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Abstract 

Auther: Emelie Raaegaard 
Title: Unicef´s silent communication for the children's action. 
A qualitative study of non-verbal communication in a Relief 
Level: BA Thesis in Media and Communication studies 
Location: University of Kalmar 
Language: Swedish 
Number of pages: 71 
 
My study is focused on one organization with is Unicef, the organization that is workning on a 
UN mission. The mission is about children's rights and Unicef has brought children's actions 
since 1946. 

The purpose of this essay was to research whether the images can be used alone or 
as a complement to the text that the communication organizations use. By examining the way 
images are used, I hoped to be able to deduce the results of image use. I study if the effect out 
messages with only pictures will be more effective than the message in which the verbal mixed 
with the non-verbal. 

Theoretical part of this essay has a communication perspective. The essay is 
structure by tree elements, non-verbal communication, mass communication and intercultural 
communication. With these elements, or keywords, have I interpret UNICEFs communications 
through two media channels, internet and TV. 

The methodology I have chosen is qualitative method with a hermeneutic 
approach. I have carried out three qualitative interviews with women within the organization and 
one group interview consisting of four persons. I have also observation a qualitative media 
observation of charity gala on TV4.  
 My conclusions were that non-verbal communication is most likely more effective 
as a tool too the verbal instead of the only communication. I also got the conclusion that 
UNICEF communicate with people thought picture that’s gives hope for the future.  
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1. Introduktion 

Genom kommunikation kan vi skapa förståelse och lärdomar för något främmande. Genom 

bilder får vi information och om vi slår samman bilderna i vår kommunikation kan de hjälpa oss 

att förstå och lära oss något nytt. Jag kommer i min studie att undersöka icke-verbal 

kommunikation i hjälporganisationen Unicef. 

1.1 Inledning 

En bild säger mer än tusen ord brukar man säga. Tusen ord blir många meningar och läsaren kan 

få ut mycket information av tusen ord. Att kommunicera med bilder borde bli smidigare än att 

kommunicera med ord eftersom en bild säger mer. Räcker det med att använda bilder i 

budskapspridningen? När en person förmedlar information via en bild kan den aldrig vara säker 

på att mottagaren eller mottagarna uppfattar budskapet såsom det var tänkt. 

Jag har valt att studera hur en organisation använder sig av bildernas makt i deras 

budskapsspridning till allmänheten. Jag vill undersöka den icke-verbala kommunikationen som 

organisationen använder sig av samt sättet de kommunicerar med bilder till allmänheten.   

För mig kan en bild både vara internationell som nationell eftersom vissa bilder 

kräver en viss förförståelse för att budskapet ska kunna tolkas. En bild kan riktas till en eller flera 

personer från en eller flera kulturer. En bilds betydelse blir det vi betraktare tillskriver den. 

Eftersom jag ska undersöka hur en hjälporganisations icke-verbala kommunikation i Sverige sker 

om andra länder och kulturer kommer jag att undersöka hur bilderna som är tagna från en annan 

kultur kommuniceras i Sverige. 

Den organisation jag valt att undersöka är hjälporganisationen Unicef som både 

arbetar på en global som lokal nivå. Anledningen till att jag valt en hjälporganisation är eftersom 

deras budskapspridning intresserar mig och att organisationernas syfte är att hjälpa andra och inte 

främst sig själva. Jag har valt att rikta min undersökning till en organisation eftersom jag vill få ett 

djup i studien. Unicef arbetar med att göra barns liv bättre, något som jag anser borde belysas 

mer. Detta är också en anledning till studiens uppkomst.  

Dock är det inte enbart bilderna i sig som jag kommer att undersöka utan även 

organisationens ambassadörer och deras bilder. Jag kommer att undersöka bilden av 

organisationens ambassadörer samt de bilder Unicef ger ut till allmänheten.  
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Organisationen Unicef använder idag inte enbart känslosamma bilder på främmande föremål och 

människor utan tar även hjälp av kända personer för att föra ut sitt budskap. De har även valt att 

använda sig av budskapsberikade bilder där organisationens mål och vision syns. 

1.2 Unicefs bakgrund  

Organisationen jag valt att fördjupa mig i är hjälporganisationen Unicef som står för the United 

Nations Children's Emergency Fund. Nedan ger jag en presentation av organisationens bakgrund 

samt verksamhet idag. Kändisar är idag med att sprida information om Unicefs verksamhet och 

jag kommer därför att presenterar deras del i Unicef. 

Unicef bildades 1946 och deras arbete grundar sig på FN:s uppdrag att kämpa för 

barns rättigheter. De strävar efter att barn ska få utbildning, rent vatten och medicinsk hjälp, för 

att bara nämna några punkter på deras agenda. Unicef arbetar för att skapa bestående 

förändringar för barn runt om i världen och deras mål handlar bl.a. om jämställdhet och 

utbildning, varje barn har rätt att läsa, skriva och räkna. De har även som mål att minska risken 

för barn att bli smittade av HIV/aids. 

Organisationen samarbetar med ambassadörer för att stärka och upprätthålla 

barnens rättigheter genom opinionsbildning. På Unicefs hemsida tar de upp att sitt arbete handlar 

om att sprida information om världens barns situation, ta fram handlingsplaner och leda 

internationella lagar om barn och kvinnor. 

Organisationen bildades efter andra världskriget och var först tänkt som 

biståndshjälp för barn vid katastroftillfället, dock arbetar de fortfarande med kris och 

katastrofhjälp men främst med långsiktig hjälp genom utvecklingsprojekt. Eftersom de arbetar 

med barns rättigheter världen över utgår de ifrån ickediskriminering vilket innebär att barn 

oberoende hudfärg, religion eller nationallitet förtjänar ett bra liv.  

Organisationen Unicef finns världen över och i Sverige arbetar de med att samla in 

pengar till barn som behöver hjälp men de har även som uppgift att sprida information om barns 

situation och att arbeta med opinionsbildning i frågor kring barnens rättighet. Det är inte enbart 

opinionsbildarna och huvudkontoren på Unicef som sprider informationen utan även de 30 

lokala kontor som via bl.a. skolbesök sprider information om organisationens verksamhet. 

Ambassadörerna har som syfte att föra fram frågor rörande barns samt bilda opinion och samla 

in pengar till välgörande ändamål. Unicefs hemsida ger information om ambassadörernas arbete, 

hur organisationen sprider sina budskap samt upplysa människor världen över om de projekt de 

arbetar med samt vad människor kan gör för att hjälpa andra människor.  
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En av ambassadörerna på Unicef är Lill Lindfors som varit aktiv inom organisationen i flera år, 

en presentation av henne ges i kapitel fyra. Som ambassadör är man en förebild för andra 

människor, en representant för organisationen men även en opinionsledare i kommunikationen.  

Deras informationsarbete sker genom många olika kanaler och människor och en 

kanal är TV där reklam, informationsupplysningar och TV-galor äger rum. Under årets gång 

arbetar Unicef med olika kampanjer för att belysa olika problem och situationer. Just nu 

uppmärksammas kampanjen ” för varenda unge” som upplyser allmänheten via radio, tidning, 

TV samt Internet om barns rättigheter som inte existerar. Kampanjen uppmärksammas i olika 

mediekanaler och framförallt på Unicefs hemsida tar organisationen upp sitt dagliga arbete. Varje 

dag arbetar Unicef med att barns rättigheter ska tillgodoses och under april månad 2009 

uppmärksammas faktumet att barn kränks och behandlas fel varje dag. Kampanjen avslutas med 

en tv-gala i TV4 den första maj samma år.  

1.3 Forskningsområde  

Jag har valt att studera hur en interkulturell hjälporganisation, närmare bestämt Unicef i Sverige, 

kommunicerar med icke-verbal kommunikation. Unicef finns världen över och arbetar med att 

förbättra barns liv och levnadsförhållanden oavsett ras, nationalliten, kön eller ålder. Ett barn kan 

inte föra sin talan till världens makthavare själva utan behöver de vuxnas hjälp i sin 

kommunikation. De vuxnas hjälp är även av stor vikt eftersom kommunikationen innefattar olika 

kulturer med olika nationaliteter. Det kan ibland uppstå missförstånd och kulturkrockar i 

interkulturell kommunikation och vikten av att budskapen formas rätt är av yttersta vikt.  

Att kommunicera med olika kulturer är inte alltid det lättaste och att föra ut 

budskap om en kultur till en annan är inte en självklarhet eftersom budskapen tolkas av de 

lärdomar och normer som finns i kulturen. För Rogers och Steinfatt (1999:85) handlar normer 

om de sociala mönster som är etablerade i och av systemets medlemmar. De menar även på att 

eftersom normers mönster och beteenden bryts till det negativa är det troligast att straff utdelas 

till den som gått emot normens regler. Det är inte alltid att normers regler bryts medvetet utan 

omedvetet eftersom reglerna inte är kända för alla. Ofta när en kulturkrock sker är det av 

okunskap för kulturerna. Genom att öka kunskapen om andra kulturer ökar vi förståelsen för 

andra människor i världen. 

Kulturrelativism handlar om förståelse för en annan kultur utifrån dens kontext. 

Begreppet kulturrelativism tar Rogers och Steinfatt (1999:55, 227) upp och anser att när förståelse 

för kulturens kontext görs kan förståelse för kulturella beteenden göras.  
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De tar även upp att individer måste ifrågasätta stereotyper för att kunna blir mer interkulturella 

och förstående för andra kulturer. 

En bild kan förmedla ett budskap där översättning inte är lika vanligt som när en 

text förmedlar budkap till olika nationaliteter. Dock menar Rogers och Steinfatt (1999:164) på att 

missförstånd i interkulturell kommunikation, när icke-verbal kommunikation sker, är det svårt att 

lära sig de icke-verbala koderna som finns i andra kulturer. Koder och konventioner utgör kärnan 

i varje kulturs erfarenheter. Det är genom koderna samt konventionerna som individer kan förstå 

samt lär sig fungera i sin kultur. Det är på grund av koderna kulturens medlemmar kommunicerar 

med som gör att kulturen existera för utan koderna hade kulturen inte fungerat (John Fiske, 

2004:114 ) 

Genom att studera hur den icke-verbala kommunikationen i Unicef utövas och 

vilken information som ges av bilderna som organisationen använder sig av, kan jag undersöka 

huruvida bilder leder till missförstånd eller tydliggör budskapen. Jag har försökt hitta tidigare 

forskning inom ideell organisations kommunikation av det icke-verbala slaget. Det finns 

omfattande undersökningar inom forskningsområdet, dock har det varit svårt att finna en sådan 

forskning inom mitt perspektiv.  

1.4 Syfte 

Syfte med studien är att undersöka hur en hjälporganisation använder sig av bilder i sin 

kommunikation för att föra ut sina budskap.  

Jag kommer att undersöka huruvida bilder kan användas fristående eller som 

hjälpmedel till texten i kommunikationen organisationerna använder sig av. Genom att undersöka 

sättet bilderna används på hoppas jag på att kunna utläsa ett resultat av bildanvändningen. Jag ska 

även undersöka bilden av Unicefs ambassadörer. 

Hjälporganisationen Unicef arbetar med att hjälpa barn världen över att få ett 

bättre liv samt att öka medvetenheten om barns situation. För att människor ska hjälpa barn 

behöver de få förståelse för hur barns levnadssätt ser ut. En effekt av att använda bilder i 

kommunikation kan vara att kulturrelativism ökar. Att människor uppmärksammar andra kulturer 

och deras levnadsätt. Eftersom effekten av bilder är svår att mäta är tanken att undersöka 

huruvida budskapen når ut till allmänheten genom bilderna och inte till vilken grad de når ut.  
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1.5 Forskningsfråga 

• Hur använder Unicef icke-verbal kommunikation, specifikt bilder, för att sprida sina 

budskap? 

 

För att komma närmare min forskningsfråga har jag ställt upp underfrågor. Syftet med frågorna 

är att leda mig till en djupare förståelse i mitt forskningsämne samt fråga. 

• Hur kommunicera Unicef med allmänheten? 

• Vilka effekter kan bilder skapa? 

• Vad har interkulturell kommunikation för del i Unicefs helhets kommunikation? 

1.6 Avgränsning 

I min studie har jag valt att avgränsa undersökningsområdet för att inte göra studien för 

omfattande. Jag har begränsat mig till att avgränsa området till att undersöka hur en organisation, 

Unicef, använder sig av bilder i sin kommunikation genom medier som TV och internet samt 

genom den personella kontakten med allmänheten. Genom att min studie enbart innefattar en 

organisation mister jag möjligheten att jämföra och dra paralleller mellan olika organisationer.

 Dock är inte syftet att dra paralleller och inte heller jämföra Unicef med någon 

annan organisation, avsikten av att undersöka hur en organisations kommunikation kan se ut.  

Icke-verbal kommunikation innefattar ett brett spann av bl.a. kroppsspråk och 

symboler.  Jag har valt att inrikta min undersökning på de bilder och symboler som innefattas i 

dem.  För att specificera mitt område ytterligare har jag riktat min studie till två mediekanaler, TV 

och internet, istället för alla mediekanaler.  

Jag kommer undersöka och hämta information från organisationens hemsida samt 

undersöka de budskap organisationen valt att sända i TV. Under april 2009 kommer Unicef, 

under tiden för min studie Vt. 2009, avsluta en kampanj för varje unge med en TV-gala på TV4.  

Eftersom kanalerna jag valt att undersöka är två masskommunikationskanaler anser 

jag att en personell kontaktkanal blir ett bra komplement till hur organisationen för ut budskapen 

till allmänheten.  

Jag har även valt att avgränsa kommunikationsområdet till icke-verbal 

kommunikation eftersom jag ska undersöka bildernas roll och inverkan.  

Anledningen till att jag har valt att inrikta min undersökning mot en 

hjälporganisation är eftersom jag anser att deras arbete bör belysas.  
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För att förtydliga min studie kommer jag inte att lägga någon fokus på det verbala i 

organisationernas kommunikation utan enbart fokusera på den icke-verbala kommunikationen. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen består av 7 kapitel varav det första består av att presentera ämnet samt ge en 

introduktion i studien och dess ämne. I kapitel två presenteras de teorier som jag tagit hjälp av i 

min studie. Teorierna är medie- och kommunikationsvetenskap eftersom forskningsfrågan är av 

den karaktären. I kapitel tre går jag in på den metod jag valt att använda mig av samt de 

vetenskapliga ansatserna. Sedan i det fjärde kapitlet redovisar jag data som jag samlat in, kapitlet 

innehåller både primär samt sekundär dataredovisning. De sista kapitlen handlar om att analysera 

den insamlande materialet samt ur ett induktivt sätt koppla samman teorin med empirin för att 

dra slutsatser. Till sist i uppsatsen ger jag förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teori 

Bilder kan tolkas på olika sätt och dess budskap betyder olika för olika människor. I det här 

kapitlet presenterar jag de teorier som jag kommer att använda mig av. Eftersom kommunikation 

är ett sådant brett ämne går jag djupare in på några av de kommunikationssätt som finns.   

2.1 Icke‐verbal kommunikation 

2.1.1 Icke‐verbala element 

Den icke-verbala delen i kommunikation kan utgöras av så många olika tecken. Att uttrycka sig 

icke-verbalt kan göras genom ögon, kropp och ansikte bara för att nämna några. Författarna 

Mark L. Knapp och Judith A. Hall (2006: 39) menar på att oberoende på vad ett ansikte ger för 

information om dess sinnestillstånd måste information om orsaken bakom uttrycket tydliggöras. 

Den sociala tillvaron har även en viktig roll i förståelsen för ansiktsuttrycket. Ett minspel kan 

skilja sig oerhört från de känslor som förmedlas. Skickligheten av att läsa och transmittera icke-

verbal kommunikation är en del av en persons sociala kompetens. Den sociala kompetensen är 

central när det kommer till att minska klyftor mellan kulturer. Dock kan den sociala 

kommunikationen inte enbart förlitas på den icke-verbala utan verbal mening bör tillskrivas för 

att meddelandena ska få förståelse (Mark L. Knapp och Judith A. Hall, 2006: 39ff).  

Kommunikation av det icke-verbala slaget kan ses som det tysta språket, språket 

utan ord som är viktigt eftersom två tredjedelar av ett möte består av just icke-verbal 

kommunikation. Dock kan det icke-verbala vara svårt att tolka när kommunikation med olika 

kulturer sker. Olika kulturer tolkar och tillskriver tecken på olika sätt eftersom deras normer har 

betydelse i tolkandet. Trots att normer är fundamentala i kulturer är det inte en självklarhet att vi 

alla vet vilka normer som ligger till grund för tolkningen i kulturen där tecknet, budskapet visas 

(Everett M. Rogers och Thomas M. Steinfatt, 1999:161ff).  

När personers visuella budskap, speciellt ansiktet, läses av är bedömningen 

generellt mer korrekt än avläsningen av det verbala, framförallt rösten, enligt Knapp och Hall 

(2006: 81). De menar även på att flera studier visar på att ett ansikte signalera känslor samt 

attityder kring behag och obehag oftare mer korrekt än vad rösten gör. De menar även på att 

icke-verbal kommunikation såsom ansiktsuttryck har som en uppgift att fungera som ett 

komplement till den verbala kommunikationen. 
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När det handlar om att avkoda icke-verbala budskap är en betydelsefull del de normer som barn 

lärt sig av sina föräldrar. Barn som kommer från en familj där man uttrycker sig väldig mycket blir 

barn mer skickliga i att uttrycka sig själva (Mark L. Knapp och Judith A. Hall, 2006: 85).  

Även färger har en del i helhetens budskap. Färgerna blå och grön associeras med 

stillhet och lugn, studier har visat att färgen blå även kan anknytas till bekvämlighet samt 

beskyddande. Dock är det svårt att bedöma färgers exakta påverkningar, färger i omgivningen 

påverkar svaren som ges. Även gester signalerar betydelser om sinnestämning. Gester är ett inlärt 

beteende där dess mening förändras av kontexten.  De kan förtydligas av tal beroende vem som 

använder gesterna. Genom att vara medveten om situationen och dess sammanhang får gesterna 

betydelse (Knapp och Hall, 2006:117, 229). 

2.1.2 Semiotik 

Att se på en bild innebär att man kan läsa bilden och att bilderna i massmedierna läses av 

subjektiva tolkningar där förståelsen för hur världen fungerar spelar in. Bilder är mer än vad ögat 

registrerar vid första anblicken. Man kan se bilder om teckenbärare och betraktaren som tolkare. 

Genom att studera bilder och få information från dem och inte via text får man fördelen att en 

bild visualiserar informationen i ett kompakt format, dock finns alltid risken att informationen 

misstolkas (Mats Ekström och Larsåke Larsson, 2000: 141 ff) .  

En bild kan ses som en symbol där betraktaren tolkar budskapet och dess 

information. Det finns välkända symboler som har en inlärd betydelse och det finns symboler 

som där varje betraktare tillskriver symbolen dess betydelse. Vägmärken är ett exempel på 

symboler där betydelsen är fastgjuten i våra medvetanden. Eftersom vissa symboler bygger på 

överenskommelser och fasta regler är det inte alltid symbolers helhet man talar om. En symbol 

består av olika delar där delarna kan, efter långvarit konventioner i vårt samhälle, ha en fast och 

klar betydelse för betraktarna som exempelvis tårar konverterar vi med gråt och sorgsenhet. Det 

kan vara när vi läser delarnas betydelse som helhet, som svårigheterna uppkommer (Ekström och 

Larsson, 2000:141 ff).  

Det finns två begrepp som är vikiga för att fånga en betraktare. Det första 

begreppet är studium vilket innebär att bilden förmedlar en moralisk samt politisk kultur. Det 

andra begreppet är punctum, det i bilden som fångar intresset. Dock innehåller inte alla bilder 

elementen men de är heller inte intressanta. Studium är en förteckning på ett allmänt intresse, det 

är inget som fångar ens blick. Eftersom kultur är en del av studium kan upptäckten av begreppet i 
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en bild hjälpa en att förstå syftet med bilder. Fotografiets funktioner kan bl.a. vara att informera 

eller överaska betraktaren (Roland Barthes, 2006:44ff).  

Reportagefoton kan inte innehålla någon punctum, utan har förmågan att förmedla 

en chock som kan traumatisera betraktaren. Fotografierna skapar ett snabbt intresse och är ofta 

sedda som negativa bilder som kan leda till avskräck. Det finns inget samband mellan begreppen 

utan att det är något oplanerat som fångats på bild. Vid analyser finns det inga regler eller linjer 

som kan agera hjälp för att upptäcka deldetaljerna som namngavs punctum. Dock kan även 

deldetaljen som fångar åskådarens intresse utgöra helheten (Barthes, 2006:44ff ). 

