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Abstract 
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In today's media, the use of stereotypes and simplifications of the world and of 
different groups are common. It is a part of how humans make sense of the 
world. The problem is that these simplifications tend to encourage false notions 
of reality. 

The way charities communicate in advertising is important in order to engage 
the audience to donate. This study aims to examine how the non-profit 
organization SOS Barnbyar Sverige portray underprivileged individuals in their 
commercials. We have chosen to focus on two different commercials in relation 
to the ongoing refugee crisis in Europe. The first commercial has no relation to 
the crisis and the second one is an attempt to show the viewer the situation of a 
refugee. We have studied the material through a qualitative semiotic method, 
also using colonialism, stereotypes and representation as theoretical frame-
work in order to examine whether or not certain notions and simplifications  
are reproduced in the commercials from this organization. Our study has  
shown that there were a lot of colonial ideals and stereotypes to be found in  
SOS Barnbyars commercials, thus fueling the polarization of us and them and 
the Other.  
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1 Inledning & bakgrund 

I dagens medier är det vanligt att använda sig av stereotyper och andra 

förenklingar av omvärlden i syfte att göra sitt budskap förståeligt och 

lättillgängligt. Dessa förenklingar kan ge upphov till oriktiga föreställningar om 

verkligheten (Loomba, 2008).  

Hur välgörenhetsorganisationer kommunicerar i reklam är betydelsefullt i syfte 

att skapa engagemang hos publiken. Välgörenhetsorganisationers uppenbara 

uppgift handlar om att välgöra. Det går därför att fråga sig om dessa välgörande 

ändamål tillintetgörs om man främjar dem genom att reproducera förenklingar i 

form av exempelvis stereotyper? Eller helgar ändamålet medlen? Av denna 

anledning har vi sett det som intressant att undersöka reklamfilmer från en 

välgörenhetsorganisation och evaluera hur utsatta porträtteras i dessa filmer.  

Eftersom flyktingkrisen och diskurser som rör ämnet är ett aktuellt tema idag, 

ville vi undersöka om detta har ändrat välgörenhetsorganisationernas sätt att 

kommunicera. För att införa en jämförande aspekt i vår undersökning har vi 

därför valt en reklamfilm som sänts innan flyktingkrisen (samt utan koppling 

till flyktingar eller flyktingkrisen), och en film som sänts nyligen – det vill säga 

under flyktingkrisen (med tydliga kopplingar till flyktingkrisen). Med dessa 

filmer som underlag hoppas vi kunna säga något om huruvida välgörenhets-

organisationer använder sig av stereotyper och förenklingar i sina reklamfilmer. 

Vi ville också undersöka huruvida organisationens sätt att kommunicera i 

reklamfilmer har förändrats med avseende på den rådande flyktingkrisen. Vi 

undersökte även om, och i så fall hur, en specifik välgörenhetsorganisation 

införlivar koloniala förhållanden i sättet som biståndstagare porträtteras i 

kontrast till biståndsgivare. 

I följande avsnitt kommer vi att presentera bakgrund till vårt arbete. Vi har valt 

att lyfta fram tidigare forskning som berör porträttering av icke-västerlänningar 

i relation till vi och dem, den Andre, porträttering och representation för att 

sedan definiera en kunskapslucka. Vi behandlar även vilket samband det finns 

mellan välgörenhetsorganisationers sätt att kommunicera samt dikotomin vi 

och dem. Fortsatt presenterar vi bakgrundsfakta om välgörenhet och om vår 

valda organisation. Vi förklarar därefter närmare det som beskrivs som 

flyktingkrisen eftersom begreppet är kopplat till delar av materialet vi avser 
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studera. Resten av uppsatsen innehåller inledande en formulering av problemet 

samt syftet med studien och våra frågeställningar. Detta mynnar ut i ett kapitel 

som innehåller teoriram med förklaringar av våra teoretiska underlag, följt av 

ett avsnitt med klargörande kring metod, kritik på metod, samt information om 

material och tillvägagångssätt. Slutligen redovisas resultat och analys i ett 

gemensamt kapitel, och utmynnar därefter i en slutdiskussion av 

undersökningen samt förslag på fortsatt forskning. 

