har kommit att bli (rå)varor på marknaden, menar Chouliaraki i The Ironic Spectator (2013). 

Förändringar i kommunikationen av humanitära ändamål innebär enligt Chouliaraki en 

förändring i etik och solidaritet (2013: 3). I och med den stora ökningen av NGOs har 

konkurrensen om dess resurser hårdnat liksom konkurrensen om publikens bistånd 

(Chouliaraki 2013, se även Cottle & Nolan 2007, Thompson & Weaver 2014). Konkurrensen 

gör att regler och riktlinjer för organisationerna lättas, vilket i sin tur har bidragit till 

uppkomsten av vad Chouliaraki kallar ”post-humanitarianism”: Människors personliga 

känslor ses av organisationer som produkter att förhandla med. Ekonomisk utilitarism blandas 

med den individuella moraliska viljan att hjälp någon i nöd (Chouliaraki 2013: 5). Chouliaraki 

skriver: ”[...] what concerns me here is the broader point that our moral encounter with human 

vulnerability is now cast in a particular logic of the market.” (ibid.). Konsekvensen blir att 

organisationer som RK, UNHCR och SK kommunicerar lidande som en produkt för att nå 

högre donationssiffror. Det bidrar till att de i sin kommunikation inte hänvisar till de större, 

strukturella orsakerna bakom det mänskliga lidandet äger rum, eller föreslår politik- och/eller 

kollektivfokuserade åtgärder (Chouliaraki 2013, Roosvall 2009 & 2013, Cottle & Nolan 2007, 
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Thompson & Weaver 2014). Snabbare, enklare åtgärder föreslås, som sms-donationer eller 

online-signaturer som inte kräver större ansträngning eller ansvar av åskådaren (Chouliaraki 

2013, Roosvall 2009). Detta påverkar solidaritetsperspektivet, som Roosvall (2009: 165) ser 

som ett dialogbaserat utbyte som inkluderar en kollektiv samverkan (i jämförelse med 

välgörenhet som innebär ett enkelriktat givande), eftersom åskådarens ansvar individualiseras 

istället för att hänvisa till publikens ansvar som grupp gentemot lidandet. Chouliaraki skriver: 

Central [to the new kind of affectivity] is the particularization of the morality of 
solidarity, where suffering becomes disembedded from the morality of common 
humanity, capable of inspiring grand emotion and long-term commitment, and 
relies instead on solidarity as a personalized request to act online [...] (Chouliaraki 
2013: 74) 

Problematiken ligger sålunda i skiljelinjen mellan solidaritet som moralisk betingning att 

hjälpa ”sin nästa” och effektiviteten i de enkla, individuella och anonymiserade bidragen. 

Denna riktning, anser Chouliaraki, går mot neoliberala strömmar då det uppmuntrar ett 

mikroperspektiv framför strukturförändrande makroperspektiv (ibid.: 8). 

3.3 Varumärken och ”media logic” 
Den ökade konkurrensen mellan humanitära organisationer har alltså försatt dessa i en 

situation där de drivs av marknaden. Enligt Vestergaard (2013: 445) står humanitära 

organisationer 1) mellan professionalism – att egen-intresset är större än osjälviskheten – och 

gräsrotsaktivism –  naiva, ineffektiva och icke-världsvana – samt 2) i dilemmat mellan etik 

och estetik – prioritering av värderingar och moral eller effektivitet och spridning. Detta är 

talande inte bara för den komplexa relationen humanitära organisationer måste förhålla sig till 

utan främst för kommunikationen och representationen som följer ur den: att representationen 

av utsatta människor påverkas av konkurrensen och marknaden som organisationerna verkar 

inom.  

I och med att humanitära organisationer mer och mer fokuserar på det finansiella i sin 

kommunikation, ökar betydelsen av att kommunicera sitt varumärke (Chouliaraki 2013, 

Vestergaard 2013, Thompson & Weaver 2013, Cottle & Nolan 2007). Organisationerna 

strävar efter att visa upp sig genom att ha t-shirts, tält, medicinlådor etc. märkta med sin 

logotyp (Thompson & Weaver 2013: 384) vilket således förminskar ändamålet – att bistå 

människor i nöd. För att sprida sitt varumärke menar Thompson & Weaver (2013) att 

organisationer konstruerar kommunikationen beroende på målgruppen för att på mest 

effektiva sätt uppmärksamma publiken på sitt arbete. I likhet med Cottle & Nolan (2007) visar 
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de att framställningen av en annons förändras beroende på vilken tidning, tv-kanal, 

radiostation etc. den visas i. Detta påvisar följaktligen att organisationerna befinner sig i en så 

kallad ”media logic”, kommunikationen är anpassad efter mediernas agenda och position 

(Thompson & Weaver 2013, Cottle & Nolan 2007). Vestergaard (2013: 453) menar vidare att 

det är medierna som bestämmer vems lidande som förtjänar uppmärksamhet och vems som 

inte förtjänar det. På detta kan Thompson & Weaver (2013: 389) tyckas svara då de menar att 

om prioriteringen i NGOs kommunikation låg i att utbilda eller att verka för en 

attitydförändring så skulle kravet på komplexitet vara större och representationerna se 

annorlunda ut. 

Samtliga aspekter som tagits upp i detta kapitel (t.ex. varumärket, medielogiken, 

konkurrens, solidaritet) är av relevans för studien då de har förutsättningar att påverka 

representationen av utsatthet och lidande och underlättar i analysen av de sociala strukturer 

och institutioner som ligger till grund för detta. 

4. Teori 

I detta avsnitt följer en genomgång av teorierna som använts för studien. Först diskuteras 

Representation som centralt begrepp i undersökningen. Sedan diskuteras teorier om moral och 

makt i media. Därefter förklaras begreppen kosmopolitanism, ”mediapolis”, Globala 

föreställningar samt Föreställda gemenskaper. 

4.1 Representation: en konstruktion 

Uppsatsens utgångspunkt är att undersöka hur människor representeras i rörliga bilder. Stuart 

Halls Representation (1997/2013) används här för en djupare förståelse för vad som påverkar 

och påverkas av hur en väljer att skildra människor. 

Halls premiss för teorin är den lingvistiska idén om att språk är meningsskapande. Han 

utgår från att 

[...] language is the privileged medium in which we ’make sense’ of things, in 
which meaning is produced and exchanged. Meaning can only be shared through 
our common access to language. (Hall 2013: xvii) 

Med ”språk” syftar Hall inte bara på det talade eller skrivna språket utan även till det bildliga, 

det rörliga och i bredare bemärkelse det kulturella språket. Det innebär att hur vi talar om, 



10 

hanterar eller rör oss runt ett ämne, ett objekt eller en situation fastställer dess betydelse. 

Begreppet representation syftar sålunda på följande: när vi talar om ett ”något” – alltså när vi 

ger något mening – så talar vi inte med objektet utan om det. Hall kallar detta att vi talar om 

konceptet objekt (2013: 3). Shani Orgad (2012: 17) menar att representation är att ett objekt 

bär en mening utanför dess direkta funktion. 

Ett exempel på detta resonemang är den symboliska avskiljningen mellan 

människogrupper som i stor utsträckning används inom medie- och moralforskning (se bl.a. 

Boltanski 1999, Silverstone 2007, Chouliaraki 2006, Orgad 2012, Hannerz 1996). 

Användandet av Vi och De avser hur en individ förhåller sig till en annan som inte ingår i 

samma kulturella, sociala, historiska eller ekonomiska sammanhang. Främst refereras Vi till 

den priviligierade västvärlden och det är även ur denna grupp som det bestäms vilka De är – 

inte tvärtom. Chouliaraki (2013: 2) menar att ”väst” inte nödvändigtvis kan refereras till ”en 

trygg plats” och att ”söder” inte kan refereras till en ”utsatt och skadad plats”, men att det är 

väsentligt att använda termerna eftersom det finns en historiskt politisk och strukturell 

skillnad mellan dessa som kan vara viktig i studier likt denna. Jag ämnar använda Vi och De 

för att symbolisera denna differentiering som påverkar hur människor förhåller sig till 

varandra och avgör hur de representeras. Genom att utgå från ett konstruerat Vi – som 

innefattar värderingar, normer, uppfattningar, ideal – analyseras resultatet på ett 

socialkonstruktionistiskt sätt, som alltså avvisar idén att en struktur – eller representation – är 

naturlig och ser den som socialt konstruerad. 