Kontexten är en viktig faktor i semiotik eftersom en bilds betydelse kan variera 

beroende av kontexten där bilden är tagen i. Även sammanhanget bilden visas i är av vikt för 

förståelsen av bilden budskap och tolkningsmöjligheter (Ekström och Larsson, 2000:147). 

2.2 Masskommunikation 

Genom våra medier får vi mängder med information, både samhällsinriktad men även 

kulturrelaterad. Förutom information får vi kunskaper och möjligheten till att lära oss något nytt 

enligt Mats Heide et al (2005:135). Det är inte vilka medier som helst som är en viktig 

kunskapskälla utan de menar på att massmedierna såsom TV är den främsta källan. Författarna 

tar upp att all kommunikation som sker mellan människor är medierad eftersom det alltid behövs 

en kanal i kommunikationen.  

När det handlar om människans förståelse för saker och ting runt om i världen 

menar författarna (2005) på att medierna används som ett hjälpverktyg för att göra världen 

begriplig och meningsfull. En kunskapskälla för hur barn i andra länder har det är TV-mediet. 

2.2.1 Kommunikation  

Kommunikation har tolkats och omtalats under flera decennier och en av de kritiserade 

kommunikationsmodellerna är Lasswell’s vem/ säger vad/ genom vilken kanal/ till vem/ med vilken 

effekt. Modellen som handlar om mänsklig kommunikation, har dock några nackdelar. Den är för 

enkel och tar inte in kontexten samt övervärderar masskommunikationens påverkningsfaktor. 

Trots nackdelarna fungerar Lasswell’s formell när man vill göra beskrivningar av kommunikation 

som övertygar (Jesper Falkheimer, 2001:169).  

Begreppet dubbel hermeneutik innebär att tolkandet sker fram och tillbaka mellan 

olika människor, medier samt kommunikation som ger olika betydelser för olika människor och 

sektorer i samhället.  (Klaus Bruhn Jensen, 2003:8 ff). 
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När människor kommunicerar med varandra är kontexten fundamental enligt författarna Mark L. 

Knapp och Judith A. Hall (2006: 103). De tar även upp att olika omgivningar ger olika kontexter. 

Våra kontexter, omgivningar, har enligt författarna en påverkan på vårt beteende och blir på så 

sätt en del av hur vi kommunicerar. 

De finns många olika kommunikationskanaler varav internet är en. Det är inget 

massmedium i samma utsträckning som TV eftersom det både används för envägs – samt 

tvåvägskommunikation. Internet uppkom i syfte att skapa ett nytt kommunikationssystem inom 

det amerikanska försvaret. Idag är internet så omfattande att både privata personer och företag 

använder det. Det är främst unga personer samt medelålders personer som använder internet 

idag. (Jesper Falkheimer, 2001:133 ff) 

2.2.2 Retorik 

Retorik handlar om att övertyga, övertala eller överlista personen man kommunicerar med. Det 

finns olika sätt att övertala en person och det första är genom att informera eller att lära ut något 

till någon. Det andra sättet är att man kan inspirera eller påverka personen man samtalar med. 

Som tredje alternativ kan underhållning användas som ett övertalningssätt. Dock är det inte vem 

som helst som kan använda retorikens konst eftersom personen måste inge förtroende och kunna 

använda begreppen ethos, pathos samt logos. De tre begreppen handlar om att trycka på talarens 

tillit, ethos, och åskådarnas känsla, pathos, samt förnuft som logos står för (Peter Cassirer, 1997:104 

ff). 

2.2.3 Tvåstegshypotesen 

Under flera år har människan fört ut sina budskap genom olika kanaler såsom TV. Sedan 

världskrigen har intresset för politiskt samt propagandakommunikation funnits. Eftersom 

propagandakommunikation ofta associerats med övertalning och manipulation har maktutövare 

använt sig utav den kommunikationsangreppssätt enligt Jesper Falkheimer (2001:170ff). Dock är 

inte alltid budskapet politiskt men med propagandakommunikation är det sändarens syfte att 

styra mottagarna åt dennes egen riktning. Författaren tar upp Lazarsfelds masskommunikation 

och menar på att människor kan bli påverkade av massmedier där en viss propagandaanda finns. 

Lazarsfelds tvåstegshypotes innebär att påverkningsbudskapen går igenom två steg.  

Stegen är opinionsbildare samt individer i olika nätverk och sociala grupper. Eftersom vi idag har 

möjligheten att sprida informationen genom massmedierna når budskapen ut till fler individer. 
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De två stegen innebär att effektresultatet inte påvisas direkt eftersom meddelandena måste gå 

igenom de olika grupperna och nätverken.  

Opinionsbildare finns överallt och det som utmärker dem är social kompetens, 

deras höga medieanvändning och deras starka självuppfattning samt engagemang. En 

opinionsbildare finns inte enbart i medievärlden såsom kändisar utan även bland individerna i 

hemmen och på arbetsplatserna (Jesper Falkheimer, 2001: 107). 

2.3 Interkulturell kommunikation 

Att uppleva världen utifrån olika perspektiv är fundamental för att bli interkulturell. Genom att 

acceptera människors olika tänkebanor samt levnadssätt kan man bli mindre fördomsfull och mer 

öppen mot människor. 

2.3.1 Kultur 

Kulturer kan delas in i två aspekter nämligen produkt och process. De båda aspekterna är i stort sätt 

en ingång till en social struktur (Klaus Bruhn Jensen, 2003:5). Dock kan ordet kultur definieras av 

uppdelning och kultur är en persons totala liv kombinerat med beteendemönster som är inlärda. 

En kulturs normer, värderingar samt materiella objekt är de viktiga delar i en persons liv. Kultur 

existerar inte enbart inom olika nationaliteter och etniska grupper utan även organisationer samt 

andra system har kulturer som påverkar människor (Everett M. Rogers och Thomas M. Steinfatt, 

1999:85)  

Individer som kommunicerar med andra individer från andra kulturer är mindre 

fördomsfulla mot andra människor och kulturer. Det är kontaken med andra människor från 

andra kulturer som ger effekten av ökad förståelse. Dock handlar det inte enbart om 

kommunikation samt information utan vikten ligger i att informationen är känslomässigt 

relaterbar (Rogers & Steinfatt 1999:58, 223).  

Inom kulturbegreppet pratar man även om hög- samt lågkontextkulturer. 

Skillnaden mellan de båda kulturkontexterna är den mängd information som är inbundet samt 

startas direkt i ett kommunikationsmeddelande. I en högkontextskultur är artigheten på hög nivå 

och relationerna bland människorna i kommunikationen har stor betydelse. I en högkontexts 

kulturs kommunikation är vikten på det som inte sägs istället för det som sägs. I den 

lågkontextuella kulturen ligger fokus på att kommunikationens meddelanden är tydliga. 

Kulturens medlemmar värderar inte kontexten högt utan anstränger sig hårt för att undvika 

missförstånd. När personer från olika kontextkulturer möts uppstår risken för missförstånd 
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eftersom kommunikationssätten är olika varandra. En kulturkrock kan sammanfattas som en 

konflikt som uppstått mellan två eller flera kulturer när olika meningar om en specifik ska 

uttalats. De europeiska och amerikanska kulturerna är exempel på lågkontextkulturer och de 

asiatiska och latinska kulturerna är högkontextkulturer (Rogers & Steinfatt 1999:58, 90, 92, 223).  

Kulturmönster såsom beteende, normer och behov ser olika ut i olika kulturer. 

Skillnaderna kan resultera i olikheter om samspel och avstånd (Knapp och Judith, 2006:151).  

2.3.2 Etnocentrism och Kulturrelativism 

Kulturrelativism handlar om att kulturen döms efter dess kontext och hänsyn ska tas till kulturens 

alla delar. Det andra begreppet är etnocentrism, vilket kan liknas vid en barriär för effektiv 

kommunikation. När det handlar om effektiv kommunikation handlar det om att reducera 

missförstånd till en minimal gräns. Ju mer lik mening vi tillskriver meddelandena i en 

kommunikation desto effektivare blir kommunikationen. Etnocentrism lyser igenom starkast bland 

grupper som är socialt avlägsna och där klyftor mellan andra grupper och den egna tydliggöras 

(Everett M. Rogers och Thomas M. Steinfatt, 1999:225, William B. Gudykunst, 2004:28) 

Etnocentrism kan leda till fördomar och diskriminering. En orsak till att fördomar 

uppkommer är genom jämförelse mellan grupper och att slutsatsen av jämförelsen blir att den 

andra gruppen inte anses vara lika bra eller rätt som gruppen som gör jämförelserna. Fördomar 

görs oftast av antaganden om den andra gruppen och av brist på kunskap och information 

(Rogers och Steinfatt, 1999:230 ff, Gudykunst, 2004:134). 

Människan är till en viss grad etnocentrisk eftersom att vara icke-etnocentrisk enligt 

Gudykunst (2004:131) inte är en möjlighet. Genom fördomar samt diskriminering kan resultatet 

av etnocentrism bli en mer fientlig värld. För att minska fördomarna och diskrimineringen samt 

övergå till en mer kulturrelativistisk nivå är kontakten med andra människor viktig Det är  

personlig kontakt med människor olik en själv som kan leda till minskning av etnocentrism (Rogers 

och Steinfatt, 1999:230 ff).  

Begreppet sojouring innebär besök i en annan kultur än sin egen under en period. 

Eftersom det handlar om besök i andra kulturer är besöken en grund för förståelse för andra 

kulturer. Sojouring kan leda till minskning av etnocentrism eftersom förståelsen kring kulturer 

uppstår genom kontakt med kulturer i dess naturliga miljö. Besök i andra kulturer kan både 

upplevas som negativt och positivt beroende på hur villig besökaren är att förstå kulturen. 

Behovet av att lära om den nya kulturen kan leda till fantastiska erfarenheter (Rogers och 

Steinfatt 1999:224).  
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2.3.3 Genusperspektivet 

Framställningen av kvinnor och män i massmedier kan vara olika beroende på kulturen. I 

amerikanska medier framträder män mer frekvent än kvinnor. När kvinnorna syns i medierna 

målas de upp som inkompetenta eller som offer. Massmedia kan skapa, vidbehålla eller förstöra 

genusstereotyper (Rogers och Steinfatt, 1999:209,210). 

Enligt Mark L. Knapp och Judith A. Hall (2006:75) är flickor och kvinnor, inom 

icke-verbal kommunikation, bättre på att tolka de tysta budskapen än pojkar och män. Kvinnor 

läser inte enbart av de icke-verbala signalerna bättre än män utan de kommer även ihåg dem 

längre samt tydligare. Dock anser författarna att kvinnor kan läsa av ansiktsuttryck bättre än män, 

men när det kommer till utläsning av ilska har männen en bättre dömning av meddelandena. 

Orsaken till att kvinnor läser av icke-verbala signaler, menar Knapp och Hall, har att göra med 

deras känslighet samt intuition.  
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3. Metod 

Metod är för många ett akademiskt begrepp som enbart används i rapport- och uppsatsskrivande, 

men kan även ses som en del av vägen till kunskap. I det här kapitlet följer en redovisning av den 

metod som hjälp mig på vägen att uppnå kunskap inom de ämnen jag valt att studera. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

De vetenskapliga traditionerna skiljer sig mellan varandra när det kommer till förklaring och 

förståelse. Det är fokus på de olika aspekterna som ser annorlunda ut beroende vilken 

metodapproach forskaren väljer. Min vetenskapliga ansats går åt det kvalitativa hållet och mitt 

fokus kommer att ligga mer på förståelse än förklaring. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Jag kommer använda mig av kvalitativ metod. Anledningen till mitt val är eftersom jag vill få en 

djupare förståelse genom att tolka det insamlade material. Genom en kvalitativ metod finns 

utrymme för tolkningar och verbal analys. Eftersom mitt syfte är att skapa mig ökad förståelse 

och kunskap genom att tolka det insamlade materialet kan en ren kvalitativ metod vara att 

föredra. Dock kan jag få bredare samt mer generell data av en kvantitativ metod. Min tanke är att 

visa några bilder som organisationen använder sig av vid informationsspridning för att ta reda på 

hur mottagarna av informationen upplever den samt om mottagarnas tolkning av bildernas 

budskap stämmer överens med budskapet organisationen vill förmedla. Istället för en kvantitativ 

enkät kan en kvalitativ fokusgrupp vara ett alternativ till att ta reda på hur allmänheten uppfattar 

organisationens information, budskap, via bilder. 

Eftersom kvalitativ metod innefattar diskussion samt förklaringar brukar det 

inbegripa subjektivitet, djupare förståelse samt mjukdata. De forskare som utgår från en kvalitativ 

forskningsansats går djupare in på ämnet än den kvantitativa forskaren. Detta för att kunna studera 

delarna ur ett subjektivt perspektiv och genom ett tolkande sätt få en förståelse kring 

forskningsämnet. Författarna Runa Patel och Bo Davidson (2003:14,51) beskriver en kvalitativ 

metod som ett tillvägagångssätt där inriktning på en verbal analys sker samt att forskningsproblemet 

handlar om att tolka och förstå bl.a. människors upplevelse samt besvara frågor såsom ”på vilket 

sätt?” och ”hur kan det vara så?” Enligt författarna kan jämförelse dras till den kvantitativa 

metoden eftersom metodens syfte är att mäta och statistiskt analysera dess frågor. 
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3.1.2 Hermeneutiskt synsätt 

Som inriktning i den kvalitativa metoden ska jag utifrån ett hermeneutiskt synsätt tolka den data 

och information som samlats in. 

Den vetenskapliga inriktningen hermeneutik handlar om tolkningslära och att genom 

tolkandet skapa sig en förståelse kring det valda ämnet. Genom tolkning av hur mänskligt liv 

uttrycks i det talade, skrivna samt i handlande språket finns möjligheten att förstå andra 

människor. Som forskare utgår man utifrån sin egen förförståelse när man närmar sig 

forskningsobjektet, vilket kan ses som en tillgång (Patel och Davidson, 2003:28 ff).  

Författarna Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (1994:59) menar på att en 

grundläggande förutsättning när det kommer till hermeneutik är att forskarens förståelse för en 

mening inte kan förstås utan dess kontext. De menar även på att för att en forskare ska förstå 

helheten behövs förståelse för delarna men för att förstå delarna behövs en förståelse för 

helheten. Det är den hermeneutiska spiralen som bygger just på helheten och delarna. Även Patel 

och Davidson (2003:30) tar upp spiralen och menar på att forskaren pendlar mellan helheten och 

dess delar för att på så sätt få en insikt. De anser även att det inte handlar om någon slutlig teori 

för hermeneutikerna utan deras strävan är att få fram olika tolkningar och förstå objektet de 

studerar. 

Under min undersökning kommer jag utgår ifrån förståelsen av delarna samt skapa 

en helhetsförståelse eftersom de har ett samband.  

3.1.3 Induktion, deduktion och abduktion 

Det finns olika sätt att genomföra en undersökningsstudie. Ett sätt är att forskaren först studerar 

verkligheten för att dra slutsatser kopplade från teorin som samlats in. Sättet som just beskrivits 

benämns som induktiv metod. Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003:24) innebär den induktiva 

metoden att forskaren utgår ifrån empirin i analysen. De tar även upp deduktiv metoden som 

kännetecknas av att forskaren utifrån teorier och principer drar slutsatser om enskilda företeelser.  

Eftersom min studie går i linje med båda metoderna kommer jag att använda mig 

utav abduktion som metodval. Författarna menar på att ett abduktivt arbetssätt kan liknas vid en 

kombination mellan induktivt och deduktivt. Jag kommer att pendla mellan teorin och verkligheten 

för att få fram ett resultat samt en analys. Enligt författarna Østbye et al (2004:111) innebär en 

abduktiv metod en växlande verksamhet mellan det empiriska materialet samt de teoretiska 

begreppen. De tar även upp att ett sådan arbetssätt kan liknas vid en hermeneutisk process där 

förståelsen för delarna klargörs genom en övergripande förståelse för helheten görs.  
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Processen utgörs av ett ombytligt utförande där forskarens förståelse samt begrepp ändrar 

karaktär i ett metodiskt förlopp. 

Genom att undersöka hur verkligenheten, genom intervjuer samt observationer, ser 

ut kommer jag samtidigt att undersöka teorins delar. Min studie kommer att gå fram och tillbaka 

mellan empirin som jag ska samla in samt de teoribegrepp som kommer att utgöra min 

teorigrund. 

3.2 Undersökningsmetoder 

I min insamling av det empiriska materialet kommer jag att använda mig av olika 

undersökningsmetoder. Eftersom jag arbetar utifrån en kvalitativ metod kommer mitt 

tillvägagångssätt samt insamlingsmetod att gå i samma linje. 

3.2.1 Urval 

Det är de kvalitativa intervjuerna, fokusgruppsintervjun samt medieobservationen som kommer 

att utgöra min grund för analysen. Eftersom det är frågor av en djupare ingående karaktär som 

ska besvaras ligger fokus på det kvalitativa och inte det kvantitativa. De tre 

undersökningsmetoder, som presenteras närmare nedan, täcker organisationens syn samt 

allmänhetens syn på Unicefs icke-verbala kommunikation. 

Genom att frågorna är kvalitativt riktade blir min empiriska del icke generaliserbar 

eftersom enbart en grupp kommer att få utgöra allmänhetens åsikter. Jag skulle kunna genomföra 

en enkätundersökning för att få en bredd på allmänhetens talan, dock anser jag att ett sådant 

resultat inte kommer att få samma djupa analys. 

Under intervjuerna har jag använt mig av en intervjuguide som fungerat som bas 

när de olika specifika frågorna till de olika respondenterna formats. Även observationen samt 

fokusgruppens frågor ligger i linje med de kvalitativa intervjupunkterna (se bilaga 1). 

För att min studie ska få ett så brett slutresultat som möjligt har jag valt att 

undersöka hur Unicef kommunicerar med allmänheten via två mediekanaler. Anledningen till att 

jag valt två istället för fler mediekanaler är eftersom jag vill använda mig av de icke-verbala 

signalerna. Genom min avgränsning faller de verbala kanalerna som radio bort liksom de skrivna 

kanalerna. Dock använder sig tidningar av bilder men för att hålla studien hanterbar kommer jag 

inte att titta på de tryckta medierna. 
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3.2.2 Kvalitativ intervju 

När det kommer till intervjuerna kommer jag att använda mig av en intervjuguide med öppna, 

tematiska frågor. Jag vill använda mig av en mall under intervjun som gör det möjligt att ställa 

följdfrågor samt göra ändringar i formulärets frågor under intervjuns gång. Intervjumallarna har 

varit olika från intervju till intervju eftersom respondenterna har olika funktioner inom Unicef. 

Varje intervjus frågor grundas i intervjupunkterna, se Bilaga 1. 

Enligt författaren Steinar Kvale (1997:91) innefattar en ostrukturerad intervju olika 

teman och frågorna är öppna. Frågorna kan ses som ledfrågor istället för absoluta frågor. För att 

komma ifrån korta och innehållslösa svar har de flesta frågorna formulerats så att 

svarsalternativen inte enbart blir ja eller nej. Dock finns stängda frågor med, detta för att ger 

bekräftelse på hur det ser ut inom organisationen. Författaren menar även på att det finns 

utrymme för ändringar i en ostrukturerad intervju, vilket innebär att det finns utrymme för att 

ställa följdfrågor. Genom att använda mig av en ostrukturerad intervju blir intervjuerna mer fria 

samtal och det ges chans till att få en djupare förståelse av intervjupersonens tankar och åsikter. 

Författaren Bertil Carlsson (1990:81,82) menar på att en ostrukturerad intervju ger större frihet i 

frågeformuleringarna och att forskaren utgår ifrån teman istället för fast frågor. Han liknar en 

ostrukturerad intervju vid ett tomt ark där området men inte innehållet är bestämt i förväg. 

Enligt Runa Patel och Bo Davidson (2003:72) innebär en ostrukturerad intervju att 

frågorna är öppna och ger utrymme för ett stort svarsutrymme. De anser även att en kvalitativ 

intervju innebär att upptäcka och identifiera egenskaper och man kan inte ange svarsalternativ i 

förväg, inte heller avgöra sanningen i svaren av det är tolkningssvar som ges till forskaren.  