 

1.1 Tidigare forskning 

Vi har bland annat tagit del av Roosvalls (2005) avhandling 

Utrikesjournalistikens antropologi, där författaren har kartlagt diskursen om 

nationalitet, etnicitet och kön i svenska dagstidningar. Hon menar att trots 

dagstidningarnas anspråk på objektivitet är utrikesjournalistiken en del av 

skapande av vi och dem, och av hur synen på den Andre bildas hos mottagarna. 

Roosvall poängterar att nyhetsrapportering alltid väger mellan det avvikande 

och det normala. Hon menar att nyheter alltid avviker från det normala, men 

aldrig så pass mycket att det blir oförståeligt för mottagarna. Delar av helheten 

väljs bort och på så vis är journalistiken, och medier i överlag, en del av 

skapandet av den Andre/det avvikande. Följaktligen kan detta leda till 

stereotypisering och generalisering av människor och platser som inte ingår i 

det så kallade normala. Detta resulterar i sin tur i en felaktig uppfattning av 

världen.  

Vidare har vi även tagit det av Brunes (1998) antologi Mörk magi i vita medier. 

Där har både journalister och medieforskare bidragit med texter vilka behandlar 

journalistik kring invandrare och flyktingar, rasism och främlingsfientlighet. 

I nyhetsjournalistiken framstår invandrare och flyktingar framför allt som föremål 

för olika politiska och administrativa åtgärder. De blir beskrivna i termer av de 

tekniker som politiker och tjänstemän använder; de blir visiterade och utplacerade, 

utredda, utvisade eller får uppehållstillstånd; de får boende och utbildning; de förs 

in i statistiken och beräknas som kostnader hänförliga till ‘invandrare’ och 

‘flyktingar’ och deras brottslighet och arbetslöshet utreds och kommenteras 

(Brune, 1998, s. 9). 

Boken tar vidare upp problematiken i att uttrycket invandrare i princip 

uteslutande används i negativ bemärkning inom medier. Det är en ung man 
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med invandrarbakgrund som begått ett brott. Är det en person med invandrar-

bakgrund som exempelvis vunnit ett pris så glöms plötsligt individens bakgrund 

bort. Därmed skapas ett sorts mönster som ger en osann bild av verkligheten, 

där begreppet invandrare direkt kopplas till negativa uppfattningar (Brune, 

1998). 

Antologin behandlar fortsatt den stämpel av dem som flyktingar och personer 

med invandrarbakgrund indirekt får av journalistikens sätt att representera 

både personer av utländskt ursprung, samt platser där många invandrare bor. 

Som exempel är det sättet som områden som Rinkeby eller Rosengård (där 

många personer med invandrarbakgrund bor) frekvent porträtteras på tydligt 

präglat av dem. Dessa områden beskrivs ofta som hårda områden där det kryllar 

av kriminella och finns både fattigdom och missbruk. Det kan också bli en 

motsatt effekt där man beskriver området som en exotisk plats där man kan 

köpa mängder av grönsaker på torgen, folk dansar samba eller utövar 

kampsporter. Huvudsaken är att sätten dessa platser och människor 

porträtteras på präglas av en brist på normalitet och kategoriseras därför 

utanför det kollektiva vi som journalistiken upprättar. Dikotomin vi och dem 

blir därmed bekräftat gång på gång och klyftan däremellan tillåts att växa 

ytterligare (Polite, 1998). Brune (1998) menar att det sätt som västerländsk 

journalistik porträtterar flyktingar och invandrare på bygger på koloniala 

känslostrukturer. “[D]e Andra blir en projektionsduk för våra egna rädslor och 

undanträngda, hotfulla egenskaper” (Brune, 1998, s. 11).  

Palmberg (2001) beskriver i antologin Encounter images in the meetings 

between Africa and Europe hur massmediernas bild av Afrika ofta innehåller 

negativa stereotyper av invånarna. Exempelvis beskrivs invånarna som antingen 

offer för katastrofer eller som individer vilka behöver hjälpas av folk utifrån. 

Studier har visat att bilder av Afrika ofta har vissa identifierbara karaktärsdrag, 

som att Afrika exempelvis visas som antingen positivt eller negativt. Detta gör 

det svårt att finna nyanser i sättet kontinenten i fråga porträtteras i massmedier. 