Representation är, enligt Hall, kulturellt betingat. Betingningen kommer i sin tur från en 

gemensam förståelse för hur tecken och symboler tolkas (Hall 2013: xviii). Två människor 

som tillhör samma kultur ses som två människor som tolkar världen (symboler, tecken, 

situationer etc.) på liknande sätt. Det blir här relevant att relatera till uppsatsens syfte, att 

undersöka hur utsatta och lidande människor representeras och värderas i media, Orgad menar 

att representation är ett maktverktyg eftersom den innebär en symbolisk markering av 

värderingar och normer (2012: 30). Det gemensamma, kulturella tolkandet av språk kan bidra 

till en differentiering mellan kulturer (och människor) på grund av den förståelse och 

tillhörighet som uppkommer i en likasinnad bedömning av något. Hall skriver: ”[...] we use 

the principles of similarity and difference to establish relationships between concepts or to 

distinguish them from one another.” (2013: 3). Meningsskapande samverkar med 

identitetsskapande och följaktligen med produktion och konsumtion. Det problematiska i detta 

är alltså inte bara representationen i sig, utan även hur representation i media karaktäriseras av 

institutioner som söker vinning i representationen. Orgad fortsätter: 
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Power relations are encoded in media representations, and media representations 
in turn produce and reproduce power relations by constructing knowledge, values, 
conceptions and beliefs. (2012: 25) 

Förhållandet mellan representation i media och kulturellt samförstånd är således cirkulärt. Hur 

något porträtteras i media påverkas av gemensamma kulturella idéer vilka i sin tur fodras av 

media. Roger Silverstone (2007: 18f) anser att media är den ultimata förstöraren och 

försvararen av gränser, på grund av makten över representationen som den besitter. 

Representation i media konstrueras av värderingar, normer och uppfattningar. Representation 

är, enligt Hall, en symbolisk praktik som kan stärka eller försvaga känslan av sammanhållning 

och tillhörighet, till exempel till en nation eller kultur, det är en praktik som främjar, eller 

hämmar, identifikation (2013: xxi).  

Representation som teori är således relevant för denna studie eftersom den fokuserar på att 

en kultur är en gemensam förförståelse av texter, handlingar och situationer vilka i sin tur 

återspeglas i värderingar och normer. För att hänvisa till Hall än en gång: vi menar oss veta 

något om någon genom att referera till ”karaktärer hen spelar” – förälder, arbetare, politiker, 

syrier, student, osv. – vilket gör att vi definierar och kategoriserar människor i olika grupper 

(ibid.: 247). Grupperna besitter olika konnotationer, vilka leder till fördomar och stereotyper, 

som i sin tur leder till en missvisande, orättvis och ofta förminskande representation av 

människor. I framställningen av en syrisk kvinna i ett flyktingläger, reduceras hon ofta till att 

bara vara ”flykting” eller som en symbol för ett större sammanhang. Målet med studien är 

dock inte att påvisa att denna kvinna är mycket mer än vad hon får framstå att vara, den är 

inte individfokuserad på så sätt, utan strävar efter att problematisera diskurser och strukturer 

som påverkar hur vi grupperar människor. 

4.2 Media, Moral och Makt 
Luc Boltanski (1999) inleder Distant Suffering med att använda ”Den barmhärtige 

samariten”4 som exempel för hur åskådaren förhåller sig till avlägset lidande. Genom att ”[...] 

fortunate and unfortunate travellers find themselves face to face so that what is within the 

range of eyesight is also within the range of the hand.” (1999: 8) menar Boltanski att 

åskådaren måste ges en möjlighet att veta och en möjlighet att handla, vilka hen i sin tur kan 

välja att ignorera. Problematiken är vidare att media på många sätt har möjliggjort denna 

                                                        
4 Passage ur Nya Testamentet om en man som blivit överfallen av rövare och lämnad att dö. Mannen passeras av 
först av en präst och sedan av en levit som båda ignorerar honom. Den tredje personen (samariten) som passerar 
hjälper mannen hjälper och tar hand om honom. Passagen refereras till medmänsklighet och medkänsla till sin 
nästa. 
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ignorans. Roger Silverstone (2007: 11) menar till exempel i Media and Morality att åskådaren 

via media kan välja att ta avstånd från lidandet, eftersom det inte sker ansikte-mot-ansikte. 

Även om åskådaren väljer att inte ignorera lidandet, är agerandet begränsat. I 

kommunikationen av lidande krävs implicit bara två saker: att betala (donera pengar) eller att 

tala (skriva på en petition)5. Åskådaren ges sällan möjligheten att agera där lidandet faktiskt 

äger rum (Boltanski 1999: 17). Vilken typ av aktion är således det moraliska rätta? 

Utgångspunkten i frågan är relationen mellan åskådaren och den lidande. Genom 

distanseringen mellan människor (både geografiskt och kulturellt) avlägsnas ansvaret från 

dem som har möjlighet att hjälpa. I frågan om att hjälpa de lidande, samt hos vem ansvaret 

ligger, finns ett normativt antagande om att det är den som orsakat lidandet som är den 

ansvariga. I det samtida globala samhället anses exempelvis det strukturella västerländska 

samhället stå som ansvarig för lidandet i s.k. Tredje världen. Det är vidare problematiskt att ta 

antagandet för bokstavligt, för om ansvaret ligger hos den som orsakat lidandet kan 

efterföljande generationer snabbt avsäga sig det. Därför menar Boltanski att: ”If then moral 

responsibility belongs first and foremost to the person who caused the suffering, it can also be 

imputed to the person who knew about it but did nothing to prevent it.” (1999: 13). Det 

moraliska ansvaret ligger således hos samtliga som är medvetna om lidandet. 

På grund av avståndet samt differentieringen mellan ett Vi och De (som är de lidande) som 

bl.a. konstitueras av media är det följaktligen rimligt att vara kritisk mot kommunikationen av 

det. Silverstone hävdar att eftersom det är i vår relation med andra som vi konstituerar vår 

egen identitet, skapas differentiering mellan människor när media representerar ”De” som 

skild från ”Vi”. Genom att porträttera De på ett visst sätt fastställs även Vår natur (Silverstone 

2007: 4). Detta, förklarar han vidare, bevisar mediernas fall från att vara den fjärde 

statsmakten de säger sig vara och istället hänger sig till praktiker som utesluter etik, ansvar 

och plikt gentemot medborgare och samhälle (ibid.: 21). 

De globaliserade medierna gör pluraliteten av människor ofrånkomlig, det är dock inte att 

påstå att åskådaren interagerar med den eller att hen överhuvudtaget är medveten om den. 

Enligt Silverstone ligger nämligen problemet i att media inte har gett publiken resurser till att 

förstå pluraliteten, eftersom medierna sällan representerar den rättvist eller alls sanningsenligt 

(ibid.: 28). Världen är delbar, men inte delad, på grund av ”[...] falsehoods and absences [and] 

biases and exaggerations [and] exclusions.” (ibid.:27). Makten att påverka representationen 

och det moraliska ansvaret ligger hos det priviligierade väst, eftersom makt i sin ideala form 

                                                        
5 Relevant att notera är att Boltanski främst menar ”tala” som att ”sprida ordet” och göra människor medvetna 
och öka kunskapen om lidandet 
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inte handlar om våld eller fysiskt övertag utan om skapandet av förutsättningar och 

möjligheter. 

Relevansen av det moraliska perspektiv diskuterat ovan är i denna studie i linje med syftet, 

d.v.s. huruvida representation kan bidra till differentiering och distansering av människor. 

Trots kulturella och geografiska avstånd har medierna potential och rimligtvis ett ansvar att 

symboliskt minska avståndet. 

4.3 Kosmopolitanism och “mediapolis” 
Det mångåriga begreppet kosmopolitanism användes redan av Kant under upplysningstiden, 

som en beskrivning av en utopi bestående av universella världsmedborgare (Ong 2009: 452). 

Kosmopolitanism i bred benämning är att se nationer, och världen i stort, som enhetlig, d.v.s. 

att alla människor tillhör ett gemensamt samhälle, utan nationer och gränser.  

Jag kommer i detta avsnitt att fokusera på vad Jonathan Corpus Ong (2009) kallar för 

”instrumental cosmopolitanism” (involverad, aktiv kosmopolitanism) och ”ecstatic 

cosmopolitanism” (extatisk, hänryckt kosmopolitanism) då dessa är betydande för syftet som 

formulerats för studien, att ett medialt globaliserat samhälle förändrar och utmanar hur 

människor från skilda bakgrunder förhåller sig till varandra. ”Instrumental” kosmopolitanism 

bygger på skillnader och motsatser mellan en själv och den andre: den ene är rik, den andre är 

fattig; en är rörlig och resande, en annan är fast (ibid.: 456). Framförallt kan den anses utgå 

från västerländska privilegier i.o.m. att den skapar en distinktion mellan kosmopoliter och 

”locals” (ibid.). Detta är påtagligt främst i Ulf Hannerz’ (1996, 2004) inställning till 

begreppet. I Transnational Connections (1996) skriver Hannerz: 

For the cosmopolitans [...] there is value in diversity as such, but they are not 
likely to get it [...] unless other people are allowed to carve out special niches for 
their cultures, and keep them. Which is to say that there can be no cosmopolitans 
without locals. (Hannerz 1996: 111) 

På så sätt vidhålls skillnaden mellan kulturer, och således skillnaden mellan ett Vi och De. 