Jag kommer att genomföra tre intervjuer med kvinnor som har olika roller inom 

organisationen Unicef. Jag kommer att intervju en känd person som har medievana samt ständig 

kontakt med medierna. Intervjun kommer att ske med en ambassadör för Unicef eftersom den 

här personen ofta bevakas av medierna. En intervju med kontaktpersonen för den lokala gruppen 

i Kalmar kommer även att genomföras.  Min sista intervju kommer att göras med en kvinna som 

har stor erfarenhet av arbete både inom ideella organisationer samt interkulturell kommunikation. 

Jag vill få en bredd på intervjusvaren för att få en bredare analys. Av lokaliseringsskäl kommer två 

intervjuer genomförs utan ansiktskontakt, en person kommer att intervjuas via mail och en annan 

via telefon. Genom att intervjua en person via mail eller telefon mister jag de icke-verbala 

tecknen. Jag är medveten om de nackdelar som finns men fördelarna med att välja just de här 

kvinnorna att intervjua väger över.  
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3.2.3 Fokusgrupp 

När en forskare samlar in data kan denne använda sig av intervjuer. Dock behöver intervjuerna 

inte innehålla en person utan gruppintervjuer kan även genomföras. Författarna Helge Østbye 

m.fl. (2004:103) tar upp att fokusgruppsintervjuer är en specifik gruppintervju där forskaren 

samlar ett par personer med relevanta bakgrunder för ämnet som ska diskuteras. 

Gruppmedlemmarna brukar normalt sett uppgå runt 6 personer, dock kommer jag 

använda mig av fyra personer. Anledningen är eftersom jag vill ge rum åt varje gruppmedlem att 

yttra sig. Fokusgruppen kommer att bestå av två tjejer och två killar i tjugoårsåldern. Som 

exempel tar författarna upp att gruppen får titta på tv som sedan diskuteras i gruppen. Jag 

kommer att visa en kort informationsfilm som Unicef använder sig utav i mediet TV. 

Fokusgruppen kommer därefter att kommunicera om olika punkter jag strukturerat upp utifrån 

ett ostrukturerat schema. 

Författarna Christina Obert och Monica Forsell (2001:6) använder benämningen 

grupp som fokusera på ett valt ämne när det presentera deras syn på fokusgrupper. Personerna i 

gruppen kommunicerar om det valda ämnet eller frågan och personernas uppfattningar leder 

vidare till forskarens data. Det är medlemmarna som ger deras syn på ämnet och den här 

kvalitativa metoden är enligt författarna enkel samt jämförbar med andra gruppers åsikter. Dock 

menar de på att ämnet eller den specifika fokusfrågan bör vara aktuell och viktig för målgruppen. 

Bertil Carlsson (1990:82) använder sig av ett exempel om undersökning av ett visst TV-programs 

effekt när han tar upp fokusgruppers funktion. Som bas bör forskare använda sig av en 

intervjuguide och bestämma en speciell situations som ska diskuteras och analyseras. Som 

forskare kan man ställa upp teser och sedan testa dem på fokusgruppmedlemmarna. Det leder till 

att flera hypoteser kan framgå under gruppintervju. Det är medlemmarnas subjektiva syn som ska 

analyseras (Författaren Bertil Carlsson, 1990:82). 

Eftersom jag har valt en kvalitativ approach kommer fokusgruppsintervjun vara 

kvalitativ. Min undersökning går ut på att försöka få svar på frågor som hur och varför och inte 

fokusera på några kvantitativa frågor rörande antalet och statistik. Mitt mål med fokusgruppens 

medverkan i min studie är att undersöka om informationen samt om Unicefs budskap når fram 

genom bilderna och studera vilken effekt eller inverkan på mottagandet av budskapen som 

ambassadörernas bilder ger allmänheten. Enligt Obert och Forsell (2001:8) kan fokusgrupper 

användas till flera olika områden och syften. Ett användningsområde är att mäta kvalitén och ett 

sätt är att låta en grupp människor studera bilder för att ge synpunkter på bildernas funktion och 

jämförbarhet. När det gäller jämförbarheten brukas det ofta tyckas att forskaren måste ställa 
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samma frågor vid varje tillfälle, dock anser författarna bör vikten ligga på att frågorna ska var 

relevanta och aktuella för målgruppen och vid tillfällena när frågorna ställs. 

Jag kommer att ställa frågor rörande Unicefs ambassadör Lill Lindfors, informationsvideo samt 

två bilder organisationen använder sig av i sin budskapspridning. Genom frågorna önskar jag 

undersöka allmänhetens syn på Unicef och deras icke-verbala sätt att informera på.  

3.2.4 Kvalitativ medieobservation 

Jag kommer att observera Humorgalan på TV4 som kommer att sändas den första maj 2009. 

Anledningen till att jag valt att undersöka just den galan är eftersom det är Unicefs gala där syftet 

är att öka antalet världsförälder. Galan handlar om att uppmärksamma barns situation i världen 

över samt att samla in pengar till att hjälpa dem få ett rättvist och humanitärt liv. Under min 

observation kommer jag att utgå ifrån några punkter, se bilaga 7. 

Syftet med undersökningen är att se hur Unicef använder sig av bilder i massmediet 

TV. Jag kommer även att observera ambassadörerna och den bild de ger. Min roll i 

undersökningen kommer att vara deltagande eftersom jag är och kommer agera som åskådare 

och potentiell givare. De finns fyra olika roller som en forskare kan inta vid en observation och 

en av rollerna är deltagande observatör. Den korrekta benämningen av att vara deltagande är 

närvarande observatör när forskare inte kommer in i den sociala gemenskapen och på så sätt inte 

blir en av deltagarna (Østbye et al, 2004:111 ff).  

3.2.5 Internetsamarbeten 

Unicef arbetar genom flera mediekanaler och ett av dem är internet. Internets funktion, ur 

Unicefs perspektiv, är att sprida deras organisationsbudskap till en större massa. Genom deras 

egen hemsida kan allmänheten både få information samt kommunicera med Unicefs 

medarbetare. Dock är det inte enbart deras egen hemsida som sprider information och utgör en 

kommunikationskanal utan Unicef har samarbete med bl.a. fyra andra hemsidor. Eftersom min 

frågeställning handlar om de olika sätt Unicef sprider sina budskap på kommer jag att undersöka 

de fyra hemsidornas medverkan samt funktion. 

Undersökningen av hemsidorna kommer att ske av det ostrukturerade slaget, dock 

kommer jag ta hjälp av några punkter se, bilaga 8. 
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3.3 Sanningskriterier 

Vid forskning används vanligtvis tre olika begrepp som knyter an till undersökningens 

sanningskriterier. Enligt Østbye et al (2004:120) tas de tre begreppen upp vid bedömning av 

metodkvalitén. 

3.3.1 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Ett begrepp som man använder sig av i sanningskritiska tänkandet är validitet vilket enligt 

författarna Østbye et al (2004:40) innebär trovärdighet, hur pass giltig studien är. De tar även upp 

att begreppet vanligtvis används vid relativ data och analysers förhållning till 

problemformuleringen. Eftersom begreppet är svårt att precisera betyder det ”mäter det man 

avser att mäta” enligt författarna (2004:40). Begreppet kan förklaras som en värdering av att 

resultatet har sammanhängning eller inte enligt Alan Bryman och Emma Bell (2005:48). Min 

undersöknings validitet lyfts upp av att mina respondenter är aktiva inom organisationen Unicef 

och undersökningsformulären för intervjuerna går i linje med studiens syfte. 

Författarna Østbye et al (2004:40) tar även upp begreppet definitionsmässig 

validitet vilket kopplas till hur man knyter an till de teoretiska begreppen som samlats in med 

analys av empiriska data som gjorts. När man istället vill undersöka tillförlitlighet och kvaliteten i 

data som samlats in, bearbetats och analyserats är det reliabilitet som man använder sig av. Enligt 

Bryman och Bell (2005:48) handlar reliabilitet om huruvida resultaten från studiens olika delar blir 

det samma om studien görs på nytt. Studiens data från respondenterna är av hög kunskap inom 

forskningsområdet vilket ger bra validitet samt reliabilitet. 

När man talar om olika sanningskriterier är begreppet generalisering ett viktigt 

sådant. Enligt Østbye et al (2004:41,42) utgick generalisering utifrån ett hermeneutiskt synsätt, 

ifrån förståelsen för delarna samt helheten. Målet enligt författarna är att insikt mellan helheten 

och dess delar skulle uppnås. Eftersom min undersökning utgår utifrån ett hermeneutiskt synsätt 

där pendlingen mellan delarna och helheten är generaliseringen på hög nivå. 

3.4 Metod – och källdiskussion  

En kvantitativ approach skulle kunna bidar med ett större omfång om allmänhetens uppfattar 

deras icke-verbala budskap. Genom en enkät når jag fler människor än genom intervjuer. Genom 

intervjuer hamnar fokusen på att göra en djupare analys och inte ta fram statistiska värden som 

en enkät gör. Dock fokuserar undersökningen på Unicefs kommunikation genom medier och 

opinionsledare och inte på hur mottagarna tar emot budskapen. 
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En diskussion som kan uppstå är huruvida en kvalitativ metod är den mest ultimata vägen att 

välja. Ett alternativ till min metod hade varit att försöka påvisa ett resultat som är mer kvantitativt 

mätbart. Fokus hade hamnat på sifferfrågor samt statistiska resultat.  

Även datainsamlingsmetoderna har sina svagpunkter som kan utgöra nackdelar för 

forskaren. Intervjuer som insamlingsverktyg har sina brister i den mån att intervjuarens frågor 

inte alltid får de svar som önskas. Intervjuers icke-verbala del spelar in när intervjupersonens 

klädsel samt tal kan leda till en felstyrning i frågeschemat. En intervju kan som sagt innehålla 

felkällor som skapar svårigheter för forskaren (Bertil Carlson, 1990:83,84).  

Dock anser jag att en metod som innefattar en direkt kommunikation ger en bredd till forskaren 

så att databearbetningen blir ett bra alternativ. Författaren tar även upp att frågorna av det öppna 

slaget kan leda till oklarheter men att svaren från öppna frågor ger en bredare tolkningsmöjlighet.  

Enligt Alan Bryman och Emma Bell (2005:23 ff) innehåller en kvalitativ metod 

induktiv forskningsstrategi men att inte alla forskare sammanstämmer med dem. För mig var en 

abduktiv strategi det rätta eftersom jag utgår utifrån ett hermeneutisk tolkande som ligger i linje 

med pendlingen mellan delarna och helheten. Eftersom jag vill skaffa mig en djupare förståelse 

kring mitt ämne är växlingen mellan undersökningens olika delar samt helhet viktig och även 

växlandet i metodstrategi likaså. 

Källkritik innefattar enligt författarna Østbye et al (2004:45 ff) hur vi undersöker en 

källa för att se vilken information vi kan få ut av den. De tar upp att vi kan använda källor på 

olika sätt och ett sätt författarna exemplifiera är minnen. Det innebär att vi får insikt i något som 

skett, vill studerar rester och effekter. Ett annat exempel är att använda källorna som berättelser 

som författarna refererar som faktaskildringar från olika människor. 

Mina intervjukällor består av tre kvinnor. Det hade varit intressant att intervjua en 

man och jämföra svaren och sättet de ges på. Dock fick jag inget svar från några män så att jag 

har inte medvetet valt att enbart intervjua kvinnor. I fokusgruppen valde jag att diskutera med 

både kvinnor och män.  
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4. Empiri 

Under studien gång har data samlats in, bearbetas och tolkas. I det här kapitlet redovisa jag den 

insamlade datan. Jag kommer att presentera respondenternas bakgrund, redogöra för deras svar 

samt beskriva informationen från internet samt medieobservationen. Dock är det enbart en 

sammanfattande presentation och hela materialet kan ni finna i bilagorna 9-12. 

4.1 Respondenternas bakgrund 

Jag har fått möjligheten att kommunicera med tre starka kvinnor som ägnar en del av sin tid till 

organisationen Unicef. Kvinnorna är för mig förebilder som är värda att lyssna och se upp till. De 

är opinionsbildare utan att veta om det. De här tre kvinnor utgör på ett sätt tre olika 

kommunikationskanaler eftersom deras arbete handlar om att sprida informationen men även att 

ha kontakt och prata med allmänheten. 

På Baronens café träffade jag en kvinna med ett vänligt ansikte. Tyvärr hann vi 

knappt börja prata förrän brandlarmet bröt ut och tvingade oss vidare till ett litet café mitt inne i 

Kalmars stad. Under intervjun mötte jag en engagerad pensionär, Margareta Dahlberg, som 

brinner för organisationen. Dahlberg är kontaktpersonen för den lokala gruppen Unicef i Kalmar. 

För att kommunicera med Unicef på en lokal nivå är hon kvinnan allmänheten kan prata med 

och får sina frågor besvarade eller bara få information om organisationen. Hon hade tagit med sig 

bilder och broschyrer. Bilder låg framför oss under nästan hela intervjun. För intervjuns frågor se 

bilaga 2 och den fullständiga intervju finns att hitta på bilaga 9. Stämningen mellan oss var 

avslappnad och lugn, det kändes som ett samtal mer än en utfrågning.  

Min andra intervju var med sångerskan samt skådespelerskan Lill Lindfors som jag 

pratade med via telefon, ett mer personligt möte var svårt att genomföra eftersom hon bor i 

Stockholm. Trots att vi inte träffades ansikte mot ansikte kände jag att min bild av Lindfors är 

som jag förväntade mig: hon är en varm engagerad person som är lätta att prata med och har en 

karisma som skiner igenom telefonen. Hon var en person som jag inte ville sluta prata med. 

Hennes livserfarenhet imponerar på mig och en fika med henne hade både varit lärorik och 

gemytlig. Hennes frågor samt svar finner ni i bilaga 10. Hon är ambassadör för Unicef Sverige 

och reser runt i landet och för ut organisationernas budskap.  

Den sista och tredje kvinnan mötte jag första gången i ett klassrum på högskolan i 

Kalmar. Elisabet Idermark höll kursen Interkulturell kommunikation som jag medverkade i.  
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Redan från start kände jag att Idermark brann för organisationen. Det var hennes förståelse för 

bilders betydelse samt kunskapen om olika kulturer som blev anledningen till att jag valde skicka 

henne några frågor. Frågorna skickades via internet och svaren likaså. (Se bilaga 11.) Idermark 

arbetade som Universitetsadjunkt inom institutionen för kommunikation och design. Genom sitt 

arbete förde hon ut Unicefs budskap i klassrummen på Kalmar Nyckel. Hon var engagerad i den 

lokala gruppen i Kalmar. 

Jag har även intervjuat en grupp människor som bestod av fyra personer, två killar 

och två tjejer, alla med kunskaper om bildskapande och bildkomponerande. Tre av personerna 

har kommunikationsvetenskaps förståelse och den fjärde är amatörfotograf. För att se deras 

frågor samt svar, se bilaga 12. 

4.2 Icke‐verbal kommunikation 

Unicef arbetar mycket med bilder och sedan flera år tillbaka innehåller bilderna glada barn menar 

Dahlberg på. Hon tog upp att på hennes tid var bilderna hemska och barnen på bilderna hade 

uppsvällda magar och såg eländiga ut. Enligt Dahlberg var det obehagligt att se på bilderna, det 

var svåra att ta till sig eftersom man instinktivt försökte skydda sig ifrån dem. Även Lindfors 

ansåg att hemska och ledsna bilder inte tas emot på samma sätt, för människor skjuter ifrån sig 

dem. Hon menade att allmänheten vill se glada barn och bilder som bringar hopp om barnens 

framtid. Dock trodde hon att förvirring kan uppstå av glada barn eftersom bilderna inte säger 

något om barnens livssituation men att de flesta människor nog trots det förstår de icke-verbala 

budskapen. Dahlberg berättar att syftet med glada bilder är att människor måste förstå vilken 

glädje man kan ge barn med små medel. Ett viktigt icke-verbalt men även verbalt budskap som 

Unicef arbetar med är att alla barn ska ha tillgång till rent vatten. Broschyrerna som hon tagit med 

sig är fulla med fotografier på barn med vatten och barn i skolan. I nästan varje bild kan man se 

hur bilderna länkas samman med Unicefs mål och visioner. 

 Enligt personerna i fokusgruppen var bilderna, se bilaga 6, glada och gav ett 

positivt intryck. Genom det gula vattenfatet förstod de att bilden budskap handlade om vatten 

och de tolkade bild 1, se bilaga 6, som det var första gången några av barnen fick leka och röra 

vatten. Det var genom lika delar som fokusgruppen beskrev bildens helhet och budskap. Deras 

fokus låg på vattnet på bild 1 och på bild 2, se bilaga 6, fick de bilden av föräldralöshet. Det var 

genom fatet och filten i de båda bilderna som utgjorde de stora delarna. Fokusgruppen tog även 

upp att den andra bildens budskap var svårt att tolka eftersom den var något intetsägande.  
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Den första bilden tror fokusgruppens var tagen i Afrika men barnens skor gjorde dem 

fundersamma.  

De menade att bilden kunde beskriva barn i USA eftersom pojkarna skor och 

kläder gav det intrycket, det var bakgrundmiljöns olika delar som gjorde att de till slut antog att 

bildens ursprung var Afrika. Dock medgav de även att en förväntan fanns hos dem om att 

barnen situation var värre eftersom bilden användes av Unicef.  

När det handlar om att sprida information om barns situation genom bilder 

berättade Dahlberg att de brukar använda sig av roll-up samt olika material som de delar ut bland 

allmänheten. En effekt av bilderna som hon hade märkt var att människor börjar lättare prata 

eftersom de kan utgå ifrån bilden. Även internet är en plats där informationen genom bilder 

sprids menade Dahlberg på. 

Sambandet mellan bildernas syfte och organisationens mål samt vision är tydligt, 

dock ansåg Dahlberg på att det kan vara svårt att tolka ett icke-verbalt budskap utan något 

verbalt. Det verbala kan utgöra en förtydlig och ge allmänheten mer information om vad deras 

arbete handlar om. Hon gjorde skillnaden mellan glada och ledsna bilder och menade att en glad 

bild inte behöver lika mycket verbalt för att förstås meden en ledsen bild nästan kräver en text till 

för att bildens budskap inte ska missuppfattas. Lill Lindfors menade att bilder har en stark 

genomslagskraft och om man tillfoga en text till ett fotografi tar man till sig bilden först och 

sedan texten. Enligt henne har bilderna som effekt att förtydliga snarare än att skapa missförstånd 

i de verbala budskapen. Enligt fokusgruppen ger Unicefs informationsfilm en dubbelmoral 

eftersom de är emot våld men använder våld för barns rättigheter. Unicefs budskap blir enligt 

dem otydligt när det gäller hur de ska uppnå organisationens mål. 

Ett sätt som Lindfors sprider sina upplevda bilder på är verbalt eftersom hon 

försöker återberätta de bilder hon har fått. Trots att det är svårt att verbalt beskriva något som är 

icke-verbalt försöker hon att peka på de små symbolerna som människor kan ta till sig och förstå. 

Hon pratade om små skor som står på en rad utanför ett barnhem. Det är en bild som alla kan 

förstå menade Lindfors. För henne är symboler starkare än siffror eftersom man inte kan ta till 

sig siffrorna och förstå deras innebörd. Människor tolkar bilder på olika sätt och tillskriver olika 

meningar. När Lindfors berättar sina tolkningar försöker hon ge så hög grad i sitt bildbeskrivande 

som möjligt och att bildspråket är viktigt för folks förståelse. Lindfors ansåg även att för att 

beskriva en situation eller en verklighet behövs flera bilder för att de ska utgöra en helhet. 

Bilderna blir som delar som ger varsin del av helheten. Det finns inte alltid plats till helhetens alla 

bilder. När det sker måste man hitta en bild som säger så mycket som möjligt menade hon.  
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Det kan även vara bra att fokusera på en liten detalj och låta delen få utgör helheten. Det kan bli 

lättare för allmänheten att ta tills sig delen och förstå helheten ansåg Lindfors. Hon tog upp en 

bild som ett exempel på förklaring av helheten och det är bilden på flickan med napalm på 

ryggen. Den bilden har blivit en representativ bild av Vietnamkriget och de hemskheter som 

skedde där.  

4.3 Masskommunikation 

För mig är alla tre kvinnorna opinionsbildare, dock är inte det en bild de har av sig själva. 

Margareta Dahlberg menade på att det är något hon strävar efter och hon känner ett visst ansvar 

om hur informationsspridningen ska komma ut till allmänheten. Lill Lindfors hade inte ens tänkt 

tanken att hon figurerar som en opinionsbildare. Hon ser sin roll som ambassadör som en 

möjlighet att hjälpa människor att få information om barns situationer och få människor att 

engagera sig. För Idermark är opinionsbildare ett starkt ord men självklart försöker hon påverka 

människor att intressera sig i barns situationer. 