Lønegreen (2001) skriver om hur Afrika porträtteras i en dansk 

välgörenhetsorganisations kommunikationsmaterial. Lønegreen förklarar att 

”The pictures and photographs in this material could be read as statements 

about the Agency’s construction of meaning in regard to development and its 
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attitude towards the ’Others’” (s. 221). Alltså är organisationen en del av 

skapandet av uppfattningen om den Andre hos allmänheten. Lønegreen menar 

att globaliseringen är en stor del av hur bilden av den Andre ser ut, då 

globalisering i många fall inneburit westernization – ett begrepp som förklaras 

närmare i teoridelen av denna uppsats. Följaktligen är västerländsk kultur den 

kultur som blivit dominant och således marginaliseras andra (i detta fall 

afrikanska) kulturer. Författaren förklarar att det riktas en viss blick mot de 

Andra kallat the development gaze. Detta innebär att man ser individer i 

utvecklingsländer som objekt och Västvärlden som subjekt – där blicken utgår 

ifrån. Lønegreen fann att bilderna i välgörenhetsorganisationens 

kommunikationsmaterial på många sätt innehöll vi och dem-kategorisering, 

genom att exempelvis bilderna av afrikanska invånare i materialet ofta var 

romantiserande av ett enklare liv. Hon fann även att det använda bildspråket 

kategoriserade de Andra, och därmed skapade distans mellan ”vi här” och ”de 

där borta” (Lønegreen, 2001). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att uppfattningar av vi och dem, och  

de Andra, på olika sätt kan utläsas i medierna. På många plan verkar det  

handla om medvetna eller omedvetna val från medieskaparen. Sättet de Andra 

porträtteras på är i många fall en reflektion av avsändarens syn på vi:et och dess 

egen kultur. I de exempel som tas upp i den behandlade tidigare forskningen ser 

vi tydliga drag av koloniala ideal, ett ämne vi behandlar närmare i teoriavsnittet  

i denna uppsats. 

I den forskning som vi har lyft fram har vi sett en kunskapslucka i hur 

porträtteringen av utsatta ser ut när avsändaren har ett tydligt mål. Utöver detta 

råder det brist på studier som undersöker hur porträtteringen av personer i 

utsatta situationer förändras efter en världsomvälvande händelse. Även om 

välgörenhetsorganisationers kommunikation har undersökts anser vi att det 

saknas en analys med ett före- och efter-perspektiv. Vi har även noterat att 

många studier inom det valda området har använt sig av diskursanalys, varför vi 

finner det intressant att undersöka porträttering av utsatta med ett semiotiskt 

angreppssätt.  
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1.2 SOS Barnbyar och flyktingkrisen 

Det första svenska välgörenhetsarbetet påbörjades under 1800-talet och  

bestod till en början främst av missionering. Sedan dess har svenskt bistånd 

utvecklats till att ge stöd för ekonomisk och politisk utveckling samt att stärka 

demokrati och ge verktyg åt fattiga länder så att de själva ska kunna minska 

fattigdom. Välgörenhetsarbetet strävar alltså efter att skapa förutsättningar  

för människor som lever i fattigdom att ta sig ut ur den. I Sverige verkar  

flertalet nationella och internationella organisationer, en av dem är  

SOS Barnbyar (Sida, 2009). 

SOS Barnbyar är en internationell välgörenhetsorganisation. De riktar sig till 

barn som blivit övergivna, är föräldralösa eller utsatta på annat sätt. Själva 

grunden i organisationen är de barnbyar vilka finns i 134 länder där barn kan få 

ett nytt hem och en familj, äta sig mätta och få en utbildning. SOS Barnbyar 

arbetar både för att barn som mist sin familj ska få en ny, samt förebyggande för 

att barn inte ska behöva förlora sin biologiska familj. Detta genom att 

exempelvis bevilja mikrolån, betala utbildning, eller bidra med mediciner och 

sjukvård. Den första barnbyn invigdes år 1949 i Österrike. Den svenska 

organisationen grundades 1972. År 1996 fanns det barnbyar på alla kontinenter 

i världen (SOS Barnbyar Sverige, 2016). 

 

1.2.1 Flyktingkrisen 

Enligt UNHCR (2016) befinner sig över 60 miljoner människor i dagsläget på 

flykt från krig och konflikter världen över. Majoriteten av dessa människor flyr 

ifrån kriget i Syrien. Sedan 2011 har 4,7 miljoner flytt landet, en siffra som stiger 

varje dag. 