Hannerz menar att en kosmopolit har möjligheten att välja ut aspekter ur en kultur och belysa 

de som passar hen själv (ibid.: 103). Hen skapar sig en bild av kulturen som passar hens 

perspektiv och agenda. Hen kan också göra det motsatta, att se alla olika aspekter av kulturen 

som en enhetlig helhet och”[...] accept it as a package deal.” (ibid.: 104). 

I grunden är kosmopolitanism en inriktning för att engagera sig med den Andre, att se 

kontraster och skillnader i kulturer med ett öppet perspektiv samt ett sätt att närma sig dessa 

kulturer genom att lyssna, se, förstå och reflektera och på så sätt skapa sig en medvetenhet om 
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dem (ibid.: 103). Denna förhållandevis positiva aspekt är individfokuserad, medan den 

överhängande negativa aspekten nämnd ovan står för den övergripande, strukturella 

problematiken med kosmopolitanism. Den bygger på individens egna initiativ och vilja att 

möta andra delar av världen, vilket i sig är en priviligierad idé inte bara för att en bland annat 

måste ha socioekonomiska förutsättningar för att praktiskt göra detta utan även för att, som 

Hannerz menar, hen hela tiden vet var utgången är (ibid.: 104). Kosmopolitanism har, enligt 

Silverstone (2007: 11f) ofta refererats till att vara en elitistisk och västerländsk idé. 

”Ecstatic cosmopolitanism” fokuserar å andra sidan kritiskt på den asymmetriska 

fördelningen av makt mellan människor: mellan åskådaren och den lidande (ibid.). Vidare har 

media ett ansvar för hur denna asymmetri förmedlas, eftersom vi idag ser lidande på avstånd 

(på TV, i tidningen, via Radio etc.) och inte live. Denna kosmopolitanism är sysselsatt med 

den omedelbara medieringen av den Andre och hur åskådaren förhåller sig till den, det är en 

identitet vilken världsmedborgare bör eftersträva. Ong menar att: 

As an analytical tool, the idea of cosmopolitanism can be empirically used to crack 
open the complex relationship between the global and the local, between the media 
and identities. From a bottom-up perspective, we can only see how the underlying 
ethic of cosmopolitanism is enabled or disabled by media images and media 
practices, and thus expressed by individuals in creative and unpredictable ways. 
(Ong 2009: 453) 

 

Media är idag kanske den enda offentliga platsen i det globaliserade samhället (Silverstone 

2007). Det medierade utrymme där uppträdandet av konstruktioner sker kallar Silverstone för 

”mediapolis” (2007: 31).  Det är med andra ord den plats där publiken hittar sociala, politiska 

och kulturella perspektiv, på både global och lokal nivå, och där publiken själv kan både agera 

och betrakta. Med polis avser Silverstone inte en konkret plats, utan snarare en situation som 

uppkommer när människor talar och handlar med varandra (ibid.). Likt den kosmopolitanism 

som Hannerz diskuterat är utrymmet elitistiskt och exklusivt eftersom det bygger på synlighet 

och framträdande. Silverstone menar: ”The world and its players appear in the media, and for 

most of us that is the only place they do appear. Appearance itself becomes [...] the world.” 

(2007: 30). Om media är det enda utrymmet för människor från skilda socioekonomiska 

förhållanden, kulturer, etniciteter, sexualiteter etc. att synas, desto mer angeläget blir således 

frågan om rättvis representation. Mediapolis måste förstås som en del av ett större socialt och 

politiskt sammanhang. Det är inte ett naturligt sinnestillstånd utan en praktik som konstruerar 

sociala relationer i ett ekonomiskt, politiskt och kulturellt perspektiv. 
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4.4 Global föreställning och Föreställda gemenskaper 
Om människor distanseras från varandra genom medierna p.g.a. av bristfällig representation 

är följande begrepp relevanta för en förståelse av hur och varför detta sker. 

”Imagined communities” (Föreställda gemenskaper) är Benedict Andersons (1983/2006) 

definition av ”nation”. Det är en föreställd gemenskap eftersom dess medlemmar ser det som 

ett ”kamratskap”, trots olikheter, ojämlikheter och exploatering vilket beror på att de sällan 

känner till eller har kunskap om varandra (2006: 6f). Denna föreställning vidhålls och 

förstärks via medierna, då människor via mediernas kommunikation kan ta del av och 

identifiera varandra (Hannerz 1996: 21). Föreställda gemenskaper är relevant för denna studie 

eftersom den problematiserar nationstillhörighet och idéer om territorium som nationsgränser. 

När medierna skapar ett socialt inkluderat samhälle, eller ett mediapolis, där människor kan 

engagera sig i gemensamhet med varandra, skapar det ett Vi – men endast på villkoret att det 

stannar inom medierna. För trots gemenskapen så finns nationerna, Hannerz exemplifierar 

problemet: ”As you are a citizen of one country and not another, and as territory belongs to 

one state but not the other, you identify with either one [...] or the other.” (1996: 21). 

Även om Shani Orgad (2012) inte använder sitt begrepp ”global imagination” (Global 

föreställning) på riktigt samma vis, är det hjälpsamt i förståelsen av hur åskådaren föreställer 

sig gemenskap, samhällen och kulturer: ”[...] the capacity to imagine relies on a repertoire of 

symbolic resources (representations) available to be drawn upon.” (Orgad 2012: 41). Orgads 

teori om en global föreställning fokuserar dock snarare på globalt gemensamma 

uppfattningar, och för henne är föreställningen en viktigt kraft och resurs för att minska 

avståndet mellan människor och på så sätt symboliskt sammankoppla samhällen (2012: 3, 50). 

Gemensamt för både Anderson och Orgad är att medierna bidrar till vidhållandet av 

föreställningarna. Orgad (2012: 3) skriver: ”The symbolic process of representation, on which 

the global imagination feeds, takes place largely in the media, in the ongoing production and 

circulations of images and stories.”. Därmed är relevansen av dessa två begrepp hög i denna 

studie, då representationen av människor i utsatthet kan påverka hur vi föreställer oss 

situationen dessa befinner sig i och hur den relateras till vår egna situation. 
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5. Metod och material 

Detta avsnitt redovisar för metoden som används för analys och diskussion – kritisk 

diskursanalys (CDA) utformad av Norman Fairclough och senare utvecklad och tillämpad av 

Lilie Chouliaraki. 

Först förklaras begreppen diskurs och hegemoni vilka är centrala i metodens teoretiska 

ramverk, sedan följer en redogörelse för Faircloughs CDA och Chouliarakis tillämpning, där 

jag även redovisar mitt tillvägagångssätt. I den tredje delen diskuteras metoden kritiskt och 

därefter material- och urvalsredovisningen. 

5.1 Diskurs och hegemoni 
Begreppen diskurs och hegemoni kommer fortsättningsvis att förekomma frekvent. Enligt 

Hall (2013: 29), är Foucaults idé om diskurs ”[...] a system of representations.”. Diskurs är en 

samling av idéer, bilder och praktiker som bestämmer hur vi talar om och refererar till ett 

specifikt ämne. Det är enligt Hall diskurser som sätter agendan för det offentliga samtalet, 

som konstruerar ämnet som diskuteras och slutligen som bestämmer samtalets riktning (Hall 

2013: xxii, 29). För att förtydliga ytterligare menar Vivien Burr (2015: 75) att en diskurs är 

”[...] a particular way of presenting [it] in a certain light.”. Fenomen (exempelvis värderingar 

och normer) är inte objektiva fakta, eftersom de skiljer sig i betydelse kulturer emellan. Detta 

faktum är viktigt att ha i åtanke i en undersökning om hur människor representeras. Diskurser 

sammankopplat med makt och kunskap, de möjliggör och begränsar hur vi förhåller oss till 

varandra, till specifika situationer och till åsikter och värderingar etc. Burr (2015: 80) 

fortsätter: ”We can exercise power by drawing upon discourses, which allow our actions to be 

represented in an acceptable light.”. Genom att definiera en person, situation, värdering etc. 

produceras en form av kunskap (en norm), eller för att använda Foucaults exempel genom 

Burr: genom att definiera människor som antingen galna eller friska, konstrueras en 

ojämlikhet mellan dessa två grupper (ibid.). 

För Fairclough (2013: 61) är hegemoni ”[...] leadership as well as domination across the 

economic, political, cultural and ideological domains of a society.”. Med andra ord är 

hegemoni att använda diskurser för att vidhålla strukturell makt. Förbund, institutioner, 

relationer, grupper etc. i samhället bygger på en dynamik av dominans eller underordning. 

Denna dynamik ses i, och bestäms genom, ekonomiska, politiska, kulturella och/eller 

ideologiska maktkamper. Hegemoni är, enligt Fairclough (2013), denna kamp om makten. 
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Makten behålls genom organiserat samtycke (Berglez & Olausson 2008: 133). Genom att 

göra detta samtycke (diskurser) naturaliserat (Fairclough 2013), det vill säga icke-ifrågasatt, 

stärks och vidhålls hegemonin i samhället. 