Att kändisar får uppmärksamhet av medierna är inget nytt och Lindfors menade att 

fler kända personer borde ställa upp för organisationer såsom Unicef. Dock kan medierna kasta 

en negativ blick på dem och indirekt på organisationen enligt Lindfors och menade även att 

organisationen borde man vara mer medveten om vilken person som bör blir ambassadör. En 

popidol som lever ett liv som människor inte borde se upp till är inte en rätt person. Samtidigt 

kan en person som har levt ett vilt liv vara en bra förebild för de barn som har hamnat fel. En 

person som känner barns lidande och vet vilka svårigheter barn utsätts för, har möjligheten att 

figurera som en vägledare. Hon har märkt att kändisar som har haft det svårt har en stark empati 

för barnfrågor och att deras förståelse kan hjälpa barnen. 

Eftersom hennes roll handlar om att representera Unicef, vilket ofta sker via 

medierna har hon möjligheten att föra ut organisationens bilder till allmänheten. Hon försöker 

hela tiden att vidmakthålla Unicef i fokus genom att dela med sig av sina bilder i intervjuer och i 

andra sammanhang. 

Fokusgruppen pratade om att medierna har ett stort inflytande på de bilder 

allmänheten får av organisationer samt representanterna. Medierna kan både glorifiera och 

svartmåla personerna menar fokusgruppen. Deras bild av Lindfors var blandade eftersom de 

ansåg att de var fel generation att uttala sig om henne. De trodde att äldre personer kan känna 

samhörighet med Lindfors på ett annat sätt än vad de gör. För dem var Mikael Persbrandt en mer 

aktuell och känd person som de lyssnade på.  
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De ansåg även att medierna kan påverka Unicefs opinionsbildning i den meningen att de alltid är 

intresserade av att få en saftig nyhet om organisationen. Även att medierna kan hjälper dem i eget 

vinstsyfte som exempelvis att anordna en TV-gala åt Unicefs som ger dem själva tittare.  

Genom en TV-gala såsom humorgalan i TV4 som sändes den första maj får TV4 

tittare och höjer så tittarsiffrorna samtidigt som de är måna om att alltid leverera en sann bild om 

organisationen till allmänheten. En av personerna i fokusgruppen menade att en gala är ett bra 

sätt att få återkoppling för tidigare givare. De kan få en bild av vad deras hjälp har gjort för nytta 

menade en i gruppen. En annan tyckte att galorna nu är för många och att det inte finns någon 

mening att titta på dem. Åsikterna kring funktionen av de icke-verbala budskapen inom 

massmediet TV är delade i fokusgruppen. De menade på att det både finns fördelar och 

nackdelar med budskapsspridning i TV. 

 Fokusgruppen fick även se en informationsfilm från Unicef, som sändes under 

våren 2009 på TV. De fick en tydlig bild av filmens budskap om barnssoldater. Det som saknade 

var information om på vilket sätt Unicefs nål kan hjälpa stoppa barnsoldater. Trots deras 

fundersamhet gav filmen en effekt. En av gruppmedlemmarna tog till sig budskapet och kommer 

att köpa en nål för hon trodde på det. Hon ansåg även att filmen var bra eftersom den visade på 

ett enkelt sätt vad Unicefs arbete handlar om och syfte med filmen var. 

 4.4 Interkulturell kommunikation 

Bilder kan leda till olika saker och användas för olika syften. Margareta Dahlberg ansåg att 

Unicefs bilder kan leda till ökad kunskap om andra kulturer samt länder. Hon menade på att 

svenska folket ser kontinenten Afrika som ett stort land och har förutfattade meningar om att 

svältande barn som behöver hjälp enbart finns i Afrika. Faktumet är att barn som behöver hjälp 

finns över hela välden. Genom Unicefs bilder får allmänheten informationen om att 

organisationens arbete inte riktar sig till en nations barn utan världen barn enligt Dahlberg. 

Bilderna ger även informationen att barnen kommer från olika kulturer och behöver olika sorts 

hjälp. Hon blev själv lite förvånad när hon tittade igenom Unicefs bilder eftersom de kom från så 

många olika platser världen över. 

Eftersom varje kultur har sina normer och levnadsregler kan kulturskillnader 

uppstå. Lill Lindfors märkte av det när hon reste till Nepal med Unicef. När hon mötte 

människorna där målade hon upp bilden av henne själv som en yrkeskvinna. Hon kom på sig 

själv senare att hon borde måla upp bilden som mamma och mormor för att få en gemenskap 

med kvinnorna i Nepal men även i andra länder.   
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Lindfors trodde att bilder kan leda till en ökad förståelse och de flesta massbilderna kan tas in av 

många människor från olika kulturer. En bild på en mamma eller pappa med deras barn är 

kulturlöst i den bemärkelsen att alla kan relatera till en förälders kärlek till sina barn. När det 

gäller bildernas omfång tror hon att det är lättare att föra ut budskapet med mer specifika bilder 

istället för totalbilder som innehåller oändligt med information. Hon hoppas att bildernas 

inverkan ska leda till mindre fördomar för andra kulturer. Fördomar trodde Lindfors ofta handlar 

om rädsla för någon okänt och som ambassadör kan hon minska den rädslan genom att själv inte 

vara rädd. Trots att människors rädslor inte försvinner direkt av de bilder de ser trodde hon att en 

förebild kan vägleda allmänheten till rätt riktning. Mot ett mer fördomslöst samhälle. Hon skulle 

gärna vilja besöka en kultur under en längre tid. För att få en mer omfattande bild. 

För Elisabet Idermark är bilder viktiga i interkulturella kommunikationer eftersom 

en bild säger mer än ord och hon trodde att det är så i de flesta kulturer. Dock menade hon på att 

en bilds budskap och tolkning kan se annorlunda ut beroende på kulturen. En bild på en kvinna 

kan tolkas både som något fult och negativt samt vackert och positivt eftersom kulturens syn på 

kvinnor spelar in. Hon tog även upp att skillnaderna mellan kulturernas syn på bilderna varierar 

mellan generationerna. Eftersom missförstånd kan uppstå kan en bild få en motsatt effekt än 

önskat och en diskussion om något annat skapas. Som exempel använde hon hur en bild på en 

kvinnlig politiker kan skapa synpunkter om hennes läppstift istället för hennes åsikter. 

 Delarna i bilder kan utgöra tolkningspunkter och fokusgruppen fokuserade på 

vatten när det kom till bild 1, se bilaga 6, eftersom barnen var mörka. Hade barnet varit vita hade 

budskapet om vatten inte nått fram trodde dem. 

När det handlar om bildernas trovärdighet samt färgande av kulturerna menade alla 

tre kvinnor på att bilderna visade hur det verkligen ser ut. För dem är fotografierna som Unicef 

använder sig av representativa och sanningsenliga. 

4.5 Budskapspridning genom internet 

Genom att undersöka det bildmaterial som olika hemsidor erbjuder kunde jag få en bild av hur 

många hemsidor som hjälper Unicef att sprida deras budskap genom icke-verbala kanaler som 

bilder.  

4.5.1 Unicef.se 

Organisationens hemsida är fylld med bilder på barn världen över. Majoriteten av bilderna 

innehåller glada barn. Som åskådare kan man även utskilja kopplingen mellan organisationens mål 
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och visioner med deras bilder eftersom de innehåller barn med bl.a. vatten, skolmaterial och 

medicinsk vård. Unicef visar även på sin hemsida bilder på sina ambassadörer så att allmänheten 

lättare får information om vilka de är. Bilderna är många och omfattar barn från världens alla 

hörn, i alla åldrar och både pojkar och flickor. Dock har de verbala tecknen en stor betydelse i att 

kommunicera med organisationen eftersom det är texten som leder besökarna rätt. Bilderna i det 

här fallet utgör ett komplement till den skriftliga informationen. 

 
4.5.2 TV4. se 
På TV4s hemsida kan man som besökare få information om samarbete mellan TV4 och Unicef 

verbalt, men även bilder från resor där kändisar medverkat i. En bild hemsidan visar är på artisten 

Anders Wendin i gruppen Moneybrother. Genom texten på hemsidan får man informationen att 

han har rest med Unicef till Guatemala. Hemsidan presenterar även en bild på programledarna, 

David Hellenius och Kristin Kaspersen, för humorgalan på TV4. Den största kanalen, när det 

gäller budskapspridning av det icke-verbala slaget för TV4, är TV-kanalen och inte hemsidan.  

4.5.3 PostkodLotteriet.se 

Genom att gå med i PostkodLotteriet och köpa deras lotter stödjer man Unicef. Det framgår 

tydlig på PostkodLotteriets hemsida genom text och en bild på Unicefs logotyp. Informationen 

på hemsidan är mestadels verbal, dock finns en bild som visar en vuxen och flera barn i en 

skolmiljö. Genom bilden får åskarna reda på att man stödjer barns skolutveckling genom att köpa 

en lott. Detta eftersom Unicefs logotyp även finns med i bilden och att en bilds placering ger 

intrycket till att koppling mellan PostkodLotteriet och Unicef finns. Som besökare kan man även 

se en kort film som handlar om Unicefs arbete i Malawi och Hiv/Aids drabbade barn. Filmen 

visar barn som får mat, sjukvård och undervisning men även tid för att vara just barn, att få leka.  

4.5.4 IKEA. se 

På IKEA:s hemsida ser man sex bilder kopplade till Unicef varav en bild på deras logotyp. 

Bilderna har ett varierat innehåll, allt från barn i skolan till barnarbete. Deras bilder är både glada 

och ledsna, en bild visar ett litet barn som bär på en stor säck. Eftersom IKEA samarbetar med 

Unicef genom att bl.a. skänka en del av kramdjursintäkterna visar de tydligt genom att använda 

sig av en bild på ett kramdjur. Dock ökar förståelsen till bilderna genom bildtexterna som finns 

vid varje bild. 
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4.5.4 Communities och bildsajter 

Genom communities såsom Facebook.com och Twitter.com sprider Unicef ut sina budskap 

genom bilder. På sidorna läggs bilder upp av medlemmarna som når ut till flera tusentals 

människor världen över. Hemsidorna utgör även en kommunikationskanal när det kommer till 

bildspridning eftersom bilderna figurerar som ämnesbeskrivning och samtals öppnas. Ett sätt 

som communities kommunicerar på är att skicka bilder till varandra. Dock finns verbala budskap 

med i meddelandena och utifrån överblicken på medlemmarna är det bilderna som skapar det 

största fokuset. För att komma i kontakt med bilderna måste ett medlemskap på hemsidorna 

skapas. På hemsidan Twitter.com kan medlemmar länkar sig vidare till något som kallas för 

netresult som ger ut icke-verbal information. 

Unicef har även samarbete med hemsidorna Youtube.com och FlickR.com som hjälper 

dem att sända ut både still- och rörliga bilder på barn som behöver allmänhetens bidrag. Dock är 

det inte enbart Unicefs medlemmar som lägger upp bilder och filmer på hemsidorna utan även 

ickemedlemmar är med och sprider organisationens icke-verbala budskap. Hemsidan 

Youtube.com är internationell och människor världen över är med i budskapspridningen. De här 

fyra hemsidornas besökare är i majoriteten unga människor. 

4.6 Unicefs humorgalan  

TV-galan som gick under namnet för varenda unge hade som syfte att öka antalet världsförälder i 

Sverige och samla in pengar till organisationen Unicef. Galan sändes den första maj 2009 kl.20.00 

på TV4. Under de två timmar TV-tiden humorgalan höll på fick allmänheten se bilder på barn 

världen över som behöver hjälp samt de barn som har fått hjälp från tidigare års galor. Det var få 

minuter som Unicefs logga samt loggan för kampanjen för varenda unge inte syntes i TV-rutan. 

Programtiden leddes av programledarna David Hellenius och Kristin Kaspersen och fler kända 

personer figurerade under kvällens gala. Några av personerna var artisten och Alcazar -

medlemmen Andreas Lundstedt samt Unicefs ambassadörerna Mikael Persbrandt och Lill 

Lindfors. 

Stämningen fylldes med skratt och allvar och färgerna på scenen dominerades av 

blått och grönt. För de som missade galan går det att se bilder, reportage och mycket mer på 

Unicefs hemsida. Under hela galans två timmar kunde TV-tittarna se antalet nyvärvade 

världsförälder som tillkommit under kvällens gång. Längst bak på scenen syntes siffrorna som 

representerade det konstant stigande antalet föräldrar till världens barn. 
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Ett av reportagen som visades i humorgalan på TV4 var Alcazars medlem Andreas Lundstedts 

resa med Unicefs till Zambia där han träffade en pojke vid namn Bumba. Inslaget handlade om 

barn som har Hiv och eftersom Lundstedt själv har fått en positiv diagnos, kunde man se på hans 

ansikte och kroppsspråk att förståelsen för de här barnen var enorm. All information om resan i 

Zambia och dess syfte gavs verbalt. Genom de icke-verbala bilderna fick TV-tittarna se en 

gråtande Lundstedt med barn där tårarna rann ner för deras oskyldiga kinder. Det syntes inga 

föräldrar eller andra vuxna och med Alcazarmedlemmens lugna och stillsamma sätt gick allvaret 

genom rutan. Det går även att se resan och de bilder som visades på galan på Unicefs hemsida. 

Något som Unicefs arbetar med är som sagts tidigare opinionsbildning genom 

ambassadörer. Galan var inget undantag eftersom två av ambassadörkåren, Mikael Persbrandt 

och Lill lindfors, uppmanade allmänheten genom TV-rutan att bli världsförälder och ge pengar 

till de behövande barnen. Ett annat reportage som visades den första maj under humorgalan var 

när Mikael Persbrandt reste till ett av världens fattigaste länder, Afghanistan. Genom TV-bilderna 

steg allvaret fram och smutsen, soporna på gatorna och de huttrande barnens satte en klump i 

halsen. Allmänheten kunde se en liten pojke som arbetade ute i kylan med stora stötdämpare, en 

annan pojke snurrar med en pistol som om den vore en leksak. 

Bilderna och inslagen var många och blandades av glada och ledsna, roliga och 

hemska samt overkliga och verkliga. 

I slutet av galan sjöng Måns Zelmerlöv med en barnkör om hopp och framtid. 

Barnen gav ett mäktigt intryck och barnens hud samt hår färg varierade lika mycket som världens 

barns färger gör. Scenen gick från en klar grön färg till en varm röd. När galan var slut hade ett 

resultat getts, nämligen 28 500 nya världsförälder. 
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5. Analys 

Under studien gång har data samlats in och redovisats. I det här kapitlet kommer jag att koppla 

samman mina empiriska data med de teoretiska begrepp som jag tog upp i tidigare kapitel. Det är 

genom teorierna som en analys av empirin kommer att göras. 

5.1 Icke‐verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation innehåller många tecken som ska tolkas av mottagaren. Tecken kan 

sändas ut genom bl.a. ansiktet men oberoende av informationen som sänds ut måste information 

om orsaken bakom uttrycken redogöras enligt författarna Mark L. Knapp och Judith A. Hall 

(2006: 39). När jag visade första bilden, se bilaga 6: bild 1, för fokusgruppen tänkte de direkt på 

vatten, dock vad det exakta budskapet var, kunde de inte fastställa. Genom att pojkarna på bilden 

var glada fick de känslor av lek och skoj. Huruvida bilden handlade om att de har tillgång till 

vatten eller motsatsen visste de inte. De tolkade bilden som positiv och att de har vatten så att det 

räcker och blir över eftersom barnen leker med det. Fokusgruppen pratade även om att 

kontexten är väldigt viktig när det gäller hur positiv bildens tecken är. Deras första tanke var att 

bilden är tagen i Afrika och med sina förutfattade meningar, att barnen där inte har tillgång till 

vatten. Sedan kom de på att bilden även kan vara tagen i USA eftersom pojkarna har gympaskor 

på fötterna. Det var de små tecknen som gjorde att de till slut tolkade bildens kontext till 

afrikansk.  

När det kom till den andra bilden, se bilaga 6: bild 2, hade gruppen svårare att tolka 

den eftersom den var intetsägande. Bilden enligt dem kunde ha tagits i vilket land som helst och 

bildens budskap var inte en självklarhet för dem. I och med att bild 2 innehåller ett litet barn som 

ligger helt själv, trodde fokusgruppen att budskapet kunde handla om föräldralöshet. 

Enligt Everett M. Rogers och Thomas M. Steinfatt (1999:161 ff) kan icke-verbal 

kommunikation liknas vid det tysta språket, språket utan ord som är viktigt eftersom två 

tredjedelar av ett möte består av just icke-verbal kommunikation. Dock menar de att det icke-

verbala är svårt att tolka eftersom kommunikation med olika kulturer sker. Olika kulturer tolkar 

och tillskriver tecken på olika sätt eftersom deras normer har betydelse i tolkandet. Trots att 

normer är fundamentala i kulturer är det inte en självklarhet att vi alla vet vilka normer som ligger 

till grund för tolknigen i kulturen där tecknet, budskapet visas. Lill Lindfors berättar att hon 

försöker peka på de tecken som alla kan förstå när hon återberättar sina bilder från Unicef.  
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Trots att det är svårt att verbalt beskriva något som är icke-verbalt försöker hon att peka på de 

små symbolerna som människor kan ta till sig och förstå. Hon pratar om små skor som står på en 

rad utanför ett barnhem. Det är en bild som alla kan förstå. För henne är symboler starkare än 

siffror eftersom det kan vara svårt att ta till sig siffrorna och förstå dess innebörd. Människor 

tolkar bilder på olika sätt och tillskriver dem olika meningar. När Lindfors berättar sina tolkningar 

försöker hon ge en så hög grad i sitt bildbeskrivande som möjligt. För henne är bildspråket viktigt 

för folks förståelse.  

När personers visuella budskap, speciellt ansiktet, läses av är bedömningen 

generellt mer korrekt än vid avläsning av det verbala, framförallt rösten. Flera studier visar på att 

känslor samt attityder kring behag och obehag uppfattas till det mesta flerfritt när man tolkar 

ansiktet istället för rösten. Dock menar de även att icke-verbal kommunikation genom ansiktet 

har som en uppgift att bistå som ett komplement till det verbala (Knapp och Hall 2006: 81). 

Margareta Dahlberg gör skillnad mellan glada och ledsna bilder och menar på att en glad bild inte 

behöver lika mycket verbalt för att förstås medens en ledsen bild nästan kräver en text till för att 

bildens budskap inte ska missuppfattas. Lindfors menar på att bilder har en stark genomslagskraft 

och om man tillfogar en text till ett fotografi tar man först till sig bilden och sedan texten. Enligt 

henne har bilderna som effekt att förtydliga snarare än att skapa missförstånd.  

Man kan se bilder som teckenbärare och betraktare som tolkare. En bild kan ses 

som en symbol där betraktare tolkar budskapet och dess information. Det finns välkända 

symboler som har ett inlärt betydelse och det finns symboler där varje betraktare tillskriver 

symbolen dess betydelse. En symbol består av olika delar där delarna kan, efter långvariga 

konventioner i vårt samhälle, ha en fast och klar betydelse för betraktarna. Exempel är att tårar 

kopplar vi samman med gråt och sorgsenhet (Mats Ekström och Larsåke Larsson, 2000:141 ff).  

När Andreas Lundstedt, från Alcazar, åkte till Zambia med Unicef träffade han en 

pojke vid namn Bumba. Bumba har Hiv och Lundstedts resa handlade om Hivdrabbade barn. 

Lundstedt har själv fått en positiv diagnos, man kunde se på hans ansikte och kroppsspråk att 

förståelsen för de här barnen var enorm.  Genom de icke-verbala bilderna fick TV-tittarna se en 

gråtande Lundstedt med ett barn i famnen där tårarna rann ner för deras oskyldiga kinder. 

Tårarna symboliserade sorgsenhet och kramen kärlek. Trots att Bumba pratar ett annat språk 

förstod vi hur ledsen han var och att han med behöver kärlek. Det syntes inga föräldrar eller 

andra vuxna och med Alcazar -medlemmens lugna och stillsamma sätt gick allvaret genom rutan.  

Unicef arbetar mycket med bilder och sedan flera år tillbaka innehåller bilderna 

glada barn menar Margareta Dahlberg på. Dock använder de sig inte enbart av glada bilder.  
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Hon tar även upp att på hennes tid var bilderna från hjälporganisationerna hemska. Barnen på 

bilderna hade uppsvällda magar och såg eländiga ut. Hon tycker det är obehagligt att se på 

bilderna, det var svåra att ta till sig eftersom man instinktivt försökte skydda sig ifrån dem. Även 

Lindfors anser att hemska och ledsna bilder inte tas emot på samma sätt, för människor skjuter 

ifrån sig dem. Hon tror att man vill se glada barn och bilder som bringar hopp om barnens 

framtid. Dock tror hon att förvirring kan uppstå av bilder med glada barn eftersom bilderna inte 

säger något om barnens livssituation. Hon tror även att de flesta människor nog trots det förstår 

de icke-verbala budskapen.  

Det finns två viktiga begrepp för att fånga en betraktare. Det första begreppet är 

studium vilket innebär att bilden förmedlar en moralisk samt politisk kultur. Det andra begreppet 

är punctum som utgör den del som rycker tag i åskådaren. En bild har olika funktioner beroende 

på syftet. Det är studium som hjälpen betraktaren att förstå bildens syfte. Dock kan även 

deldetaljen som fångar åskådarens intresse utgöra helheten (Roland Barthes, 2006:44). Under 

Humorgalan på TV4 visade de ett reportage om när Mikael Persbrandt reste till ett av världens 

fattigaste länder, Afghanistan. Genom TV-bilderna steg allvaret fram och smutsen, soporna på 

gatorna och de huttrande barnens satte en klump i halsen. En liten pojke arbetade ute i kylan med 

stora stötdämpare, en annan pojke snurrar med en pistol som om den vore en leksak. För mig 

blev pojkens lek med pistolen den rörliga bildens punctum eftersom rörelserna grep tag i mig. Hela 

reportaget innehåll studium. Soporna och de rangliga skyltarna var tecken på den politiska kultur 

Afghanistan befinner sig i.  

När det kommer till Barthes tankar kring delen och helheten ansåg även Lill 

Lindfors att när man beskriver en situation eller en verklighet behövs flera bilder för att de ska 

utgöra en helhet. Bilderna blir som delar som ger varsin liten del av helheten. Dock finns det inte 

alltid plats till helhetens alla bilder. Det är viktigt att försöka hitta bilden som säger så mycket som 

möjligt menar hon på. Hon tror även att det kan bli lättare för allmänheten att ta tills sig delen 

och förstå helheten. Förståelsen för delen leder till förståelsen av helheten enligt Lindfors. 

En bild, ett budskap utgörs inte bara av ansikts- och kroppstecken utan färger 

utgör olika tecken i sig. Färgerna blå och grön associeras med stillhet och lugn samt bekvämlighet 

och beskyddande Dock är det svårt att bedöma färgers exakta påverkningar, för omgivningen 

påverkar svaren som ges enligt Knapp och Hall (2006:117, 229). De två färgerna, blå och grön, 

var Humorgalans scen klädd i. Den dominantaste färgen under hela kvällen, den första maj 2009, 

var Unicefs blåa färg. De gröna partierna utgjorde mer ett ramverk för scenen.  
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5.2 Masskommunikation 

Genom våra medier får vi mängder med information, både samhällsinriktad samt kulturrelaterad. 

Det är inte vilka medier som helst som är en viktig kunskapskälla utan massmediet TV är den 

främsta källan. All kommunikation som sker mellan människor är medierad eftersom det alltid 

behövs en kanal i kommunikationen. När det handlar om människans förståelse för saker och 

ting runt om i världen används medierna som ett hjälpverktyg för att göra världen begriplig och 

meningsfull. En kunskapskälla för hur barn i andra länder har det är TV (Mats Heide et al, 

2005:135).  

Fokusgruppen pratade om att medierna har ett stort inflytande på de bilder 

allmänheten får av organisationer. Medierna kan både glorifiera och svartmåla personerna menar 

fokusgruppen. Deras bild av Lill Lindfors var blandade eftersom de anser att de är fel generation 

att ta till sig av hennes budskap. De tror att äldre personer kan känna samhörighet med henne på 

ett annat sätt än vad de gör. För dem är Mikael Persbrandt en mer känd och aktuell person som 

de lyssnade på. Åsikterna kring funktionen av de icke-verbala budskapen inom massmediet TV är 

delade i fokusgruppen. De menar på att det både finns fördelar och nackdelar med 

budskapsspridning i TV. 

Det handlar inte enbart om kanalen vid budskapspridningen utan sättet och 

personen som för ut informationen har en betydande roll. Retorik handlar om att övertala 

personen man kommunicera med. Det finns olika sätt att övertala en person och det första sättet 

är genom att informera eller att lära ut något till någon. Det andra sättet är att man kan inspirera 

eller påverka personen man kommunicerar med. Underhållning kan även vara ett sätt att övertyga 

människor på. Dock är det inte vem som helst som kan använda retorikens konst eftersom 

personen måste inge förtroende och kunna använda begreppen ethos, pathos samt logos. De tre 

begreppen handlar om att trycka på talarens tillit, ethos, och åskådarnas känsla, pathos, samt förnuft 

som logos står för (Peter Cassirer, 1997:104 ff). 

 Medvetet eller omedvetet använder sig Unicefs medarbetare sig av retoriska medel 

när de för ut sina budskap. Genom olika arrangemang försöker organisationen övertyga 

allmänheten om att världens barn behöver hjälp. De använder sig av kända personer i sin 

budskapsspridning. De personer som idag är representanter för Unicef når ut till olika åldrar i 

samhället. Både unga och äldre personer lyssnar på kändisarna för de har tillit till dem. 

Organisationens använder sig av det retoriska begreppet ethos. De pratar även om ämnen som alla 

kan ta till sig nämligen barns rättigheter. Ingen vill väl att ett lite oskyldigt barn ska lida, gå 

hungrig eller tröstig.  
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När Unicef går ut med sina budskap och när ambassadörerna pratar trycker de på allmänhetens 

uppfattningar och på de områden som är känslosamma. Dock vänder de inte enbart till folkets 

känslor utan även till deras förnuft. Ett barn som inte har tillgång till vatten är vansinne. Ett barn 

behöver föräldrar och vuxna i sina liv för att klara sig. Det som är en självklarhet för oss är ingen 

självklarhet i andra länder. Genom att använda allmänhetens förnuft får organisationen samt dess 

ambassadörer lyssnare. 

Det finns många olika modeller på budskapspridning via TV och en av dem är 

Lasswell’s modell. Den ger en bild av vem/ säger vad/ genom vilken kanal/ till vem/ med vilken effekt. 

Modellen har som funktion att sättas in vid övertygande kommunikation där det sista man 

undersöker är kommunikationens effekt. (Jesper Falkheimer, 2001: 169, 170)  

Eftersom Unicef använder sig av övertygande medel kan en koppling mellan 

modellen, precis nämnd, och TV-galan som sändes den första maj 2009 på TV4 göras.  

Humorgalan handlar om att Unicef behöver fler världsföräldrar, vilket besked ges till allmänheten 

genom mediet TV4. Effekten av galan blev att Unicef fick 28 500 nya världsföräldrar. Under 

galans två timmar kunde TV-tittarna se Unicefs logga i bild nästintill konstant. Det rådde inga 

tvivel om vem som sände ut budskapet, inte heller vad de ville förmedla. Genom att de använde 

sig av bilder där inga vuxna syns till får allmänheten en bild av barn utan föräldrar. Genom 

användningen av modellen ser vi effekten av de bilder som sändes ut under Unicefs gala.  

 När fokusgruppen såg Unicefs informationsfilm om barnsoldater gick budskapet 

fram samt en effekt uppstod. En av gruppmedlemmarna ville köpa nålen och de tre andra var till 

en början skeptiska dock ansåg de att budskapet var starkt. Tillslut fick filmen dem att reagera 

och vilja köpa nålen. 

En annan modell som visar på budskapspridningen genom massmediet TV är 

Lazarsfelds tvåstegshypotes. Modellen innebär att påverkningsbudskapen går igenom två steg 

innan inverkan har skett. Stegen är opinionsbildare samt individer i olika nätverk och sociala 

grupper. Eftersom vi idag har möjligheten att sprida informationen genom massmedierna når 

budskapen ut till ett större antal av individer. De två stegen innebär att effektresultatet inte 

påvisas direkt eftersom meddelandena måste nå olika nätverk och grupper. Opinionsbildare finns 

överallt och det som utmärker är social kompetens, deras höga medieanvändning och deras starka 

självuppfattning samt engagemang. Opinionsbildare finns inte enbart i medievärlden utan även 

bland individer i hemmen och på arbetsplatser (Jesper Falkheimer, 2001: 107). 

Opinionsbildning och masspridning av information genom TV är något som 

Unicef arbetar med. Ett sätt de för ut budskap med hjälp av opinionsbildare är genom bl.a. galor. 
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Den första maj 2009 höll TV4 en humorgala med Unicef. Två av dem som visade upp bilder för 

allmänheten var ambassadörerna Mikael Persbrandt och Lill lindfors. Trots att de figurerar som 

förebilder har de själva inte den bilden. Lindfors har inte ens tänkt tanken att hon figurerar som 

en opinionsbildare. Hon ser sin roll som ambassadör som en möjlighet att hjälpa människor att få 

information om barns situationer och får människor att engagera sig. 

För Elisabet Idermark är opinionsbildare ett starkt ord men självklart försöker hon 

påverka människor att intressera sig i barns situationer. Eftersom hennes roll handlar om att 

representera Unicef och det sker ofta via medierna har hon möjligheten att föra ut 

organisationens bilder till allmänheten. Hon försöker hela tiden att vidmakthålla Unicef i fokus 

genom att dela med sig av sina bilder i intervjuer och i andra sammanhang.  

Att kändisar får uppmärksamhet av medierna är inget nytt och Lindfors menar på 

att fler kända personer borde ställa upp för organisationer såsom Unicef. Dock kan medierna 

kasta en negativ blick på dem och indirekt på organisationen enligt Lindfors. Hon tog även upp 

att organisationen borde vara medveten om vilken person som de gör till ambassadör. En person 

som känner barns lidande och vet vilka deras svårigheter är, har möjligheten att figurera som en 

vägledare. Hon hade märkt att kändisar som har haft det svårt har en stark empati för barnfrågor 

och att deras förståelse kan hjälpa barnen.  

Personerna i fokusgruppen trodde även att medierna påverkar Unicefs 

opinionsbildning på så sätt att de alltid är intresserade av att få en saftig nyhet om organisationen. 

De trodde att medierna kunde både hjälpa och stjälpa hjälporganisationer. Genom TV-galor 

såsom Humorgalan i TV4 som sändes den första maj får TV4 åskådare och höjer så 

tittarsiffrorna samtidigt som de är måna om att alltid leverera en sann bild av organisationen till 

allmänheten. En av personerna i fokusgruppen menar att en gala är ett bra sätt att få återkoppling 

för tidigare givare och att de får en bild av vad deras hjälp har lett till. En annan tycker att galorna 

nu är för många och att det inte finns någon mening att titta på dem.  

En annan person som befinner sig i samma led, i Lazardsfelts modell som 

Lindfors, är Margareta Dahlberg. För henne är opinionsbildare något hon strävar efter att vara 

och hon känner ett visst ansvar om hur informationsspridningen ska komma ut till allmänheten. 

Unicef använder sig inte enbart av kända personer utan av vanliga engagerade människor som gör 

det de kan. Även bildspridningen sker inte endast via massmediet TV utan även mitt bland 

allmänheten på städernas gator. När det handlar om att sprida information om barns situation 

genom bilder berättar Dahlberg att de brukar använda sig av roll-up samt olika bildmaterial som 
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de delar ut till allmänheten. En effekt av bilderna som hon har märkt är att människor lättare 

börjar kommunicera eftersom de kan utgå ifrån bilderna.  

Det finns många olika kommunikationskanaler där organisationer som Unicef kan 

använda sina retoriska medel, internet är en sådan. Trots att det inte är ett massmedium i samma 

utsträckning som TV, sprids information ut till folket. Eftersom det används både för envägs  

samt tvåvägskommunikation är det en mediekanal där mottagarna kommunicerar med sändarna. 

Det är personer i spridda åldrar som använder internet idag (Jesper Falkheimer, 2001:133 ff). Det 

gör att mottagarna av budskapen hamnar ett brett åldersspann. Genom fler olika hemsidor 

sprider Unicef sina budskap. Det är inte enbart Unicefs medarbetare som idag utgör sändarna 

utan genom olika communities kan allmänheten vara med i spridningen. Människor världen över 

kan kommunicera om de bilder organisationen använder sig av. Hemsidan Facebook.com är 

global vilket leder till att kontakten mellan människor inte håller sig inom deras länders gränser. 

Genom att samarbeta med olika hemsidor som når ut till olika människor blir utsträckningen av 

spridningsområdet omfattande. Hemsidorna sänder inte enbart ut bilder med information av 

även verbala budskap i samband med det icke-verbala. De flesta bilder på de olika hemsidorna 

har antingen en bildtext eller en förklaring till bilderna i en text.  

 

5.3 Interkulturell kommunikation 

Individer som kommunicerar med andra individer från andra kulturer är mindre fördomsfulla. 

Det är kontaken med andra människor från andra kulturer som ger effekten av ökad förståelse. 

Dock handlar det inte enbart om kommunikation samt information utan vikten ligger i att 

informationen är känslomässigt relaterbar (Rogers & Steinfatt 1999:58, 223).  Eftersom varje 

kultur har sina normer och levnadsregler kan kulturskillnader uppstå. Detta märkte Lill Lindfors 

av när hon reste med Unicef till Nepal. När hon mötte människorna där målade hon upp bilden 

av henne själv som en yrkeskvinna. Av självupptäckt började hon måla upp bilden som mamma 

och mormor för att får en gemenskap med kvinnorna i Nepal men även andra länder. Genom att 

presentera sig som en mor blev informationen relaterbar. 

Informationen ska vara relaterbar samt innehållet i meddelandena påverka 

förståelsen. Inom kulturbegreppet pratar man även om hög- samt lågkontextkulturer vilket 

innebär enligt Rogers och Steinfatt (1999:90,92) skillnaden på den mängd information som finns i 

ett kommunikationsmeddelande. I en högkontextskulturs kommunikation är vikten på det som 

inte sägs istället för det som sägs. Exempel på en sådan kultur är den asiatiska.  
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I den lågkontextuella kulturen ligger fokus på tydligheten i kommunikationsmeddelanden och ett 

exempel är den europiska.  

När man talar om interkulturell kommunikation används ofta två begrepp. Det 

första är kulturrelativism som handlar om att kulturen döms efter dess kontext och man tar hänsyn 

till kulturens alla delar. Det andra begreppet är etnocentrism, vilket kan liknas vid en barriär för 

effektiv kommunikation, vilket handlar om att reducera missförstånd till en minimal gräns 

(Gudykunst, 2004: 28, Rogers och Steinfatt, 1999:225)  

Etnocentrism kan leda till fördomar och diskriminering. En orsak till att fördomar 

uppkommer är genom jämförelse mellan grupper och eftersom slutsatsen av jämförelsen blir att 

den andra gruppen inte anses vara lika bra som gruppen som gör jämförelserna. Fördomar görs 

oftast av antaganden om den andra gruppen och av brist på kunskap och information menar 

författarna Rogers & Steinfatt (1999:230 ff) samt William B. Gudykunst (2004: 134). 

Bilder kan leda till olika saker och användas för olika syften. Margareta Dahlberg 

tror att Unicefs bilder kan leda till ökad kunskap om andra kulturer samt länder. Hon menar på 

att svenska folket ser kontinenten Afrika som ett stort land och har förutfattade meningar om att 

svältande barn som behöver hjälp finns enbart i Afrika. Faktumet är att barn som behöver hjälp 

finns över hela välden. Genom Unicefs bilder från allmänheten informationen att organisationens 

arbete riktar sig inte till en nations barn utan världens barn enligt Dahlberg. Bilderna ger även 

informationen att barnen kommer från olika kulturer och behöver olika sorts hjälp. Hon blev 

själv lite förvånad när hon tittade igenom Unicefs bilder eftersom de kom från så många olika 

platser världen över. 

Människan är till en viss grad etnocentrisk eftersom att vara icke-etnocentrisk inte 

är en möjlighet. Genom fördomar samt diskriminering kan resultatet av etnocentrism bli en mer 

fientlig värld. För att minska fördomarna och diskrimineringen samt övergå till en mer 

kulturrelativistisk nivå är kontakten med andra människor viktig. Det är personlig kontakt med 

människor olik en själv som kan leda till minskning av etnocentrism (Rogers och Steinfatt, 1999: 

230, William B Gudykunst, 2004: 131). 

Lindfors ansåg att bilder kan leda till en ökad förståelse och de flesta massbilderna 

kan tas in av många människor från olika kulturer. En bild på en mamma eller pappa med sina 

barn är kulturlöst i den bemärkelsen att alla kan relatera till en förälders kärlek till dens barn. När 

det gäller bildernas omfång tror hon att det är lättare att föra ut budskapen med mer specifika 

bilder istället för totalbilder som innehåller oändligt med information. Hon hoppas att bildernas 

inverkan ska leda till mindre fördomar för andra kulturer. Fördomar tror Lindfors ofta handlar 
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om rädsla för någon okänt och som ambassadör kan hon minska den rädslan genom att själv inte 

vara rädd. Trots att människors rädslor inte försvinner direkt av de bilder de ser så tror hon att en 

förebild kan vägleda allmänheten till rätt riktning. Mot ett mer fördomslöst samhälle. 

Begreppet sojouring innebär att man besöker en annan kultur, än sin egen, under en 

längre period. Eftersom det handlar om besök i andra kulturer är en grund att förståelse för andra 

kulturer finns. Sojouring kan leda till minskning av etnocentrism eftersom förståelsen kring 

kulturer uppstår genom kontakt med kulturer i dess naturliga miljö. Besök i andra kulturer kan 

både upplevas som negativt och positivt beroende på hur vilig besökaren är att förstå kulturen. 

Behovet av lärande om den nya kulturen kan leda till fantastiska erfarenheter (Rogers och 

Steinfatt, 1999: 224).  

 Lill Lindfors skulle gärna vilja besöka en annan kultur under en längre period för 

att få en tydligare bild av olika kulturer och människorna i dem. När hon är ute och reser blir 

mötena inte desamma som om hon hade stannat längre. För Elisabet Idermark är bilder oerhört 

viktiga i interkulturella kommunikationer eftersom en bild säger mer än ord. Hon tror att det är så 

i de flesta kulturer. Dock menar hon på att en bilds budskap och tolkning kan se annorlunda ut 

beroende på kulturen. En bild på en kvinna kan tolkas både som något fult och negativt samt 

vackert och positivt eftersom kulturens syn på kvinnor spelar in. Hon tar även upp att 

skillnaderna mellan kulturernas syn på bilderna varierar mellan generationerna. Förståelsen för 

kulturen är enormt viktig. Eftersom missförstånd ibland uppstå kan en bild få en motsatt effekt 

än önskat och en diskussion om något annat skapa. Som exempel använder hon hur en bild på en 

kvinnlig politiker kan skapa diskussion om läppstiftsfärg istället för politikens åsikter.  

 När kvinnor uppträder i medier framställs de ibland som inkompetenta små offer. 

Medierna har makten att skapa, vidhålla samt förstöra genusstereotyper (Rogers och Steinfatt, 

1999:209,210). När det kommer till ett genusperspektiv handlar diskussionerna inte alltid om 

synen på kvinnor eller tolkandet av dem. I icke-verbala kommunikationssammanhang är kvinnor 

mer lyhörda och uppmärksamma på de olika tecknen än män. Anledningen till det är eftersom 

kvinnor är mer öppna med sin känslighet och litar på sin intuition (Knapp och Hall, 2006:75).  
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6. Diskussion och slutsats 

Jag har delar upp kapitlet i fyra olika underrubriker eftersom jag vill diskutera kring de olika 

ämnen studien har. De tre första rubrikerna är mina tre stora delar i uppsatsen och under den 

sista rubriken kommer jag att knyta ihop uppsatsens olika delar till en helhet. 