5.2 CDA  
Som nämnt i syftesavsnittet är frågeställningarna formulerade efter Faircloughs kritiska 

diskursanalys, d.v.s. med fokus på den konkreta representationen och hur diskurser och 

värderingar uttrycks i den. Faircloughs (2013) analys hänvisar till att ha ett kritiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att söka synliggöra företeelser som tas för givet och att 

klargöra hur diskurser påverkar våra värderingar och vice versa. All kommunikation präglas 

av ideologi, värderingar och normer. Huvudfokus i CDA och i denna studie är att undersöka 

synliga och dolda aspekter i en text som bidrar till vidhållandet av diskurser och den 

hegemoniska makten – att synliggöra maktförhållanden. Med fokus på lingvistik menar 

Fairclough vidare att hur något (en medietext) är formulerat står i direkt relation till social 

identitet (beteenden), sociala situationer samt kunskap och värderingar (1993: 134). Konkret 

menar han att språk och handlingar både konstruerar och konstrueras av de tre nämna 

aspekterna. Det innebär att för att kunna svara på frågor som ”vad beror denna medietext på?” 

eller ”varför är den här reklamen utformad på det här sättet?” säger Fairclough att en måste 

undersöka företeelser och konstruktioner både på makronivå och på mikronivå (2013: 39). 

Det innebär enligt Berglez & Olausson (2008: 129) att studera övergripande ämnen, idéer och 

värderingar (makronivå) som en text förmedlar samt att studera textuella aspekter som dess 

struktur, ordval och vilken information som ges (mikronivå). 

     För att vidare konkretisera hur CDA går till väga för att synliggöra dessa strukturer som 

påverkar och påverkas av diskurser har Fairclough preciserat tre nivåer att ta i beaktning när 

en studerar medietexter – 1) det textuella, 2) den diskursiva praktiken (produktion, 

konsumtion, reception) samt 3) den sociokulturella praktiken (påverkande och påverkade 

samhällsstrukturer) (Fairclough 2013: 59). Fairclough beskriver ett dialektiskt förhållande 

mellan dessa tre nivåer, med utgångspunkt ur makro- och mikroperspektiven, vidare: 

[the analysis] which aim to systematically explore often opaque relationships of 
causality and determination between (a) discursive practices, events and texts, and 
(b) wider social and cultural structures, relations and processes; to investigate how 
such practices, events and text arise out of and are ideologically shaped by 
relations of power and struggles over power; and to explore how the opacity of 
these relationships between discourse and society is itself a factor securing power 
and hegemony (Fairclough 1993: 135) 
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De tre nivåerna innebär att titta på en text ur tre perspektiv och sedan koppla dem samman 

(ibid.: 136). Det är alltså i samspelet mellan texten (språket, strukturen), produktions- och 

receptionsprocessen (vem/vilka som skrivit texten och varför) och samhällsstrukturerna 

(normer, värderingar, politiska strukturer) som är det relevanta och meningsskapande inom 

CDA. Fairclough menar: ”[...] the analysis of a specific discourse calls for analysis in each 

one of these dimensions and their interrelations.” (2013: 59). I denna studie är det relevant att 

förhålla sig till den kritiska diskursanalysen som modell, och Chouliaraki som konkretiserat 

tillämpningssätt. 

     Lilie Chouliaraki (2006) har själv delat upp sin tillämpade metod i två delar – textens 

utformning analyseras med hjälp av multimodala och semiotiska verktyg medan textens 

innehåll och motiv analyseras med hjälp av CDA. Den multimodala/semiotiska analysen 

hjälper i hennes fall att se hur nyhetsrapporter konstruerar framställning av lidande medan den 

kritiska diskursanalysen hjälper oss förstå hur och varför konstruktionerna ser ut som de gör 

för att kunna påverka åskådaren (Chouliaraki 2006: 71).  

     I The Spectatorship of Suffering undersöker Chouliaraki alltså hur händelser som orsakat 

lidande rapporteras i nyhetssändning. De två huvuddelarna av analysen delas i sin tur upp i tre 

respektive två delar. Inom den multimodala/semiotiska analysen studeras 1) 

framställningssättet (”mode of presentation”), 2) samspelet mellan verbala och visuella 

uttryckssätt (”verbal-visual correspondance”) och 3) den estetiska kvalitén (”aesthetic 

quality”). I den kritiska diskursanalysen studeras 1) tid/rum-konstruktionen (”time-space”) 

och 2) agens (”agency”) (ibid.: kap. 4). 

Jag kommer att utgå från Faircloughs CDA som övergripande modell för analysen och 

vidare använda Chouliarakis tillämpning av den som konkret analysmetod då den är mer 

exemplifierande i hennes beskrivning av tillvägagångssättet än Fairclough. Jag kommer först 

att undersöka semiotiska/multimodala instrument som exempelvis ordval, kameravinkel och 

aktörernas disposition, t.ex.: visas lidandet direkt i bild? Är kameran närvarande i situationen? 

Vilka ord används när/om det talas om situationen eller människorna? Finns verbalt 

berättande, och i sådana fall, hur används de för att leda åskådaren igenom situationen? Och 

slutligen: hur samspelar samtliga instrument (Chouliaraki 2006: 75ff)? Frågor som dessa 

underlättar i undersökningen av hur ideala reaktioner har konstruerats. I linje med studiens 

syfte och frågeställningar, att undersöka hur värderingar av utsatta och lidande människor 

kommer till uttryck, kommer jag också fokusera på hur konstruktionerna av ovan nämnda 

instrument kan påverka och påverkas av varandra genom frågor som: vad har denna 
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konstruktion för betydelse för hur människor värderas och vice versa? (ibid.: 84f). Förklaras 

orsakerna till lidandet närmare och hur nämns det i sådana fall vara kopplat till de som lider? 

Är situationen förklarad på ett sådant sätt att åskådaren får en djupare förståelse för 

situationen eller endast en generell översikt? Vad kan det i sådana fall ha för betydelse för 

moraliska och solidariska perspektiv? I.o.m. premissen att representation av människor kan 

bidra till differentiering är frågor av denna typ adekvata, och av denna anledning (och i 

relevans till frågeställning 2) är det även relevant att undersöka hur/om ett Vi och De 

konstrueras (ibid.: 88f). Genom att undersöka de instrument som konstruerar en eventuell 

differentiering mellan människor är frågor som: kan konstruktionen förändra åskådarens 

attityd och/eller värdering gentemot andra människor? Det kan exempelvis vara huruvida 

filmerna benämner människor som ”flyktingar” eller ”människor på flykt” samt hur 

organisationerna refererar till sig själva i filmerna. Att undersöka vem i filmerna som ges 

agens och inte är också relevant för denna fråga (ibid.). I CDA och för Chouliaraki är det av 

hög vikt att studera hur resultaten av varje steg/nivå relaterar till varandra, därför kommer jag 

även undersöka hur de konstitueras och konstituerar varandra, vilka diskurser som 

framkommer och hur dessa i sin tur kan relateras till värderingar och normer och vice versa. I 

samtliga steg är det även relevant att undersöka vad som är frånvarande i filmerna, då jag 

genom det kan ta reda på om något visas på bekostnad av något annat eller om avsaknaden av 

något kan bidra till hur åskådaren reagerar på och/eller förhåller sig till människorna som 

presenteras. 

I mitt fall kommer jag inte att fokusera särskilt på tid/rum-konstruktionen då urvalet är 

valda just på grund just tiden och rummet, jag kommer behandla dessa i samband med 

undersökningen av orsaksförklaringar och agens istället för i ett eget avsnitt. 

5.3 Metodreflektion 
Även om metoden besitter många fördelar främst i och med att den täcker flera områden, 

finns dock kritiska punkter att ta i beaktning under tillämpningen av metoden. 

Den första punkten avser förförståelse och bakgrundsförutsättningar som en besitter under 

analysen. Fairclough (2013: 50) menar att en måste kunna skilja mellan vad som är betingat 

av kunskap och vad som är betingat av ideologi. Det innebär att den som analyserar inte bara 

måste förhålla sig kritiskt mot analysobjektet utan även mot sig själv och att sina egna 

erfarenheter och bakgrund kan påverka resultatet. Det krävs en medvetenhet om vilka 

diskurser och ideologier en själv verkar inom, eftersom kritik av en diskurs kan bidra till 
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vidhållandet av en annan i.o.m. att diskurser och ideologi verkar inom en större struktur, d.v.s. 

den hegemoniska makten (ibid.: 44, 67f). Vidhållandet av en diskurs kan också bero på att en 

inte kritiskt observerar sådant som stämmer överens med sina egna värderingar och 

uppfattningar (ibid.: 44).  