6.1 Icke‐verbal kommunikation 

För mig handlar icke-verbal kommunikation om känslor och det visuella. Det är något som inte 

kan beskrivas exakt i det verbala. Som jag tog upp i början är det icke-verbala området väldigt 

omfattande. Fotografiers tysta signaler är för mig en djupdykning i det som inte ska skrivas eller 

talas. Framförallt är en bilds olika delar som utgör en helhet det som intresserar mig. Precis som 

Lill Lindfors anser är en bild på en detalj mer informationsrik än en totalbild på en stad. Det är 

detaljerna, punctum, som fångar vårt intresse, som berättar en berättelse och kommunicerar med 

oss. Dock ligger vikten inte enbart på det faktum att en detalj ska finnas utan på detaljen i sig. En 

glad detalj tror jag är lättare att ta till sig än en hemsk. Det ska vara roligt, spännande och positivt 

att fångas av en bild. Självklart kan en bild med en hemsk detalj skapa ett starkt intresse. Jag tror 

att vi människor behöver hopp, glädje och en smula sorg i vår kommunikation.  

 Att sprida information eller att kommunicera om viktiga ämnen såsom 

föräldralöshet eller Hiv är inte lätt. Förutfattade meningar, okunskap och rädslor kan utgöra ett 

hinder i förståelsen av budskapen. När Andreas Lundstedt reste till Zambia med Unicef och grät 

med pojken som hade hiv, påverkades jag. Jag kan inte säga att jag vet exakt hur det är att leva 

med Hiv. Bilderna som Unicef använder sig av, tror jag, ska fungera som barriärbrytare. 

Organisationen vill förmedla kunskap och förståelse för världens olika kulturer.  När kunskap ska 

förmedlas är det viktigt att tänka på sättet som meddelandena sänds ut. Det är även av betydelse 

som att sändaren tänker på vem som kommer ta emot meddelandet. För att skapa förståelse 

måste förståelse redan finnas. Det är mycket som påverkar en persons intagningsförmåga av 

budskap. Dennes normer, sociala regler och förförståelse för olika grundelement, såsom kulturer. 

För att förstå helheten måste förståelse för delen finnas och tvärt om. Det menar även 

hermeneutikerna på och för mig är det logik. Om man förstår att många barn i Afrika är 

föräldralösa och måste jobba kan ett budskap om att bli världsföräldrar tas emot. Den 

hermeneutiska cirkeln fungerar i de flesta situationer. Genom att se utifrån ett cirkelöppet 

perspektiv blir människor mer öppna för budskap som till en början inte verkar meningsfulla. 
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6.2 Masskommunikation 

Att se masskommunikationskanalerna TV och internet som kunskapskälla är för många en 

självklarhet. Dock kan man fråga sig hur förtroendegivande informationen från kanalerna är. Går 

det verkligen att lita på de budskap som ges? För mig handlar det inte om tillit till 

kommunikationskällan utan till tolkningsmöjligheterna. Människor tolkar massmeddelanden på 

olika sätt, vilket kan leda till brister i budskapen. Som när fokusgruppen gav sin syn på första 

bilden, bilaga 6, var bildens kontext inte självklar. När det kommer till massmedier som 

kunskapskällor ligger en stor vikt vid tydligheten i budskapen. Dock får det heller inte bli för 

strikta och fasta meddelanden som gör att tolkningsmöjligheterna inte finns.  

 För mig är TV och internet två starka kommunikationskanaler för 

informationsspridning samt kontaktmöjlighet. Med dem blir spridningen mellan allmänheten 

omfattande. De olika hemsidor som jag har undersökt visar på att en bild inte alltid klarar av att 

stå själv utan behöver något verbalt för att tydliggöra budskapet. Trots att spridningen är stor 

innebär det inte att informationen tas emot av folket. 

 Genom bilder och olika kanaler kan Unicefs budskap nå ut och skapa effekt i 

samhället. För mig är det viktigt hur en bild är uppbyggd, vilket medium jag se den i och vem 

eller vilka som står bakom den. Jag måste känna ett förtroende för budskapsspridaren, bilden 

måste även bringa en känsla och ha ett förnuft. Begreppen ethos, pathos samt logos är tre ett element 

som kan användas i kommunikation. De är en del av grunden för att budskapen ska nå ut och tas 

emot. Som jag talat om innan så är de olika delarna viktiga för annars kan en helhet inte formas.  

En del kan vara att ge en bildbroschyr, en annan kan vara en känd persons image när 

bildbroschyren delas ut. En tredje del kan vara en bild på TV.  

 Att människor påverkas av olika knep är ingen nyhet, men får organisationerna 

samma effekter av sin bildkommunikation genom utvecklade medier idag som för 10 år sedan? 

Kommunikationsmodellerna som idag används har gjorts så i flera år och av många forskare och 

kommunikationsvetare. Jag tror att modellerna fortfarande fungera trots den ständiga 

utvecklingen inom medierad kommunikation. Forskaren eller kommunikatören måste kunna 

applicera sin data in i modeller för att kunna se ett resultat eller en effekt. När jag observerade 

humorgalan på TV4 kunde jag snabbt se vad som hände när Unicef använde sig av bilder från 

världens alla kulturer för att öka antalet världsföräldrar. Bilderna togs emot och påverkade 

människor hemma i TV-sofforna. För mig kan bilder skapa känslor och intresse mer än enbart 

ord. 
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Informationsfilmen som fokusgruppen såg gav en effekt. Bilderna på barnet som var en soldat 

var starka och ledde till en känsla av hjälpsamhet. Trots att barnsoldaters situation är långt ifrån 

vår verklighet kan effekt uppstå. Dock tror jag även att allt för starka bilder kan leda till att 

människor inte ta till sig budskapen eftersom de är för långt ifrån vår egen verklighet.  

 Bilder kan skapa mycket och få människor att lyssna och kommunicera, dock tror 

jag att man inom Unicef är väldigt kloka genom att koppla bilderna till något välkänt. En kändis 

som människor se upp till och följer, via medierna, kan åstadkomma en förändring. Att sprida 

information med allvarliga budskap är inte lätt i dagens mediebrus. Jag tror att en organisation 

som vill synas måste använda sig av något som sticker ut och leder till uppmärksamhet. Jag håller 

även med Lill Lindfors om att en känd person som har ögon på sig, kan påverka organisationen 

negativt. Det är viktigt att tänka på att de kända personer som är representanter för Unicef 

upplevs som en förebild, en opinion och förändringsagent. Bilderna som dessa personer för ut till 

allmänheten kopplas samma med dem själva så deras image, utåt, är lika viktig som bilden från 

organisationen. Därför är det bra att Unicef använder sig av ambassadörer som talar till olika 

målgrupper i samhället. Det är det jag tycker ger trovärdighet till organisationens budskap 

eftersom budskapsbärarna kan vara en känd person, en lärare eller familjemedlen. 

 När det gäller tillit och förtroende för en organisation som Unicef tycker jag att 

det kan vara intressant att diskutera informationsspridningen galor. Kan ett allvarligt budskap tas 

emot när humor är inblandad? Jag tror inte att människor tar till sig starka bilder på barns hemska 

situationer världen över en hel kväll. För att göra tittarna mer mottagliga och öppna för de icke-

verbala budskapen kan humor, skratt och lättsamhet vara ett sätt.  

6.3 Interkulturell kommunikation 

När det handlar om att tolka information från bl.a. massmedierna TV och internet tror jag att 

människors förväntningar och förutfattade meningar har en betydande roll. Som organisation är 

det viktigt att tänka på vilken kultur som ska ta emot budskapen. Även förkunskaper formar 

undermedvetet våra tolkningar om andra kulturer och människor tror jag. Är det rätt att säga att 

människor förväntar sig att bilder från t.ex. Afrika ska innehålla svält, smuts och torka? Vi lär oss 

från medierna men är lärdomarna formade efter vår kulturs kontext eller vårt svenska synsätt?  

 Som Rogers och Steinfatt (1999:90,92) tar upp tas ett meddelande emot beroende 

på kontexten av kulturen. När Lill lindfors reste till Nepal märkte hon av kulturskillnader när hon 

målade upp en bild av sig själv. Vikten i kommunikation mellan människor från två olika kulturer 

ligger på relaterbarheten samt mängden information i budskapen. Eftersom Nepal tillhör den 
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asiatiska kulturen och Lindfors kommer från den europeiska tolkar de budskap av det icke-

verbala slaget på olika sätt. Att missförstånd uppstår är inte något förvånande.  

En kultur som fokusera på det som sägs och på meddelandens delar tror jag hela tiden väntar på 

mer information från en hög kontextkultur. Borde inte en lågkontextkultur vilja se bilder med 

tydliga tecken och ett tydligt budskap och en högkontext kultur borde vilja ha bildinformation 

som är mer diffust.  För mig handlar bilder om förförståelse och förkunskaper. Självklart har en 

kulturs normer och regler en del i tolkandet men inte helheten. Av förståelse kan kunskaper och 

erfarenheter skapas och av brist av detta kan något förloras. 

 Det som kan förloras är förståelse för andra människor och kulturer. Förståelse 

och kunskaper kan erhållas av bilder anligt Margareta Dahlberg. Lill Lindfors tror att fördomar 

och nedtryckningar kan beror på rädsla för något okänt. Genom möten och bilder kan människor 

bli mer kulturrelativistiska. Allt negativt vi känner mot människor som är olika oss själva grundas 

i okunskap och ovilja till att förstå. Bilder kan öppna våra ögon men eftersom alla människor 

tolkar en bild på olika sätt måste det finnas något mer. Det måste finnas en text eller en röst som 

ger mer information och förtydning kring icke-verbal information.  

 Ett kulturellt missförstånd som kan uppstå är inom genusperspektivet. Synen på 

kvinnor kan leda till hur de tolkas. Kvinnor och medier går inte alltid hand i hand eftersom 

framställningen av dem inte stämmer överrens med verkligheten. Att kvinnor än idag ses som 

svaga offer som inte kan tas på allvar handlar för mig om okunskap. Elisabet Idermark tog upp 

att synen på kvinnor i olika kulturer kan variera mellan olika generationer. Jag tror att vi går mot 

en mer jämställd värld eftersom kunskapen bland människorna ökar.  

När det kommer till uppsatsens genusperspektiv handlar det till största delen om 

kvinnor. Trots att jag inte valde att intervjua enbart kvinnor kan jag nu i efterhand se fördelarna. 

Eftersom kvinnor är bättre på att tolka de icke-verbala meddelandena har ett djup getts till min 

undersökning. Om djupet beror på genus eller personlighet kan diskuteras men även mäns 

perspektiv hade varit intressant. 

6.4 Slutsats 

Jag har varit inne på tre olika element i min undersökning som har visat sig var lika viktiga i 

Unicefs kommunikation. För att få en bra kommunikation genom bilder till allmänheten behövs 

masskanaler, bildförståelse och att tänka utifrån ett kulturellt perspektiv. Vi kan inte heller 

kommunicera enbart med bilder, vi behöver något verbalt. Dock kan inte en förklarande kunskap 

ges i bilder eftersom den informationen ges ut verbalt. Eftersom kulturer tolkar bilder efter 
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normer, relaterbarhet, kunskap, förståelse och mängd information blir det icke-verbala enbart ett 

komplement till det verbala.  

6.4.1 Resultat 

Unicef kommunicerar sina icke-verbala budskap genom att använda TV, internet och 

ambassadörer som grund i sina interkulturella meddelanden. Genom att använda sig av 

informationsrika bilder från olika kulturer visar de på att barnen de hjälper är från hela världen 

och inte specifika kulturer. 

  Unicef använder även olika verktyg i sin kommunikation. Verktygen de använder är 

av de retoriska slagen samt semiotiska. Bilderna kompletteras helan tiden av texter eller ord.  

  Genom massmedierna TV och internet för Unicef ut sina budskap samt öppnar en 

kommunikationskanal. Genom deras egen hemsida och olika communities kan människor 

världen över diskutera, skicka bilder och kommunicera med varandra. Kommunikationen som 

sker med bilder kan leda till ökad förståelse, ökad kunskap och gemenskap. De kan även minska 

diskriminering och fördomar. En effekt bilder har genom massmedier TV är ökad givmildhet. 

Årets humor gala för varenda unge har slagit rekord när det gäller antalet världsföräldrar. De 

interkulturella aspekterna i Unicefs kommunikation har en stor betydelse eftersom budskapen 

handlar om en kultur olik ens egen. Det är genom både glada och hemska bilder som budskapen 

om barns situationer kommer ut men majoriteten av bilderna är glada och hoppfulla. 

6.4.2 Användning av uppsatsen 

Mitt mål för uppsatsen har varit att den ska kunna användas inom Unicef eller liknande 

organisationer. Förhoppningsvis kan min undersökning fungera som ett arbetsunderlag för 

kommunikatörer samt anställda inom kommunikationsområdet. Eftersom min studie inriktar sig 

på det icke-verbala med ett interkulturellt perspektiv hoppas jag att den kan bidra med något nytt. 

Det finns inte någon omfattande forskning inom mitt forskningsområde. Jag tror att min uppsats 

kan utgöra ett komplement för de arbetsunderlag som finns idag. 

6.4.3 Slutord 

Barns röster hörs inte, det är upp till oss, allmänheten, all lyssna på den tysta kommunikation från 

de som bryr sig sänder ut. Barn kan inte alltid berätta hur de har det, men bilderna kan. Barn 

utsätts för orättvisa. Glöm inte bort orden heller. Bilderna säger mer än tusen ord men ibland 

behövs texten för att tydliggöra vilka tusen ord som sägs. 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7. Vidare forskning 

En studies slut är inte där forskaren sätter sin sista punkt utan där intresset för ämnet slutar. 

Eftersom min studie är klar anser jag inte att ämnet är undersökt på de alla sätt som är möjligt. 

Jag presenterar i mitt sista kapitel hur andra forskare skulle kunna fortsätta att forska i ämnet som 

jag undersökt. 

Eftersom min studie riktar sig till en organisation är ett alternativ till vidare forskning att 

undersöka hur två eller fler organisationer arbetar med icke-verbal kommunikation för att dra  

paralleller emellan de olika organisationerna.  

En intressant undersökning hade även varit att undersöka samspelat mellan icke-

verbal kommunikation samt verbal kommunikation. Forskaren kan undersöka i vilken mån den 

icke-verbala delen i en organisations kommunikation behövs för att förtydliga de verbala 

budskapen. I min undersökning avgränsade jag mig till det icke-verbala området till bilder och en 

vidare forskning av studien kan vara att undersöka ett bredare spann av icke-verbal 

kommunikation. Framtida forskare skulle kunna undersöka organisationers breda utbud av 

tecken och titta på vilka tecken förtydliga kommunikationen samt vilka ökar bruset och leder till 

missförstånd. 

  Dock behöver fokuset på studien inte ligga på det icke-verbala utan kan handla om 

mediernas påverkningsmakt i hjälporganisationers kommunikation. Forskaren kan undersöka hur 

medierna påverkar budskapssändningen samt mottagandet av budskapen.  

 Min studie innehåller tre olika kommunikationsområden, en framtida forskare kan 

antingen välja ett av områdena eller fortsätta på samma spår som min studie. Jag har påvisat att 

en effekt kan uppstå av icke-verbal kommunikation. Dock har jag inte gått djupare in på de 

faktorer som leder till önskvärda effekter. Ett förslag är även att studera oönskade effekters 

påverkan och hur de uppkommer. 
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Bilaga 1 

Punkter som ska beröras under intervjuerna 

• Icke-verbal kommunikation och dess roll i organisationen 

• Semiotikens delar samt helhet 

• Bildernas syfte och förmedling 

• Den kulturella aspekten 

• Massmediekanalernas inverkan 

• Opinionsledare 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till Margareta Dahlberg 

  

• Berätta lite om Er själv och Ert arbete 

• Hur ser Ni på Er själv i Er yrkesroll? Bildligt talat. 

• Hur arbetar Ni med bilder och icke-verbal kommunikation? 

• Vilken funktion har bilderna i spridningen av organisationens budskap samt information? 

• Vilket är bildernas syfte, vilken är anledningen till att organisationen använder så många 

bilder som de gör? 

• Vilka känslor tror Ni att organisationen vill att bilderna ska förmedla? 

• Tror Ni att bilderna kan leda till att människor ta lättare till sig budskapen från 

organisationens? På vilket sätt? 

• Tror Ni att organisationens bilder kan öka förståelsen för andra kulturer? I så fall på vilket 

sätt? 

• Bilderna som organisationens använder sig av i svenska medier, används de även i andra 

internationella medier? 

• Anpassas bilderna, som används i svenska medier, efter den kultur de visas i? 

• Eller används samma bilder i olika kulturer och olika länder? 

• Kan bilderna leda till ett mer öppet sinne och mindre fördomar för andra människor? 

• På vilket sätt tror Ni att bilderna kan öka förståelsen för andra kulturer? 

• Anser Ni att bilderna färgar kulturerna och platserna de är tagna i? 

• När Ni tittar på Er roll i organisationen, ser Ni Er själv som en opinionsledare? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till Lill Lindfors 

 

• Vilken roll har Ni i organisationen? 

• På vilket sätt sprider Ni Unicef:s budskap? 

• För mig är Ni en förebild, en inspirationskälla och en opinionsledare. Hur ser Ni på det, 

är det något Ni kan relatera till? 

• Hur skulle Ni beskriva Er rent bildligt? 

• Har Ni tänkt på bilden som Ni ger allmänheten i Ert arbeta för organisationen? 

• I en intervju som publicerats på Unicefs hemsida pratade Ni om möten och vikten av 

mötena med andra människor. Du sa bl.a. att du presentera dig som mor som längtar 

efter barnbarn. För mig målade du upp en bild av dig själv som är relaterbar för 

människorna som Ni möter. Tänker Ni på vilken bild Ni ger ut och hur bilden bör 

formas för de olika, människor Ni möter? 

• Vad betyder bilder för Er? Då tänker jag både på fotografier som tagit men även de bilder 

Ni fått som minnen under alla Era resor som ambassadör. 

• På vilket sätt för Ni ut bilderna Ni fått från Era resor?  

• Du pratade om att det inte är lätt att möta människor från andra kulturer, vilket är det 

största hindret tycker du i dessa möten? 

• Du pratade om att fler kändisar borde engagera sig mer i ideella organisationer då de 

många gånger uppmärksammans av medierna. De kan föregå med gått exempel och vara 

förebilder för många människor tror jag. Känner du att du har makt att påverka då du är 

känd? 

• Anser Ni att bilderna färgar kulturerna och platserna de är tagna i? 

• Hur stor del har den ickeverbala delen i mötena med andra människor från andra kulturer 

tror du? 

• Tror Ni att organisationens bilder kan öka förståelsen för andra kulturer? I så fall på vilket 

sätt? 

• Kan bilderna leda till ett mer öppet sinne och mindre fördomar för andra människor? 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor till Elisabet Idermark 

 

• Hur viktiga tror Ni bilder är i interkulturell kommunikation? Då tänker jag på att det kan 

förekomma språksvårigheter som skapar barriärer mellan olika människor. Tror ni då att 

bilderna kan ha en viktig funktion i sådana situationer? 

• Vad tror Ni om att det icke-verbala fungera som en nackdel i interkulturella 

sammanhang? 

• Anser Ni att bilderna färgar kulturerna och platserna de är tagna i? 

• När Ni tittar på Er roll i organisationen, ser Ni Er själv som en opinionsledare? En 

person som påverka och för opinion. 
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Bilaga 5 

Diskussionspunkter till fokusgrupperna 
 

Diskussionspunkter om bilderna. 

• Vilket tror ni är första bildens (bild 1) budskap? 

• Vad säger bilden er? 

• Diskutera delarna samt helheten av bilden. 

• Finns det något i bilden som är utpekande som fångar ert intresse? 

• Vilket tror ni är andra bildens (bild 2) budskap? 

• Vad säger bilden er? 

• Diskutera delarna samt helheten av bilden. 

• Finns det något i bilden som är utpekande som fångar ert intresse? 

• Tankar kring kulturen bilderna är tagen i. Påverkar tolkningen när bilden kommer från en 

annan kultur? 

Diskussionspunkter om TV-reklamerna. 

• Vad tror ni reklamen handlade om? Varför? 

• Vilket tror ni budkapet var? 

• Vilken är er bild av sångerskan och skådespelerskan Lill Lindfors? 

• Vad har medierna såsom TV för inverkan när det gäller budskapsspridning tror ni? 

• Påverkas människor av medierna 

• Hur viktigt är det med ambassadörer i form av kändisar? 

• Effekten av bilder generellt i medierna?  
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Bilaga 6 

Bilder från Unicef:s kontaktperson vid Kalmargruppen. Underlag för fokusgruppdiskussionerna 

Bild 1 

 
  

Bild 2 
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Bilaga 7 

Observationspunkter till Humorgalan 
 
• Icke-verbal kommunikation 

• Vad för slags bilder visas? Glada eller ledsna? 