En annan kritisk aspekt att ha i åtanke är en som Hall (2013: 36) pekar på i kritik mot 

Foucaults diskursbegrepp, nämligen att ett för ensidigt fokus på diskurser som orsak och 

konsekvens till hur något representeras kan göra att en försummar påverkan ifrån materiella, 

ekonomiska och strukturella element. Med detta avses alltså att diskurser både konstruerar 

och konstrueras av sådana element. Diskurser existerar inte utanför detta utan innanför (se 

även Fairclough 2013: 3f). 

Den använda metoden kan även kritiseras för att vara politisk och således partisk. CDA 

innebär att kritisera ideologier (Berglez & Olausson 2008: 133) och syftar till att synliggöra 

och blottlägga maktstrukturer som tjänar på den aktuella strukturen. I.o.m. detta är det i likhet 

med det ovan nämnda viktigt att behålla en medvetenhet om att subjektiva värderingar kan 

komma att spela en roll i kritiken mot strukturerna. CDA, och Chouliarakis metod, har en 

normativ riktning vilken kan påverka objektiviteten i analysen och resultatet. 

5.4 Material och urval 
Studiens material är tre filmer publicerade på YouTube av RK, UNHCR och SK. Valet av 

rörlig bild som analysobjekt går i linje med Chouliarakis (2006) metod där just rörlig bild 

studeras. För att återkoppla till den tidigare forskning som behandlats samt den teoretiska bas 

studien grundar sig på är representation i rörlig bild av hög relevans eftersom det har en så 

pass stor roll i skapandet och vidhållandet av diskurser och värderingar. Hannerz (2004: 30) 

menar till exempel att: ”[...] television [is] a key role in shaping people’s stances towards the 

world.”. Som nämnt tidigare menar Thompson & Weaver (2014) att NGOs är en av publikens 

främsta källa om situationer i världen samt att majoriteten av NGOs kommunikation består av 

visuellt material, vilket är en viktig anledning till varför denna typ av material har valts. 

Att använda material från biståndsorganisationer med internationellt arbete kan också 

underlätta förståelsen av hur konstruktioner av representation kan påverka aspekter som 

exempelvis hur Vi förhåller oss till De, utifrån moraliska och/eller solidariska förutsättningar 

samt hur vi föreställer oss det globaliserade samhället (se avsnitt 3.2, 4.2 samt 4.4). 

Urvalet har bestämts av följande skäl. Samtliga filmer är på svenska, fokuserar på 

flyktingsituationen samt publicerades under hösten 2015. Utöver dessa kriterier är filmerna 
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utvalda på grund av att de är goda exempel på hur representationen av utsatta människor ser 

ut. Syftet är inte att bedöma vilken film eller organisation som är mest fördelaktig eller att 

jämföra kvalitet överhuvudtaget. Det kan då argumenteras att det är irrelevant att välja filmer 

från tre olika organisationer istället för tre filmer från samma organisation, valet har dock 

gjorts för att undvika likartade jargonger vilket kunde ha varit märkbart i filmer från en och 

samma organisation. 

De tre filmerna är: 

• UNHCR – ”Hela Sverige Skramlar” (längd: 1:30, publicerad: 29-09-2015) 

• Svenska kyrkan – ”En kort film om Svenska kyrkans globala flyktingstöd” (längd: 

2:53, publicerad: 02-11-2015) 

• Röda Korset – ”Röda Korsets insats på Lesbos, Grekland” (längd: 0:22, publicerad: 

21-09-2015) 

Se bilaga 3, 4 och 5 för en utförlig beskrivning av filmerna och dess innehåll. 

6. Analys 

Nedan följer redovisningen av analysens utfall. Resultaten är uppdelade i två huvudsakliga 

avsnitt: representationen på mikronivå och representationen på makronivå. Först behandlas 

alltså de ämnen som uppkommit under den semiotiska/multimodala analysen (relateras främst 

till frågeställning 1), och sedan en redogörelse för den kritiska diskursanalysen (relateras 

främst till frågeställning 2 och 3). Analysen är uppdelad på detta vis istället för att redogöra 

för filmerna i turordning främst för att undvika upprepningar då resultaten från varje film är 

snarlika varandra. 

6.1 Representationens mikronivå: multimodal/semiotisk analys 

6.1.1 Den känsloladdade representationen 

Samtliga filmer betonar det kritiska i situationen, främst genom affektiva medel som att 

endast använda barn i filmen (RK) eller genom att använda bilder på gråtande och 

panikslagna människor (UNHCR). Filmerna hänvisar således till kategorisk realism, det vill 

säga en känslobetonad framställning som främst pekar på lidandet genom förtvivlan och 

desperation (Chouliaraki 2013: 75, se figur 1). Eftersom flyktingsituationen diskuterats och 

behandlats i flertalet medier är den för många välkänd vilket gör att filmerna kan stödja sig på 
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publikens förförståelse. Detta i sin tur ger även upphov till ideologisk realism (ibid.). 

Åskådaren ”ska” förstå och påverkas av angelägenheten i filmerna på grund av att det som 

visas går emot dess moraliska perspektiv på vad som är rätt och fel, exempelvis aspekter som 

demokrati och mänskliga rättigheter. Åskådaren förstår att det den ser är orätt – den ser misär 

och lidande människor och antas förstå att detta inte är en ”vanlig vardag”, det är en så pass 

stor kontrast till det liv som den själv är van vid. Med andra ord, åskådaren ska slås av det 

absurda i situationen. 

 

 
Figur 1: Stillbild ur UNHCR, exempel på kategorisk realism och ideologisk realism 
 

Genom att låta det visuella och verbala samverka på ett sådant sätt att den ena exemplifierar 

den andra, stärks det emotionella budskapet ytterligare. I UNHCRs film används verbala 

uttryck som ”tvingar”, ”desperata”, ”ingen väljer”, ”den farliga resan”, ”lämnar allt bakom 

sig”, ”förlorat allt”, ”tak över huvudet”, ”tryggare framtid” parallellt med det visuella som 

visar människor som bär på skadade människor, folkmassor som trycker på för att komma på 

ett tåg, båtar fyllda med människor som gråter etc. Uttrycken är subjektiva och värdeladdade 

och berättar indirekt för publiken vad som är rätt och vad som är fel. De visuella bilderna 

skiftar från situation till situation, från människor till människor, vilket vidhåller avståndet 

mellan åskådare och lidande. Till exempel: UNHCR verkar söka visa på så mycket lidande på 

så kort tid som möjligt och därmed angelägenheten av hjälp och bistånd, medan utfallet 
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istället blir att relationen mellan åskådare och den lidande blir övermäktigt. Den stora massan 

av utsatta människor ställs i relation till den ensamma åskådaren, genom att låta den veta att 

”...du kan hjälpa människor som förlorat allt” (UNHCR: 0:41, min kursivering). 

Representationen av de lidande reduceras till att enbart vara lidande och utsatta, till företräde 

för åskådaren, genom att meddelandet är direkt riktat till åskådaren och UNHCR som 

välgörare. Detta påvisas i att filmen först refererar till angelägenheten och det akuta i 

situationen, för att senare visa på vad Vi gör/kan göra för att lösa problemet (se figur 2). 

 

 
Figur 2: stillbild ur UNHCR, exempel på hur åskådaren ställs i relation till ”den stora massan” 
 

6.1.2 Berättandet om lidandet 

Det finns i SK och UNHCR en narrativ aspekt i filmerna. Det innebär att det finns en 

berättande utläggning om lidandet, där åskådaren följer människorna som är på flykt i 

kronologisk ordning (Chouliaraki 2006: 77f). Även om berättandet av lidandet inte är 

kontextualiserat bortsett från de mest väsentliga orsakerna bakom det, ges åskådaren ändå en 

möjlighet att se en större bild och förstå de mest grundläggande orsakerna till varför 

människorna är på flykt. Berättandet är emellertid inte helt objektivt eller deskriptivt. Det 

finns laddade ordval och värderingar i utläggningen, t.ex.: ”varje dag strömmar nya 

människor till”, ”desperata människor beger sig på den farliga resan till Europa”, ”liknar inte 

nåt annat vi sett sen andra världskriget”, ”länder agerar genom att bygga stängsel och att 
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stänga ute människor, trots att...” (exempel från SK, mina kursiveringar). Genom att 

exempelvis använda andra världskriget som måttstock beskrivs situationen i referens till det 

enorma övertrampet på mänskliga rättigheter och medmänsklighet som världskriget står för. 

Den värdeladdade liknelsen kräver ingen ytterligare information eftersom den bygger på 

åskådarens förförståelse. 

Denna blandning av ett kronologiskt narrativ och inslag av värdeladdade begrepp ökar 

komplexiteten i framställningen och ökar åskådarens uppmärksamhet. Chouliaraki (2006: 

127) menar att tre aspekter bidrar till detta, ”[...] real-time storytelling, focus on danger and 

happy ending.”. Den första aspekten (att använda verb i presens eller uttryck som ”just nu”) 

påverkar angelägenheten. Situationen sker samtidigt som vi får se den vilket gör att det 

fortfarande finns möjlighet att ingripa och hjälpa. Att fokusera på faran i situationen samt att 

visa på ett ”lyckligt slut” gör även att åskådaren föreställer sig att hjälpen hjälper och gör 

skillnad. Att exempelvis använda ett olyckligt avslut skulle istället kunna bidra till en 

föreställning att situationen är olöslig och åskådaren kommer troligtvis inte att engagera sig 

varken kort- eller långsiktigt. 

Denna typ av narrativ som precis diskuterats framkommer inte i RK. I denna film finns 

inget verbalt berättande överhuvudtaget. Vägledningen i filmen sker genom ett kameraskifte 

från människor i Röda Korset-tröjor som lastar ur lådor ur en lastbil, till barn som dansar och 

skrattar. Genom denna typ av vägledning visas en typ av orsak-verkan, d.v.s. att RKs arbete 

hjälper och påverkar att barnen är glada. Att anspela på åskådarens positiva känslor (t.ex. 

optimism och hopp, se figur 3) kan vara effektivt i att öka förtroendet för organisationen 

eftersom åskådaren får se att arbetet ger goda resultat. Det kan dock på samma sätt påverka 

åskådaren till en föreställning att situationen är stabil och inte kräver mer bistånd, att 

organisationen redan har resurser för att hjälpa människorna (se t.ex. Orgad 2012 och 

Chouliaraki 2013). 
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Figur 3: stillbild ur RK, exempel på att anspela på positiva känslor 
 

6.1.3 Uppmaning till handling 

Genom att använda semiotiska och multimodala instrument som ämnar anspela på åskådarens 

emotionella sida påverkar detta hur åskådaren agerar gentemot lidandet. Som tidigare nämnt 

menar Boltanski (1999) att åskådaren generellt bara ges två alternativ att agera på lidandet – 

att tala och betala. I dessa fall ges det senare alternativet. Eftersom filmerna kommer från 

humanitärt inriktade välgörenhetsorganisationer ges åskådaren som förväntat ett alternativ på 

hur hen kan hjälpa, i dessa fall genom ett telefonnummer att skicka sms till och på så sätt 

donera en engångssumma (UNHCR och SK) samt en hänvisning till en hemsida (RK). Båda 

alternativen är okomplicerade och kräver ingen större ansträngning av åskådaren och är därför 

effektiva för ett direkt handlande. Alternativen binder inte heller åskådaren till ett större 

engagemang, organisationerna begär inte ett deltagande som sträcker sig utanför åskådarens 

bekvämlighet. Detta kan både förminska och förstärka angelägenheten av den utsatta 

situationen. Den kan förminskas på så sätt att den enkla och snabba handlingen gör att 

åskådaren föreställer sig att den har hjälpt människorna så mycket den är kapabel till, och när 

detta är gjort är åskådaren klar med att hjälpa. Å andra sidan kan faktumet att det är just en 

engångssumma förstärka angelägenheten i situationen. Det är en avvikning från ett alternativt 

engagemang, nämligen månadsgivandet. Det ger implicit intrycket av att situationen kräver 

mer än vad organisationerna vanligtvis får i donationer. Även genom att använda orden 
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”AKUT” och ”FLYKT” som meddelande för smsfunktionen (se figur 4), istället för 

exempelvis ”Svenska Kyrkan 100” eller dylikt stärks situationens angelägenhet. 

 

 
Figur 4: stillbild ur SK, exempel på direkt agerande 
 

6.2 Representationens makronivå: CDA 
Nedan följer resultaten av aspekterna av den kritiska diskursanalysen, d.v.s. sambandet mellan 

mikronivån och de strukturella och diskursiva aspekterna. 

 

6.2.1 Agens och avsaknaden av orsaksförklaringar 

Det är endast en gång som en av de lidande, en människa som är på flykt, får sin röst hörd. En 

man säger:  

Vad som helst är bättre än Syrien. Vi har kämpat men allt har kollapsat. Min 
arbetsplats och mitt hus förstördes. Besparingarna är borta. Jag har inget kvar, 
bara kläderna på min kropp. (SK: 0:08-0:23) 

I övrigt, och även i majoriteten av filmen av SK, talas det om människorna, om situationen 

och/eller om organisationens arbete, istället för med människorna. Resultatet av detta blir att 

människorna än en gång hänvisas till som handlingslösa. I både UNHCR och SK refereras 

människorna till en siffra, t.ex. genom ”...hör till de 60 miljoner människor som är på flykt 
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just nu.” (SK: 0:25-0:31), ”...bor ofattbara 180 000 människor.” (SK: 0:55-0:58) och 

”...miljontals män, kvinnor och barn...” (UNHCR: 0:19). Detta gör att, som nämnt i avsnitt 

3.1, de lidande fråntas sina sociala och psykologiska egenskaper och därmed objektifieras (se 

även Chouliaraki 2006: 89). I dessa fall grupperas människorna och reduceras således till att 

vara en dehumaniserad grupp av kroppar. 

Att referera till människorna som ett större antal ökar angelägenheten och uppståndelsen 

till filmen, vilket i sin tur ökar uppmärksamheten kring organisationerna i fråga. 

Problematiken ligger inte i att använda semiotiska verktyg som detta för att öka spridning och 

uppmärksamhet, utan i att detta sker på bekostnad av åskådarens gedigna engagemang och 

djupare förståelse för människorna som lider. I samtliga filmer finns dock ibland en visuell 

interaktion mellan åskådare och de lidande, d.v.s. människor som ser in i kameran och gråter, 

ler, skrattar eller med ett apatiskt uttryck (se figur 5). Det gör att åskådaren får ett ansikte till 

lidandet, det är inte för abstrakt utan istället kontaktskapande och människorna ges 

subjektivitet och inte objektivitet.  

 

 
Figur 5: stillbild ur UNHCR, exempel på interaktion mellan den lidande och åskådaren 
 

I fallet i SK där en man får tala, saknas en orsaksförklaring till vad som sägs. Personen får, 

som Hannerz (2004: 140) menar, en form av ”one-liners” vilket gör att personen och det som 

sägs snarare får stå som symbol för den större situationen (se figur 6). Det han säger är 
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känsloladdat och akut, och åskådaren bjuds in till att känna medlidande och upprördhet över 

situationen mannen talar om. Orsaken som ges till mannens och resten av människornas 

utsatthet är krig. Vad som saknas är dock inte bara en orsaksförklaring, utan även en antydan 

om var mannen befinner sig, vart han är på väg eller varför han reser till fots. De politiska och 

strukturella orsakerna till varför människorna som lever på flykt inte reser med ett tryggare, 

eller snabbare alternativ saknas i samtliga filmer. Det angelägna i filmerna är det direkta och 

konkreta lidandet. På så sätt kan lidandet ses som individualiserat, d.v.s. att de lider på grund 

av egna villkor snarare än på strukturella (se avsnitt 3.1 och 3.2). Hen lider för att hen är 

utsatt, hen är utsatt för att hen flyr från krig, men inte för att politiska regler inte möjliggör en 

trygg resa eller tillgång till ordentliga bostäder, mat och säkerhet. 

 

 
Figur 6: stillbild ur SK, exempel på en s.k. ”one-liner” som symboliserar en större mening 

 

Åskådaren får i SK höra att: ”En del länder agerar genom att bygga stängsel och att stänga ute 

människor, trots att varje människa på flykt har rätt att söka asyl” (0:12-0:20). Det är det enda 

fallet av en bredare orsaksförklaring till lidandet och utsattheten som människorna befinner 

sig i. Det minimerar risken av ifrågasättande och autenticitet eftersom det förklarar varför 

människorna inte har valet att befinna sig på en tryggare plats. I filmerna finns det sålunda 

orsaksförklaringar till varför människorna befinner sig i en utsatt och lidelsefull situation, men 
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det finns ingen förklaring till varför situationen fortgår, d.v.s. en förklaring till varför de 

fortfarande befinner sig i den utsatta situationen och inte på en trygg och stabil plats. 