• Vilka är bildernas delar samt helhet? 

• Försöker de övertala tittarna genom bilderna? På vilket sätt så sådant fall? 

 

• Masskommunikation 

• Opinionsbildning samt bildare 

• Hur många ambassadörer, hur ser åldersfördelningen ut. Tilltalar dem alla åldrar? 

• Vem försöker övertala?  

 

• Interkulturell kommunikation 

• Vilka är kulturerna de besöker och som vi TV-tittare få besöka genom bilderna, både still 

och rörliga. 

• Kan jag se några kulturella skillnader? 

• Kan bilderna leda till mindre fördomar? Hur kan jag se det? 
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Bilaga 8 

Undersökningspunkter till hemsidorna 
 
• Använder hemsidorna bilder kopplande till Unicef? 

• Vilken funktion har bilderna? 

• Titta på den icke-verbala betydelsen. 

• Är sammankopplingen mellan Unicef och de övriga hemsidorna tydliga? 
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Bilaga 9 

Svar från intervju med Margareta Dahlberg 
Emelie: Hej. Berätta om Unicefs lokala grupp. 
Hon berättade hur allt började och hur gruppen bildades, de var fyra som anmälde ett intresse när 
gruppen startades.  
Dahlberg: Vi är ingen vanlig förening med ordförande utan vi är en grupp och det betyder att vi jobbar själv i 
Kalmar och så får vi stöd av Stockholm och huvudorganisationen 
Emelie: Berätta om din roll i Unicefs lokala grupp här i Kalmar. 
Dahlberg: Jag är den som för all information från Stockholm och har skyldighet att föra det vidare. Det är det 
som kontaktperson innebär, jag har inte större ansvar än gruppen tillsammans det är bara det att det måste finns 
ett namn som står för det vi gör eftersom vi jobbar med pengar. Jag är lärare i grunden, mellanstadiet lärare och 
har jobbat som pedagog på biblioteket i många år och är sedan tre år tillbaka pensionär.  
Hon kommer in på de olika medlemmarna i gruppen och nämner Elisabet Idermark som gick 
med förra året. 
Hon tyckte att vi skulle ha ett bord under julen på Kalmar slott och från torsdagen till söndagen sälja saker. För 
alla som kommer dit måste får se och uppleva samma saker som dem som kom första dagen så därför var vi 
tvungna att stå där alla dagar. Det var en bar grej för Unicef för folk gick omkring där med våra kassar och vi 
delade ut material. 
Emelie: Jag har kollat runt på Unicefs hemsida och har fått en bild av att de använder sig mycket 
av bilder och just icke-verbal kultur. Kanske för att det rör sig om så många olika kulturer. 
Dahlberg: Och sen arbetar Unicef sedan flera år tillbaka med bilder på glada barn. När jag var i din ålder så 
sysslade man även då med hjälpverksamhet och då fick man sådana bössor med barn som är snoriga och med 
flugor och tårarna rinner i ansiktet och uppsvällda magar, hemska bilder och man värjer nästan sig lite. Men vi är 
alltid glada när vi är ute med Unicef, vi måste försöka få folk at förstå att man kan glädja och hjälpa barn att få 
det bättre. Unicef arbetar även med att skicka leksaker till barn för alla barn behöver leka. 
Emelie: Då finns det ett syfte med bilderna och att de ska visa glädje? 
Dahlberg: Ja. Hon tar fram några broschyrer från Unicef som är fyllda med bilder på barn. 
Nästan varje bild innehåller ett glatt barn och några hemska bilder finns det inte. Dock visar hon 
mig en bild på ett barn som ser ledsen ut. Hon tar fram en gammal katalog som hon har sparat 
för bildernas skull. I katalogen kan vi se att de flesta bilderna innehåller två barn som ser ut att stå 
varandra väldigt nära. 
Dahlberg Forts: du ser även att det är vatten som ett viktigt budskap att föra ut, vår målsättning är att alla 
barn ska ha tillgång till sanitära bekvämligheter, har kunna ha en toalett som exempel och naturligtvis vatten. De 
är ju fina och det är ju inte bara barn som bor i skjul för det är ju också så att Unicef arbetar för alla barn i 
världen, de har inga religiösa eller politiska ställningstaganden, de hjälper de som har behov av hjälp. Här der du 
att det är bilder från hela världen. Hon fortsätter att bläddra i broschyrerna. Och ett mål som Unicef har 
är att öka möjligheten för att barn ska få utbildning och vi kan se här en liten flicka i skolan. Hon kommer in 
på vikten av utbildning och att många länders familjer vill att barnens ska arbeta och dra in 
pengar i hushållet i stället för att gå i skolan. 
Emelie: Arbetar ni i gruppen mycket med bilder när ni går ut och informera? 
Dahlberg: Ja, vi har en roll-up och den är ganska ny. De första åren hade vi med oss affischer. Men så fick bi 
en roll-up och det gör väldigt mycket, man kan prata kring en sån bild och den bilden vi har visar barn som sitter 
i ett klassrum och det är en sån positiv miljö och då kan man knuta an till att ett av Unicefs uppdrag är så att se 
till så att barn får gå i skolan och att man kan undanröja hinder för det. 
Emelie: Så man kan säga att bilder är ett motivationsspår till att börja prata och förstå? 
Dahlberg: Ja, jag tycker att bilden är jätte viktig och även i vår katalog ser vi en bild på Unicefarbetare som 
hjälper barn och även produkter som vi säljer. De är tillverkade i de länder vi hjälper. Den visar framförallt kort 
som vi säljer men de ha inte bara barn på utav fina blommor. Men jag köper gärna kort med glada barn för vill 
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att de ska ha ett budskap och det står även information på baksidan av dem. Hon visar en bild på en liten 
pojke med en fotboll och menar på att det är viktigt att barn får vara barn och att man visar den 
bilden av att barn leker och ha roligt och inte enbart på den hemska verklighet de lever i. Hon 
fortsätter med at berätta att Unicef är FN:s barnfond och att det är den bilden som de hela tiden 
försöker visa, barn som har det svårt och behöver hjälp. 
Emelie: Tro du att det är mer effektivt att använda sig av bilder på glada barn än på ledsna barn? 
Dahlberg: Ja, men det kanske inte är alla vuxna som reagera så men ag skulle inte vilja ha en tavla på väggen 
på ett gråtande barn men det kanske finns dem som berörs utav det. Men personligare tror jag att det är bättra att 
gå ut med ett glatt budskap. 
Emelie: Har du märkt någon skillnad på bilderna från allmänheten? 
Dahlberg: Ja, av sådana som ör intresserade. Men när vi rör oss på stan så kan vi inte ha bord för kostar för 
mycket och då har vi broschyrer med oss att dela ut och vi får till varje kampanj folders som jag brukar lägga på 
biblioteket eller i affären. Och att sprida för det är ju meningen och när vi kommer att vara på Stensö som 
kommer vi att ha ett bord som vi lägger material på. Sen har vi något inom Unicef som kallas för världsförälder 
som innebär att man är inte fadder åt ett speciellt barn utan man hjälper många olika barn. När man är 
världsförälder så får man på sin mail information och även till sin post. Då kan jag står med en broschyr i handen 
och då är det lättare att folk stannar och börjar prata med en. Hon visar en broschyr med ett par söta 
barn. Broschyrernas framsida täcks av en stor bild. Hon pekar även på bildtexten som ger 
information om vad givarnas pengar kan gå till och vilken nytta de pengarna ger. Hon visar att de 
arbetar med bilder kombinerat med texten. Texten utgör då ett förtydligande när det gäller 
bildförståelsen för allmänheten. 
Jag: Tror du att bilder kan leda till att människor lättare at till sig budskapen från organisationen? 
Dahlberg: jag det tror jag och ja e övertyga om det. När jag va ute och sålde vattendroppen så vad det många 
mammor med barn ute men blev lite ledsen för hade gett en krona till mitt barn som då kan lägga i bössan för då 
förmedla man även att barn hjälper barn och då tror jag det är viktigt med glada barn för man tar till sig bilderna 
bättre än en bild på magra och svältanden barn.  
Jag: De kulturskillnader som finns, på vilket sätt tror du att bilder kan minska klyftan kan mellan 
kulturer. 
Dahlberg: Många tror att Afrika har många fattiga barn men fattiga barn finns på fler ställen och jag har fått 
en cd-skiva med bilder och jag blev lite förvånad över att det var barn från hela världen och här kan man se att de 
har vidgat perspektivet och att barn över hela världen behöver hjälp. Bilderna kommer från huvudorganisationen 
från USA men om de används på olika sätt beroende på landet de visas i vet jag inte. 
Jag: Tror du bilderna färgar platserna de är tagna i? 
Dahlberg: Jag det gör de, de är mycket trovärdiga och när jag är ute i skoloran och prata visar jag 
en film som är på sju minuter och den visa hur det ser ut för andra barn som har fått börja i 
skolan.  
Jag: uppfattar bilderna som är kopplade till målen och att bildernas förstärker de verbala 
budskapen. 
Dahlberg: Budskapen kan man prata om och bilden kan man visa upp och de kanske är tänka att de ska ha 
de samband.  
Hon visa en obehaglig bild och den gillar hon inte för den är svår att ta till sig och hon menar på 
att en hemsk bild behöver en förklaring till vad bilden innebär för det kan vara svårt att förstå 
utan text.  
Jag: Hur ser du dig själv, ser du dig som en ledare eller förebild? 
Dahlberg: Jag strävar efter det. Jag tänker väldigt mycket på hur vi ska lösa vissa saker för jag känner ett visst 
ansvar och har svårt att släppa vissa problem som uppstå. 
Hon berätta att alla måste få hjälpa till på deras egna sätt och att det inte kan vara ett tvång utav 
vi ska ha roligt. Hennes entusiasm för gruppen lyser klart igenom. 
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Bilaga 10 

Svar från intervju med Lill Lindfors 
 
Presentation av mig själv och min studie. 
Emelie: Vilken roll har Ni i organisationen? Förklara kortfattat. 
Lindfors: Om jag ska förklara min roll så handlar det om att försöka hjälpa till genom mitt kändisskap, att 
försöka hålla Unicef i fokus. Jag ger ju många intervjuer och genom min kontakt med media så kan jag prata och 
nämna Unicef ofta och det är ett sätt. Och sen har jag även möjlighet att genom välgörenhetsföreställningar skriva 
brev, undertecknade utav mig, och det är lite olika sammanhang att jag har uppmärksammat Unicef och då hur 
barn runt omkring har det. 
Emelie: Ni pratade om Ert kändisskap. När Ni var i Kalmar fick jag en bild av Er som en 
förebild, en inspirationskälla, att ert engagemang i organisationen lyste väldigt klart igenom. Ser 
Ni Er själva som nån inspirationskälla eller förebild? 
Lindfors: Nä, det gör jag inte. Nej jag ser mig själv inte på det sättet. Jag ser jag snare tvättom, min möjlighet 
att kunna hjälpa till genom mitt engagemang. 
Emelie: Om ni skulle beskriva Ert arbete som ambassadör rent bildligt, hur skulle det vara då? 
Lindfors: Genom att vara ambassadör och jag är utnämnd till ambassadör förmodligen för att jag är känd och 
på det sättet kan jag hjälpa till. Jag ser det som en otrolig möjlighet att hjälpa utsatta barn och det oändligt många 
barn som är utsatta genom krig och genom att man använder barn i krigsutsatta länder och använder sig utav 
barn i tuffa arbeten och låter barn arbeta under odrägliga förhållanden och okunskapen hos vuxna drabbar barn. 
Emelie: Kunskapen Unicef arbetar ut i sina budskap använd ofta bilder i budskapen för att 
förtydliga målen och vision som organisationen har. Tror Ni att bilderna kan underlätta eller leda 
till ett missförstånd? Att bilden visar något annat än vad texten till bilden gör. 
Lindfors: Jag tror sånt kan hända men för att nå tror jag att bilder har en stark genomslagskraft. Det vet jag 
har de har, genom forskning, och det innebär att när man tillfogar en bild till en text så tar man egentligen i första 
hand till sig bilden och sen tar man till sig texten. Det är min uppfattning men det är klart om man ser väldigt 
lyckliga barn på bilden så kan det finnas på ett sätt vilseledande för i ögonblicket bilden togs så är det ju leende 
men det säger inget om deras livsvillkor. Förstå du vad jag menar? 
Emelie: Ja, det var så jag tänkte eftersom Unicef arbetar både med glada och ledsna bilder. Visa 
bilder förstärker levnadssätten, hur hemska de är, medens andra kan visa på genom ex. utbildning 
blir det glada barn. 
Lindfors: Men det är ju för att beskriva ett hopp. 
Emelie: Vad betyder dina bilder du fått genom ditt arbeta för Unicef? 
Lindfors: Mina starkaste bilder som jag lever med är dem som jag fått genom mina resor, jag har varit på tre 
resor, och det som jag har upplevt under de här resorna är de bilder som starkaste har etsat sig fast. De bilder jag 
har sett tar jag inte till mig på samma sätt eftersom jag lever med bilder som jag har sett och barn som jag har mött 
i verkligheten och omständigheter som jag har sett med egna ögon. Jag har mött utsatta barn och barn som har 
dötts utav syra, en ung flicka på tolv år bara som exempel. Så dem bilderna lever jag med. Och sen kan jag genom 
bilder bli påmind om barns situation. 
Emelie: Du pratade om dina resor och jag läste en intervju med dig på Unicefs hemsida där du 
pratar om olika möten mellan olika kulturer. Har du märkt att det har funnits svårigheter att 
presentera sig i olika kulturer där det har varit svårt att hitta de här gemensamma nämnarna? 
Lindfors: Jag kom på det när jag reste i Nepal så är det lätt att referera till sitt yrke och det gjorde jag i början, 
för jag är sångerska och skådespelare och så kände jag att det skapade ingen gemenskap, det kanske skapar 
beundran. När jag kom på det så började jag att ändra min presentation och då sa jag att jag är mamma och jag 
har en dotter och ett barnbarn, fast första gången hade jag inte det. Då frågade de om jag inte hade en son eftersom 
att ha en son har högre status. Så det har jag börjat presentera mig annars med. Jag var på en läkarkongress och 
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då presenterade jag mig också som mamma och då kom drottningen fram till mig och sa att hon också var en 
mamma. Det blir något mänskligt över det. 
Emelie: Har du mött några kulturella svårigheter? 
Linfors: Nej det har jag inte upplevt men jag har ju rest som en officiell person för Unicef vilket innebär att alla 
människor har mött oss på ett hopp om att vi ska kunna förbättra deras situation. 
Emelie: I intervju på Unicefs hemsida pratar du även om att fler kändisar borde engagera sig i 
ideella organisationer eftersom de uppmärksammas mycket av medierna. Tror du även att det kan 
finnas någon nackdel till att kändisar hjälper organisationer och att då medierna kan kasta en 
negativ blick på dem. 
Lindfors: Jag tror man ska vara medveten om när man väljer ambassadör vad de har för grundinställning, jag 
menar det är inte trovärdigt att ta en popidol som håller på att knarka, det ger ingen trovärdighet. Och å andra 
sidan finns det ju människor som har levt ett rumla liv som sträcks och identifiera sig med barn... just det här med 
att man känner sin egen sårbarhet så kan det även skapa en stark empati för utsatta barn, det skapar även 
förståelse. Det har jag upplevt ett par gånger med människor som har engagerat sig i barnfrågor. Då de själva vet 
hur svårt barn kan ha det. När man känner sin egen sårbarhet, känner man andra sårbarhet med. 
Emelie: För att gå tillbaka lite, så tänkte jag på sättet du förmedla de bilder du fått från dina 
reser. På vilket sätt förmedla du bilderna? 
Lindfors: Jag försöker ge bilder från min upplevelse eftersom bilder, som sagt tidigare, ger mer. Om jag beskriver 
det barnhem jag besökte och alla barnen var drabbad av HIV eller Aids så det som var starkast var bilden av 
små skor som stod utan för entrén och det är en stark bild att det står små skor på rad. Jag försöker ge 
beskrivningar som är både mörk och ljust. 
Emelie: Är det svårt att förmedla bilderna? Alla kanske inte kan ta till sig dem. 
Lindfors: Det är svårt att avgöra om de kan ta till sig eller inte. Alla människor berättar på sitt sätt så att 
säga. Men jag försöker beskriva i verklig grad mitt bildtänkande. 
Emelie: Tycker du att bilderna som organisationen visar ger en sann bild av de kulturer och 
länder som dem är tagna i? 
Lindfors: Jag kan inte alltid avgöra det men jag kan avgöra om de visar bilder där jag själv har varit med. Ofta 
kanske bilder bara är en del av verkligenheten, för att beskriva en helhet behöver man ofta flera bilder. Ibland 
finns det inte plats för så många bilder så man försöker hitta en bild som säger så mycket som möjligt. Det är 
också svårt att beskriva så att det skapar trovärdighet, hur ska man beskriva en bild där ett barn lider av Aids. 
Då är det väldigt svårt att beskriva i bild hur svårt det här barnet har det. Man kan beskriva en stark bild om 
den här flickan jag berättade om som har fått syra på hela kroppen, hon hade jobbat i en familj och så hade de 
inte varit nöjda med henne och mannen hade stängt in henne i en plastpåse och sen hällt syra innanför plastpåsen. 
Men det är väl det som är vår tids svårighet att avgöra. Vet inte om du har sett bilden på den där flickan som 
springer med napalm. Det är svårt att beskriva lidande i bild eftersom det även översköljs av massa bilder som 
inte är realitet och det göt ju också att vi har lätt för oss att distansera oss från bilden.  
Emelie: Har du nån gång känt att en bild av dig under dina reser har varit felaktig. 
Lindfors: Nej, men jag har nog godkänt bilderna själv. Tänker du på något speciellt? 
Emelie: Det finns de bilder på barn som går i skolan och man får ser ett glatt barn som läser 
som den bilden samtidigt har en bildtext om att man ska stödja barn så att de får går i skola. 
Lindfors: Det har jag inget konkret exempel men ibland... det är ju centralbanken i New York som samlar in 
bilder och får bilder därifrån. Då kan man ju inte avgöra vad de bilder kommer ifrån som exempel Unicef i 
Sverige tar inte egna bilder. De har gjort det om jag eller mark eller någon annan har varit ute på reser men 
tanken, det finns väl en dubbelenhet i detta och barn som ibland ser utmärglade ut och ibland tänker man att det 
är lättare att sätta sig in i barn. För barn som ser lyckliga ut, det här är inte genomtänkt utan jag försöker bara 
reflektera över det. Är det så att barn som ser eller som vi ser har det svårt kanske vi går förbi snabbare än när 
barn är gulliga och glada och så läser man en text att de har det svårt så tänker man att usch så måste man 
hjälpa till. Jag bara tänker på hur man reagera känslomässigt på olika bilder. När man ser glada barn att man 
tänker att det är klart att de ska få går i skolan och man slår ifrån sig bilder som är hemska, jag vet inte. 
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Emelie: Det är intressant hur man kan använda sig utav bilder på glada och ledsna barn. 
Lindfors: Ja och sen är det den här totalbilden på Gazaremsan under kriget om man vet att det var 
fruktansvärt så många civila som skadades. Så svårt det är att återge den på ett fattbart förståligt sätt och det är 
väldigt svårt att förstå omfattningen av det, det är både på gott och ont. För annars skulle vi gå omkring och vara 
helt slut om vi skulle ta till oss hela omfattningen om vad som sker där ute. Jag kom och tänka på Gazaremsan 
för det var svårt att få en totalbild om vad som pågick. 
Emelie: Vad tror du bilderna kan leda till? Ex. ökad förståelse för andra kulturer och grupper. 
Lindfors: Jag tror att det är lite olika men det flesta bilder massbilder kan verkligen ta in i flera människor 
men en bild med ett uppgivet barn men en mamma eller pappa. Det finns en bild från kriget som jag pratade om 
och det är en pappa med en son och tårarna bara rinner. Det är ju en bild som tar dig, det är en påtaglig sorg och 
förtvivlan över sonen, kommer inte ihåg om han var skada eller död. En enskild bild kan bli mycket starkare och 
ah större genomslagskraft än dem här stora innehållsrika bilderna. 
Emelie: Kanske är lättare att tunna ut budskapen och peka på något specifik än att bilderna 
innehåller massor av information. 
Lindors: Tror också det. 
Emelie: I och med att Unicef arbetar för barn och att en del av deras bilder innehåller ett mor 
med hennes barn. Och det spelar ingen roll vilken kultur bilden är tagen i utan en mammas kärlek 
till hennes barn kan alla kulturer förstå. Tror du att liknande bilder med barn och deras föräldrar 
kan öppna upp svenskars sinne och minska dess fördomar för olika kulturer? 
Lindfors: Jag hoppas att det kan leda till mindre fördomar. 
Emelie: Har du märkt någon sådan effekt? 
Lindfors: Jag kan inte peka på någon sådan effekt men jag skulle tro att fördomar minskar. Men sen handlar 
det om att, vilket kändiskapet kan hjälpa till med och även inom konstnärskapet så finns det väldigt lite rasism 
skulle jag vilja säga. Där prata om skickligheten och inte om, tycker jag, inte så mycket om fördomar. Då tänker 
jag om vi som då arbetar med Unicef och tänker på bilder om vi kan sprida vilka möten vi ha varit med om, 
filmer kommer ju nu på humorkvällen och då visar man även olika reser som ambassadörerna har gjort. Men tror 
jag bästa sättet att möta människor från andra kulturer och skapa en relation. Fördomar handlar ofta om rädslor 
och jag tror att det finns någon grundläggande i reptilhjärnan som sortera in sort och inte min sort och då menar 
jag att vi avgör ganska snabbt och ofta omedvetet om det är en person som vi gillar eller inte och det är därför 
kläder och sånt också har en betydelse. Människor som klär sig helt apatiskt och kommer från en annan kultur 
signalera att den kommer från nått annat och då krävs det reflektion och insikten över att vi har så mycket 
gemensamt istället för att distansera sig från den personen. Men oftast handskas rädsla som frågor som hur ska 
jag handskas med detta. Man ska komma över den tröskeln och då blir det lätt att vi väljer att vara med 
människor som är ganska lika oss själva. Och det tror jag var väldigt viktigt innan för vår överlevnad, är det vår 
vän eller fiende. 
Emelie: Jag tror ambassadören kan hjälpa oss att undvika en rädsla för nya kulturer genom deras 
kändiskap och personligheter då vi ser upp till dem och lyssna på dem. 
Lindfors: Ja och jag tror även att rädslan inte försvinner direkt utan att man påverkas lite i taget, nu håller vi 
på med humorgalan och där ser man många reportage från andra länder och där tror jag det är en viktig del att 
möta människor man ser upp till och ser hur den personen handskas med tillvaron i en annan kultur. Men 
samtidigt blir det även en liten förljugen situation eftersom man kommer som en gäst och man blir lite uppschåsad 
och även tillvaron för man de blir filmade blir de alla jätte trevliga om man ska vara lite synisk Jag skulle vilja 
leva ett tag i kulturen för nu blir det som man skummar sig igenom tillvaron. 
Fortsätter att prata om hennes upplevelse när det gällde att samla in pengar till olika länder och 
att människor distansera sig mer till länderna och då människorna i Afrika än i Nepal för de 
känns mer som vår sort och återigen trodde hon att det berodde på de fördomar människor har 
och att det är på nått sätt lättare att se likheter mellan en själv och människorna i Nepal. Hon 
pratar även om ryktet Afrika har i och med Aids. 
Lindfors: Men vad bär vi på för några bilder? 
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Emelie: Det är svårt också att berätta om de bilder man har. 
Lindfors: När jag ska berätta om bilder plockar jag ut dem som är lätta att se framför sig och försöker hitta, 
som barnhemmet för det är så stark bild, och från Nepal beskriver jag om den här flickan som är 16 år som går 
första året i skolan. Fantaskisk när hon beskriver att kunna läsa och gå i skolan, man hör sådana saker som är 
helt självklara för oss. Där finns också en bild, en där lyckan att kunna stav sig fram till ”vart går bussen”. Att 
hitta den glädjen och de konkreta exemplen. Det är bättre att beskriva detta än att säga att 140 miljoner barn 
lever föräldralöst, för sådana siffror är fullständigt meningslösa. 
Emelie: Det går inte att ta till sig sådana siffror. 
Lindfors: Nej det gör inte det, man få ta enskilda exempel. Det är som flickan med napalm från Vietnam 
kriget och jag hade en bildbilagan som jag fått från Aftonbladet med bilder på flickor som såldes till prostitution. 
Det var så hemskt att jag kunde inte ta till mig det. Precis som filmen Lilja. Det blir för smärtsamt. Och det var 
det vi pratade om, vill man se ett barn som ska dö av Aids före tvåårs ålder. Då är det bättre att använda 
symboler som små skor, små barn skor… ja… 
Emelie: Ja, det är ett väldigt intressant ämne… 
Lindfors: Ja, man kan diskutera länge men Emelie lycka till med uppsatsen 
Emelie: Tack så jätte mycket och tusen tack för din tid. 
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Bilaga 11 