 

6.2.2 Varumärket och den individualiserade moraliska handlingen 

I och med att organisationernas arbete till stor del bygger på frivillig donation är inte det 

huvudsakliga syftet med filmerna nödvändigtvis att informera åskådaren om situationen utan 

snarare att få åskådarens förtroende i att just deras arbete bistår och underlättar de utsatta 

människornas situation. Det, tillsammans med den hårdnade konkurrensen mellan NGOs (se 

avsnitt 3.3), gör att organisationer hänvisar till sitt egna varumärke, snarare än till den 

moraliska handlingen att hjälpa den som lider. I samtliga filmer som undersökts är 

organisationens namn och arbete i centrum (se figur 7), på bekostnad av att söka hänvisa till 

åskådarens ansvar att engagera sig i människornas utsatthet och lidande. Även om filmerna 

vänder sig till och tilltalar åskådaren, är det till fördel för organisationens egna arbete, 

exempelvis RKs slutord ”Hjälp oss hjälpa...” (0:20) eller ”Människor behöver vårt stöd mer 

än någonsin. Du kan vara med att bidra till arbetet...” (SK: 2:23). Genom att den moraliska 

handlingen försummas till fördel för organisationens varumärke kan 1) åskådarens indirekt 

avsäga sig sitt egna ansvar och 2) den moraliska handlingen bli en vara för organisationer att 

handla med. I linje med detta och det individfokuserade bistånd som skapas i Chouliarakis 

post-humanitarianism (se avsnitt 3.2) konstrueras en ny typ av moralisk handling, vilken blir 

normbildande och inte ifrågasatt. Det bidrar i sin tur till en ny moral- och värderingsdiskurs 

som bestämmer hur Vi förhåller oss till Dem. 
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Figur 7: stillbild ur UNHCR, exempel på hur organisationernas namn och arbete står i centrum 
 

En diskurs som refererar till en individualisering av moraliska handlingar är inte bara 

problematisk för en underminering av de strukturella och hegemoniska aspekter som påverkar 

de lidande, utan även för antagandet att organisationerna agerar som den avgörande 

välgöraren. Med andra ord, om moraliska handlingar avses vara individualistiska och ett 

givande från en enskild aktör till en organisation – vidhålls antagandet att organisationerna är 

de enda som har möjlighet att hjälpa de lidande. Exempelvis: ”UNHCR:s personal är på plats 

och ger flyktingar omedelbar nödhjälp... ...tak över huvudet, mat, vatten, värme och sjukvård. 

Och möjlighet till en tryggare framtid.” (0:51-1:12). UNHCR får följaktligen stå som aktörer 

för människornas välmående. Inte bara objektifieras människorna genom att benämnas som 

”flyktingar” utan de tas också ifrån sin egna handlingskraft att ansvara över sina liv till fördel 

för att UNHCR ska ge dem en möjlighet till en tryggare framtid (se figur 7 och 8). 

Organisationen framstår därmed som den främsta välgöraren och har således åskådarens 

förtroende. 
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Figur 8: stillbild ur UNHCR, exempel på hur organisationen är de avgörande välgörarna 
 

Avsaknaden av antagonister i filmerna är också relevant för organisationernas varumärke. Det 

underlättar i att flytta åskådarens fokus från de strukturella orsakerna bakom lidandet till 

organisationens arbete. Indirekt är det således irrelevant vem som föranlett lidandet, eftersom 

huvudsaken är att organisationerna är på plats för att bistå och hjälpa. Det enda tillfället som 

det refereras till något som kan antas vara en antagonist är i SK, där berättarrösten låter 

åskådaren veta att länder stänger sina gränser för människorna. Detta förminskar dock inte 

SKs arbete, utan snarare förstärker det. Eftersom de bistår och hjälper de lidande trots att de 

inte orsakat lidandet, framstår SK på ett filantropiskt sätt, d.v.s. med medmänsklighet och 

välgörenhet. Fokus fortsätter att vara på organisationen och dess varumärke. 

 

6.2.3 Solidaritet med den Andre 

Avsaknaden av antagonister är även relevant ur ett solidariskt perspektiv. Som tidigare nämnt 

menar Boltanski (1999) att om ansvaret att hjälpa främst ligger hos den som orsakat lidandet 

kan det även läggas på den som sett lidandet men inte gjort något åt det. Eftersom det i 

filmerna inte nämns vem som orsakat lidandet, utöver ”krig och förtryck” (UNHCR), finns 

det ingen att ”beskylla” för att människor lider. Om Boltanskis påstående stämmer, läggs 

vidare ansvaret på oss som åskådare. Därav krävs en representation av lidandet som påverkar 

åskådaren till att (omedvetet eller medvetet) se sitt ansvar, och det krävs även en 
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representation som påverkar åskådarens solidaritet med en människa oberoende om de delar 

kultur, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Genom att, som ovan diskuterat, låta 

organisationens arbete stå i centrum försummas åskådarens föreställning som en potentiell 

aktiv aktör. I filmerna yrkas det inte på att åskådaren bör agera, det yrkas istället på att 

åskådaren kan hjälpa organisationen. Det skapas en relation mellan organisationen och 

åskådaren istället för att söka skapa en relation mellan åskådaren och de som lider. 

Solidariteten minskar medan distanseringen mellan åskådarna och de lidande ökar. 

Skiljelinjen mellan Vi och De vidhålls. Problematiken ligger inte nödvändigtvis i denna 

differentiering, utan i åskådarens oförmåga att känna solidaritet med denne Andre. 

Semiotiska och multimodala verktyg som att använda barn i filmerna (RK) som en 

emotionell referens kan antas vara obehövlig. Alltså: det bör inte krävas en emotionell 

relation till andra människor för att Vi ska känna solidaritet med dem. Representationen av 

den lidande bör hänvisa till den solidariska relationen mellan åskådare och de lidande, 

eftersom solidaritet i sitt ideal är oberoende personliga preferenser. Alltså, i det bästa tänkbara 

scenariot ska det inte spela någon roll vad Vi anser om, eller hur Vi känner emotionellt för 

De, Vi bör känna solidaritet med Dem i egenskap av medmänniskor. 

 

6.2.4 Den diskursiva differentieringen av människor 

Det ovan diskuterade perspektivet går i linje med Silverstones (2007) diskussion om 

pluraliteten. Pluraliteten i sig är inte problematisk, det är istället den bristfälliga 

kommunikationen av den som bidrar till differentiering och oförståelse av andra människor. 

Representationer är som tidigare nämnt konstruktioner, och hur representationerna 

konstrueras beror på diskurser. Exempelvis: bristfällig och missvisad representation av 

människor som lider kan leda till främlingsfientlighet, samtidigt som främlingsfientlighet 

leder till bristfällig och missvisad representation. Det finns inget naturenligt sätt att 

representera människor på (eftersom de är just konstruktioner), därför är representationen ett 

resultat av en differentieringsdiskurs. 

Den gemensamma förståelse för symboler och tecken som konstituerar en diskursiv 

representation (se Hall 2013) påverkar åskådarens potential för identifikation med 

människorna som framställs i filmerna. Med identifikation avses här inte att se sina egna 

egenskaper i någon/något annat, utan att kunna se sig själv i deras situation, d.v.s. empati. Att 

kunna känna identifikation med dessa människor, utan att behöva bryta ned fastställda 

skillnader är väsentlig i syftet att öka engagemanget. Detta är inte att påstå att 
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representationen av denna differentiering är odelat positivt. Differentiering av människor sker 

även där det inte finns någon differentiering eller kanske främst av allt: där differentieringen 

är irrelevant. Att exempelvis skilja mellan människor på flykt och organisationsarbetare 

markerar en skillnad mellan lidande och välgörare trots att detta inte är relevant i syftet att 

minska ett lidande. Utgångspunkten i de undersökta filmerna är att människor är utsatta och 

lider, men detta faktum försummas på bekostnad av organisationens synlighet och därmed 

skapas en skiljelinje mellan välgörare och De som är beroende av dem (se figur 7). 

Genomgående i samtliga filmer refereras människorna på flykt till att vara just De. De får 

ingen integrerad roll i framställningen, d.v.s. de framställs genom en underminering av deras 

egna handlingskraft, vilja och/eller uppfattningar. Till exempel: SK berättar i sin film att de 

bistår med att bygga skolor, fritidsgårdar och psyk- och socialstöd. Samtliga av nämnda 

bistånd är till förmån för dem, eftersom De inte nämns i arbetet med dessa. Bilden visar 

människor i behov av hjälp men missar att visa hur dessa människor aktivt skapar sin egen 

vardag. De visas inte vara inte delaktiga i arbetet med att bygga upp system som underlättar 

dem i den utsatta situation de befinner sig i. Det bidrar till antagandet att de endast väntar på 

och tar emot bistånd, som passiva och frånvarande aktörer utan vilja att agera i sitt eget 

lidande. 

 

6.2.5 Det stängda territoriet 

Då historiska och strukturella orsaker till lidandet inte berörs i de undersökta filmerna, finns 

som sagt inte någon att beskylla. I SK berättas det att länder stänger gränser för människor på 

flykt utan att detta problematiseras ytterligare, vilket kan tolkas som ett förminskande av ett 

faktiskt problem. Även om organisationerna är uttalat opolitiska, finns det anledning att 

ifrågasätta bristen på en kontextuell orsaksförklaring till t.ex. varför människorna på flykt 

befinner sig i flyktingläger och inte i permanenta bostäder. De undersökta filmerna skildrar 

bara resandet och lidandet däri, även om de visar människor som ser glada ut så är de 

fortfarande inte i ett socialt och ekonomiskt stabilt tillstånd. Nämns inga strukturella orsaker 

p.g.a. en nationalismdiskurs som refererar till att länderna inte gör fel i att stänga sina 

gränser? För att återkoppla till Andersons teori Föreställda gemenskaper, bör denna fråga 

problematiseras i relation till nationstillhörighet. Människorna på flykt visas inte ha rätt att 

vistas på sina egna villkor utan på nationernas vilja eller ovilja att låta Dem komma innanför 

gränsen. 
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Genom en samverkan av samtliga aspekter som diskuterats ovan (agensen, varumärket, 

differentieringen), vars diskurser bl.a. verkar inom representationen av lidande och utsatthet, 

konstitueras den hegemoniska makten av mänsklig hierarki. Europa gynnas av 

representationen, eftersom den konstruerar det västerländska samhället som ideal. 