Svar från intervju med Elisabet Idermark 
 
Intervjufrågorna har skickats via internet till Elisabet och svaren likaså. 
 
Emelie: Hur viktiga tror Ni bilder är i interkulturell kommunikation? Då tänker jag på att det kan 
förekomma språksvårigheter som skapar barriärer mellan olika människor. Tror ni då att bilderna 
kan ha en viktig funktion i sådana situationer? 
Idermark: Självklart är bilderna jätteviktiga. "En bild säger mer än tusen ord" heter det och det gäller nog i de 
flesta kulturer. Men visst måste man tänka sig för vad bilden förmedlar och om det kan missuppfattas i en annan 
kultur. Man behöver ju bara tänka på hur olika kulturer ser på kvinnor och skönhet och hur lätt en bild på en 
kvinna kan tolkas som för avklädd, för utmanande etc i en kultur medan den i en annan är självklar. Där kan 
det också vara skillnader inom en kultur, t ex mellan generationer. 
Emelie: Vad tror Ni om att det icke-verbala fungera som en nackdel i interkulturella 
sammanhang? 
Idermark: En bild som misstolkas kan få motsatt effekt om det blir diskussion om något som inte var 
meningen. T ex om en man bara kommenterar en kvinnlig politikers färg på läppstiftet i stället för hennes åsikt 
och att det är denna kommentar som följer med bilden i hela världen och allt annat glöms bort. 
Emelie: Anser Ni att bilderna färgar kulturerna och platserna de är tagna i? 
Idermark: Visst, det görs ju hela tiden. Vi kan inte ta bort kulturen i den miljö vi visar på en bild. Det kan 
ju handla om t ex leksakerna som omger ett barn och som avslöjar var bilden är tagen. 
Emelie: När Ni tittar på Er roll i organisationen, ser Ni Er själv som en opinionsledare? En 
person som påverka och för opinion. 
Idermark: Nåja, opinionsledare är väl ett starkt ord, men givetvis engagerar man sig i Unicef för att försöka 
påverka folk till att bry sig om att barn i andra delar av världen inte har det bra. Och bilderna spelar stor roll. 
När vi gör en insändare om bristen på vatten och illustrerar den med en bild på ett barn som hämtar vatten så får 
detta större effekt än om det bara är en text. 
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Bilaga 12 

Svar från fokusgruppen 
 
E: Vad tror ni bildens (bild 1, se bilaga 6) budskap är? 
H: Att det kanske gör gott för barn, jag tänker att det är lycka i bilden 
E: Jag tycker också at man ser lycka, alla är glada man tänker nått glatt när man ser den. Men då kanske det 
glada är att de har en vattenbrunn eller nått, att de kan tvätta händerna. 
A: Men jag tycker den är bra för det är verkligen är ögonkontakt och nått glatt och lycka, just det här att det 
påminner om när man var liten och när man lekte med vatten, att det var så himla roligt att man kan se den 
lycka hos dem. Men så tänker man med sina förutfattade meningar att det kan barn i Afrika inte det men nu 
kan de det. Och att Unicef är bra. 
H: Men samtidigt då så sitter det ett barn som precis har upptäckt lyckan med vatten och hur det fungera medens 
de andra två sitter och fundera hur det fungera. Men så tycker jag att det är jäkligt snyggt för det ser ut som det är 
vuxna som går i bakgrunden och att det känns som om det kanske finns ett överflöd av vatten så att barnen har 
möjlighet, att de har fått så mycket vatten, at barnen till och med kan få eka med det.  
D: Ja, vatten och tillgång till vatten och lyckliga barn. 
Jag: Alla fokusera på vatten när ni ser bilden? 
Alla: Ja 
A: Och den pojken (pekar på den som sitter längst fram på bilden) ler och skiner upp. 
E: Det känns som om han säger ”titta här” 
D: Men samtidigt så de andra barnen som inte titta in i kamera de undersöker mer vattnet på ett annat sätt än 
vad den glade pojken som tittar in gör. Att det är första gången de tar på vatten i den mängden. 
A: Men jag känner ändå så här att det är mycket ens förförståelse som påverkar för om man tänker om det hade 
varit vita barn som satt där så skulle man nog in et tänkt på vattnet över huvudtaget. Tänkt mer vilken söt bild 
och vad glada barnen är. Men bara för att de är svarta barn så tänker man att de har inget vatten och sen der 
man att de har så vatten så blir man glad 
H: Framför att så vet man inte om bilden är tagen i Afrika den kan lika gärna vara tagen i USA 
Alla: Ja faktiskt 
De börja prata om den mörka skugga in högra hörnet och H menar på att den stör han för det 
blir som en irritationsskugga. De prata om att det skulle kunna vara en person som går med en 
hink vatten på huvudet eller en skugga från fotografen. Skuggan kan associeras med att någon gåt 
och bär n kanna beroende på att de andra delarna associeras med Afrika.  
Jag: Är det något specifikt i bilden som berör er väldigt mycket? 
A: Det är den pojken (pekar på pojken längst fram) direkt 
D: Nja jag tycker nog att det är pojken längst till vänster för han tittar på hans hand och han har vatten på 
handen och han kan inte riktig förstå det. 
H: Och den mittersta pojken tittar där med  
D: Jag den första pojken bara ler och har fattat. 
Jag: Vad är det för känslor ni får när ni titta på bilden? 
H: Jag blir lättnad 
Det andra stämmer in 
Jag: Tror ni att en glad bild har större effekt än en ledsen bild? 
E: Jag tror att vi har idag sett så många ledsna bilder i på barn i Afrika och att man är så van att av de bilder 
och att man sållar bort sådana bilder på ledsna barn. 
H: Och jag tror att man marknadsför sig med bilder med ledsna barn för att visa situationen och så folka att 
hjälpa till och visa hur det ser ut. 
D: Men sen är det ju så att de kan inte bara visa glada barn för jag tänker som givare varför ska man ge pengar 
när barnen har det bra. 
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A: Jag tror att det är så här att bilder på ledsna barn behövs för nya givare och när man ser bilder på glada barn 
så tänker man att så här är det och att ens hjälp har gjort nytta. Den där unge tittar på mig och tackar mig som 
gjort att den får leka, jag tror att det är jätte uppmuntrande för de som har gett pengar och att man se vad man 
har gjort. Jag tror att de bilder funkar bäst för de som har gett pengar och få dem att ge mer. 
Jag: Är det en bra representativ bild för en hjälporganisation? 
A: Men det är inte alltid man ser var de är tagen i. 
H: Det skulle lika gärna kunna vara i USA för jag ser några joggningskor och en har en skjorta och de andra 
barnen har en hiphop stil 
A: Men man kan tro att det är USA men sen ser man lite hö och då tänker man på Afrika igen. Men ser man 
att det står Unicef så fatta men att de inte är USA.  
D: Men vad skulle bilden annars representera och det jag kan tänka mig är en rundresa i Afrika, att bilden är 
från en resebyrå. Men jag tycker ändå att budskapet förmedla en viss slags tacksamhet. 
H: Om vi tar USA som ett exempel så vem skulle använda sig av bilden, ett dagis då kanske men jag tror inte 
att ett dagis från USA skulle använda sig av en sån här bild för vattnet är skitigt. Man kommer nog hamna bort 
mot Afrika för vilka skull vilja använda bilden annars? 
Jag: Om jag berätta att bildtexten handlar om att alla barn har rätt till tillgången av rent vatten 
eller att det handlar om att 140 miljoner barn in te har den tillgången, får ni en annan bild 
D: Det finns en annan bild med en nappflaska med skitigt vatten i och det handlar om samma sak, om barns 
rätt till rent vatten 
E: Men de barnen kanske tror att det är rent vatten 
A: Med då är den andra bilder är bättre för just att den visar att barn får i sig skitigt vatten 
D: Men sen är den bilden (som han tog upp) arrangerad och det tror jag inte att denna bild är 
A: Men sen kan man tänka att om barnen leker med vatten så har de ett överflöd av vatten. 
Jag: Vad tror ni den andra bildens budskap är? (Bild 2, bilaga 6) 
D: Kollik eller barnsjukdomar av nått slag 
A: Jag kan inget om barn så det är svårt att se ett budskap 
H: Men jag undrar om han jäspar eller om han skriker  
E: Jag kan inte direkt få en Unicefkänsla för det kan var ett barn var som helst. Jag ser ett barn som ligger på en 
våg och mamman är inte där 
H: Jag kan tro att det handlar om föräldralöshet och att blöjan är stor och ser skitig ut 
D: Ja det ser lite föräldralöshet och att barnet inte har några föräldrar och då måste bo på ett barnhem och tror att 
de kan vara i Ryssland 
A: Men för mig kan det lika gärna vara Sverige och att det är under sommaren för det står en platsstol och då att 
barnet ligger hemma hos någon. 
 
Jag: Vad får ni för känslor? 
H: Men här kan det inte ligga, jag vill plocka bort barnet därifrån för det ligger helt själv. Få lit ont att se det 
ligga där. 
E: Jag tycker att foten ligger fel, det ser konstigt ut 
D: Det ser ut som en rutin att man kolla hur mycket han väger, men det röda i bilden är irriterande och jag får 
en störande känsla av det. 
H: Den är tråkigt beskuren bilden och det är en tråkig bild. 
A: Det är inget som griper tag i mig men det kanske känns mer för människor som precis har fått barn för att de 
förstå bilden bättre 
D: Men ser man väldigt nära så ser man att på barnets ben har ärr. 
Jag: Om jag säger att det finns en bildtext till och att de står ”varje barn har rätt till vård” 
D: Men det här barnet få ju vård, det skulle vara en annan bild till den texten 
E: Jag tycker inte att barnet ser sjukt ut 
A: Man skulle kunna visa en annan bild med smutsiga verktyg och där det är tydligare synd om barnet. 
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H: Kanske kunde de ta bort filten för det känns som om någon har tagit hand om honom 
A: Det kanske är meningen med att det ska vara en positiv bild och då visa det här har hänt et barn och detta 
kan hända fler barn. Men man ska nog ha barn för att förstå 
Jag: Kan ni säga några skillnader mellan bilderna när det gäller budskapspridningen i Unicef? 
Alla tycker den första bilden ger et tydligaste budskap och ger mer generellt 
H: Vi har sett sådana bilder så många gånger och vi vill ha nått nytt eller att man se vad som har hänt efter det 
att barnen har fått hjälp, jag vill se det långa flödet eller slutresultatet. Hitta nya kärnpunkts bilder. 
Jag: Tror ni att vår kultur påverka hur vi ser på bilderna? 
E: Jag det är klart för man vet hur barnen har de här hemma och man kan jämföra. Barn här har rättigheter och 
de barnen har inte ens vatten.  
Jag: Förväntar man sig dåliga bilder? 
E: Ja för det är något man har lärt sig att barn i andra länder har det sämre och att det finns barn som har det 
svårt. 
H: Men sen är det svårt för en fotograf att förmedla budskapen i alla bild, det är lätt att förmedla en glad bild 
men svårt med en neutral bild och då visa hur vardagen ser ut. 
E: Men det är som vi ha pratat om att medierna belyser de dåliga nyheter och att vi vill har dåliga nyheter eller 
nyheter om katastrofer och liknande. 
Jag: Vad tror ni informationsfilmen handlar om? 
E: Köper man nålen så förhindrar man barnsoldater 
A: Att man gör en direkt skillnad och jag tror på det. Jag vill gå och köpa en nål nu 
E: Jag vill veta hur vi kan hjälpa genom att köpa en nål, vad exakt gör de 
H: Jag vill ha information om hur de ska stoppa barnsoldater och min uppfattning är att man stoppar våld genom 
våld 
E: Jag tänker på hjärt- och lugnfilmer som går på tv och då berättar de om deras arbete, vad de gör, för jag får 
ingen tydlig bild här vad Unicef gör och vad pengarna går till. Men jag skulle köpa nålen i alla fall för jag vet att 
det går till nått bra 
H: Hur vet du att de går till nått bra, hur framkommer det i filmen för det trycker ner den vuxna människan 
och varför är han så dum? 
D: Det kanske är någon som säger till han vad han ska göra annars kommer han att dö 
A: Men det tycker jag att man måste gå mer till vuxna och behandla dem för det är dem som uppfostrar barnen 
H: Om det hade varit en stor ledare som hade fått en nål i axeln så hade det kanske skett en skillnad i landet 
istället för en liten skitledare får en nål i axeln. 
Jag: Tror ni att filmen kan ge en effekt hemma i TV-soffan? 
Alla: Ja 
A: Jag tror att det är en jätte bra film och den visa på ett enkelt sätt vad det handlar om och man ser vad nålen 
gör. Snabb och enkel film. 
Alla har sett Unicefs informationsfilmer på TV och en två hade sett en annan från samma 
kampanj ”för varenda unge”. 
D: Man ser den lilla pojken sista blick och han tittar på den som han ska skjuta och det borde man ta bort för 
den sista blicken är mordisk 
A: Det är lite dubbelmoral för våld är inte bra men mot vissa är det bra  
H: Folk känner att bara tio spänn det är ju ingenting 
D: Och alla bäckar små, det blir jätte mycket 
E: Man har blivit lite statistikberoende för många vill se statistik, vad har hänt sen förra kampanjen och att man 
bygger på vad man förmedla vad man verkligen gör med pengarna och vad som har gjorts 
Jag: Unicef arbetar mycket med många olika ambassadörer, vad har ni för bild av Lill Lindfors? 
D: Jag tycker att Persbrandt är bättre för han har pondus det har inte hon 
E: Hon verka trevligt men jag vet inte om jag lita på henne 
D: Det känns som hennes yttre är lömskhet 
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A: Jag tror vi är fel generation att fråga för vi är för unga. Mammor och pensionärer ta nog till sig hennes 
budskap 
H: Micke Persbrandt riktar sig till ungdomar 
Jag: Är media viktigt när det gäller förmedling av bilder? Vad massmedierna har för inverkan? 
E: Det beror vad de är med i och vilket program kändisarna är med i för man koppla ju bilden av dem från de 
ställen där man sett dem 
A: Jag tror att det behövs någon med lite pondus som Karolina Uggla som kan säga ifrån och inte vara så mesig 
och snäll 
Jag: Tror ni att medierna kan påverka Unicef opinionsbildning? 
A: Jag tror att mederna alltid är ute efter en smaskig nyhet och ligger på hjälporganisationerna hela tiden för de 
vill ju inte skriva att nu har Unicef gjort ett bra arbete, det är ju ingen direkt smaskig nyhet.  
E: Men sen är de bra på att glorifiera dem också och samarbeta med dem för att lyfta deras arbete för att själva 
verka goda. 
Jag: Den första maj ska TV4 ha en humorgala med samarbete med Unicef, vad tycker ni om 
galor? 
H: Jag tittar inte längre för de är galor hela tiden om olika saker man ska skänka pengar till. Är det inte det 
ena så är det andra. Det har blivit för mycket. 
A: Men samtidigt är det återkopplingen för om man har gett pengar till Unicef vill man se vad sina pengar har 
gått till och vad pengarna som man kanske kommer skänka gå till. Man ser att de har gjort jätte mycket och jag 
tror att de bli lätt att man skänker lite till för då får man se nästa år vad som skett. Och jag tro att tv4 visar 
galan för att det ger dem bra publicitet och de får jätte mycket tittare. 
Jag: När man använder sig av bilder, hur viktigt är bildtexten? 
H: Jätte viktig 
D: Bilden kan bli helt annan med en text 
E: Det beror på vad bilden visas för de tolks ju olika sätt i olika länder. 
H: Skulle man skriva en text till den första bilden (bild 1, bilaga 6) och skriva att barn i Afrika har smutsigt 
vatten och sen visar man den för folket i Afrika så kanske de tänker att de rör ju inte oss utan våra grannländer. 
Vi sätter ju in hela Afrika i ett fack. Bilden säger ju tusen ord och få man dit en bildtext så precisera man vad 
man vill säga. 
 