Människorna i filmerna flyr till Europa och det är Europas länder som kommer att bevilja 

eller avslå deras varande inom gränserna. Människan som befinner sig på flykt har således 

ingen makt över sin egen existens, vilket förstärks i filmerna genom avsaknaden av aktiv 

agens, av strukturella och politiska orsaker bakom lidandet och förklaring till var deras flykt 

tar slut och vad som därefter kommer att hända. Dessa punkter har följaktligen betydelse för 

den orättvisa och ovärdiga bilden av människor som åskådaren har att förhålla sig till, så som 

nämnt i inledningen till denna studie. Boltanski (1999: 13) menar att ”[...] the division and 

separation of the unfortunate and the fortunate without which a politics of pity cannot be 

developed.”, d.v.s. att människorna befinner sig i en ambivalens där de å ena sidan ska väcka 

sympati och å andra sidan inte tillåts tillhöra ”oss”. Utan en djupare förståelse för situationen 

människorna befinner sig, att de är fast i en flyktingsituation utan tillhörighet till platsen de 

just nu befinner sig i, kan åskådaren fråntas möjligheten att se ett samband mellan 

människornas livsvärld och sina egna privilegier och därmed vidhålls rangordningen av 

människor. 

7. Slutdiskussion 

Resultaten i denna studie visar att representationen av utsatthet och lidande differentierar 

människor. Den känsloladdade representationen hänvisar till angelägenhet på så sätt att den 

tilltänkte åskådaren ska uppröras och därmed inte kunna vänta med att agera. I och med att 

organisationens arbete står i centrum, konstrueras även filmernas syfte därefter. Ur ett idealt 

perspektiv bör lidandet och utsattheten vara deras primära fokus, men hamnar istället under i 

prioriteringen av representationen. Det är en kulturell värdering och en hegemonisk norm 

inom representation av lidande som under närmare analys är påtaglig i de undersökta 

filmerna. 

Om Silverstones (2007) ”mediapolis” tas som vedertagen, och medierna är det utrymme 

där sociala, politiska och kulturella skillnader och likheter möts, krävs följaktligen 

representationer som inte är bristfälliga. Det mediala utrymmet konstruerar sociala relationer, 

därav vikten av rättvis representation. På grund av detta globala utrymme är värderingar och 
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uppfattningar inte längre privata utan bygger på gemensamma och kollektiva föreställningar. I 

en situation av lidande är denna aspekt kritisk, framförallt gällande just flyktingsituationen 

2015 då den är särskilt angelägen och diskuterad i både offentliga och privata samtal. För att 

åter referera till Thompson & Weaver (2014): utan en korrekt och kontextuell representation 

av lidande är det omöjligt att lösa situationen. Medierepresentationer både utmanar och 

pressar maktstrukturer, samtidigt som den legitimerar diskurser och hegemoni. Även om 

denna studie som sagt inte ämnar vara media-centrisk, eller menar på att mediernas 

representation är verktyget som kommer att lösa flyktingsituationen är denna aspekt av 

betydelse, främst av anledningen att medierna är det mest (om inte det enda) offentliga 

utrymmet, d.v.s. ”mediapolis” – trots att utrymmet är elitistiskt och inte åtkomligt för alla 

människor. 

En korrekt och kontextuell representation av lidande ökar medvetenheten hos publiken 

som i sin tur kan påverka strukturer och politiska åtaganden som har effekt på människorna 

som lever i flykt. Den hegemoniska makten över representation av lidande vidhålls därmed 

inte bara av vad representationen visar utan även av vad den inte visar. Följaktligen är det 

relevant och rimligt att ifrågasätta och belysa de verktyg som används inom representation av 

människor för att bryta det diskursiva mönstret för hur representationen reflekterar kulturella 

och normativa värderingar. Mening skapas i samspelet mellan den kulturellt gemensamma 

förförståelsen och kommunikationen av situationer och människor. I linje med att 

representationer är konstruktioner så finns det ingen mening i den konkreta framställningen i 

sig, det behövs en åskådare som ger den mening. 

Nyhetsagendan och mediernas fokus förändras och byts ut kontinuerligt. Av denna 

anledning uppmärksammas inte alla former av representation. Därför är det vidare relevant att 

åskådliggöra och problematisera det som kommuniceras. Det medialt globaliserade utrymmet 

ökar kravet av medvetenhet hos publiken, även om det idag är möjligt att både ignorera och 

betrakta genom mediernas utveckling, kvarstår faktumet att medieringen av kritiska 

situationer ofta försummas eller endast kortfattat rapporteras. I och med mediernas egenskap 

av informationsförmedlare gör de publiken antingen till medvetna cosmopolitaner eller till 

passiva och likgiltiga åskådare. Det är dock inte bara publikens engagemang som är 

eftertraktat i representationen av lidandet, utan också att framställa situationen så att publiken 

ser sig själva som aktörer i lidandet, vilket åsidosätts i att enbart använda känsloladdade 

verktyg som exemplifierats i denna studie. Att individualisera engagemanget genom att 

hänvisa till sms-donationer frångår också publikens befattning med lidandet, det underminerar 

en gemensam och universell moral och solidaritet som är väsentlig i representation av 
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människor som lider eftersom det visar att det inte är upp till det kollektiva samhället att 

systematiskt engagera sig i lidandet.  

Denna studie har sökt presentera exempel på representation av utsatthet och lidande som 

påverkar och påverkas av kulturella värderingar. Det är inte möjligt att generalisera resultaten 

av denna studie p.g.a. dess kvalitativa och djupgående karaktär. Däremot kan diskurserna och 

det hegemoniska perspektivet som framkommit i studien appliceras på liknande genrer för 

vidare undersökningar om representation av utsatthet och lidande.  
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8.2 Bilagor 
Bilaga 1 

 
Migrationsverket (2016), Statistik  
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html <hämtad 2016-05-02> 
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Bilaga 2 

 
Migrationsverket (2016) Statistik 2015 
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-
tidigare-ar/2015.html <hämtad 2016-05-02> 
 

 

Bilaga 3 

”Hela Sverige skramlar”, publicerad av UNHCR (29 sep 2015) på YouTube, visar genom 

stillbilder och rörliga bilder människor (vuxna och barn) som befinner sig på flykt. Det 

används textremsor, ingen verbal text finns med. Texten berättar att miljontals människor 

befinner sig på flykt från krig och förtryck, att behoven är enorma och till slut att UNHCR 

arbetar för att bistå dessa med diverse hjälpmedel (t.ex. mat, vatten, värme). I bakgrunden 
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spelas långsam pianomusik som till en början är vemodig och sorlig men övergår i mitten av 

filmen till att spelas i en positiv och lättsam ton. I samspel med musiken övergår bilderna från 

att visa människor med upprörda, ledsna, panikslagna etc. uttryck till att istället visa 

människor som ler, vilar, skrattar etc. 

Kameravinkeln är för det mesta på marknivå, närvarande vid situationerna som visas. Genom 

hela filmen visas en text längst ner i bild som visar hur åskådaren ska gå tillväga för att 

donera pengar via sms och swish. 

 

Bilaga 4 

”En kort film om Svenska kyrkans globala flyktingstöd”, publicerad av Svenska Kyrkan (2 

nov 2015) på YouTube, visar genom rörliga bilder hur Svenska kyrkan arbetar för människor 

på flykt. En berättarröst bl.a. att miljontals människor är på flykt, att behoven är störst på plats 

(på själva resan), att de arbetar i flyktinglägren, på vilket sätt de stöder människorna och att 

mer stöd behövs. Genom hela filmen spelas på låg nivå nedstämd musik. Kameran skiftar 

mellan närbilder och bilder på avstånd. 

 

Bilaga 5 

”Röda Korsets insats på Lesbos, Grekland”, publicerad av Svenska Röda Korset (29 sep 

2015) på YouTube, visar genom rörlig bild först människor i Röda Korset-tröjor lastar lådor 

ur en lastbil och sedan barn i 5-10årsåldern som skrattar, dansar och spelar trummor på en 

uppochnedvänd låda, utanför ett stort tält. Det finns ingen verbal eller visuell text eller någon 

musik utöver ljudet från trummorna. Kameran är på marknivå, närvarande i situationen. 

Filmen avslutas med en text som läser: ”Vi ser till att din gåva kommer fram. Hjälp oss hjälpa 

på redcross.se” 
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