Inbördeskriget i Syrien inleddes år 2011. År 2015 ökade flyktingströmmen mot 

Europa markant, som i medierna fick benämningen flyktingkrisen. Majoriteten 

i denna flyktingström flyr från Syrien men det finns också många flyktingar från 

bland annat Afghanistan och Irak. Den 12:e oktober 2015 steg siffran över 

tidigare högst antal asylsökande flyktingar. Aldrig tidigare har så många 

flyktingar sökt sig till Sverige. Många av de ensamkommande flyktingbarnen 

som sökt sig till Sverige försvinner. Den 22:e oktober 2015 beräknade 

Migrationsverket att regeringens budget under 2016 skulle överstiga den 
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gällande budgeten med 29 miljarder kronor. Dagen efter skärps Sveriges 

flyktingpolitik (Sveriges Radio, 2015). 

Under oktober månad 2015 flyr drygt 218 000 människor över Medelhavet till 

Europa, ungefär lika många som under hela 2014. Den 4:e november 2015 begär 

Sveriges regering av EU-kommissionen att landets asylsökande skall fördelas till 

andra EU-länder. Den 11:e november inför Sverige tillfälliga gränskontroller på 

grund av den massiva flyktingströmmen (Sveriges Radio, 2015). 

Den 29:e september 2015 hölls välgörenhetsgalan Hela Sverige Skramlar i 

Globen, Stockholm. Detta var ett initiativ för att samla ihop pengar som skulle 

gå till de som drabbats av den rådande flyktingkrisen, där intäkterna gick till 

FN:s flyktingorgan UNHCR. Galan fick enormt genomslag och samlade ihop 

drygt 42 600 000 kronor (Fahl, 2015, 14 september; Hela Sverige Skramlar, 

2015). Under hösten 2015 sändes även flera andra välgörenhetsgalor, bland 

annat Faddergalan och Världens barn. SOS Barnbyar släppte julen 2015 en 

reklamfilm som visade barn på flykt från krig (SOS Barnbyar, 2015). 
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2 Problemformulering 

Att bidra med pengar till välgörenhet är för många människor i Sverige en del av 

vardagen. Att hjälpa utsatta är i många fall en självklarhet – men hur ser vi på 

de utsatta och vilka är de? Flertalet välgörenhetsorganisationer figurerar 

ständigt i svenska medier och inte allt för sällan med porträtt av fattiga barn och 

människor i krigsdrabbade områden. Ibland ser vi i reklam även en känd person 

bärandes på ett barn, eller lekandes med en grupp barn. Enligt Svensk 

Insamlingskontroll (2014) har engagemanget för välgörenhet ökat, men 

samtidigt som detta sker ser vi även att rasism och främlingsfientlighet ökar i 

takt med att det politiska läget i världen blir allt mer kritiskt. Exempelvis har 

hatbrott mot marginaliserade grupper i Sverige ökat, så som bränder på 

flyktingboenden, vandalisering av moskéer, antisemitiska hatbrott och 

diskriminering av romer (Von Hall, 2014, 16 juni). Enligt en undersökning av 

Ipsos (2015) anser 36 procent av Sveriges befolkning att Sverige borde ta  

emot färre flyktingar. 

De medier vi exponeras för är en del av hur vi förstår och formar vår bild av 

omvärlden. Eftersom reklam är fiktion – iscensatt för att få människor att agera 

på ett visst sätt – kan det därför finnas problem med den synvinkel som 

välgörenhetsorganisationer framställer utsatta individer ur. Det kan därmed 

finnas en risk för att vi som exponeras för organisationernas kampanjer ser 

deras porträtteringar av världen som verklighet. Det kan i sin tur ge oss 

uppfattningen om att det är så världen och de utsatta ser ut. Det skapas en 

dikotomi med ett vi och dem-förhållande som i många fall är problematiskt  

och rent av skadligt (Esses, Medianu & Lawson, 2013). Uppdelningen mellan vi 

och dem är bekymmersam då den alltid förutsätter ett motsatsförhållande. Vi är 

normen och något att eftersträva, medan dem är något avvikande och icke 

önskvärt. Dem är ett uttryck för den Andre, ett uttryck som i sig synliggör jagets 

identitet. Den Andre existerar således endast i relation till den Samme, det vill 

säga vad “vi i väst” identifierar oss som – ofta en homogen grupp. Reklam blir 

därmed inte bara information om världen, utan fungerar även som ett 

bekräftande av ens egen identitet (Brune, 1998). 

I dagens globaliserade samhälle finns det kvarliggande koloniala strukturer som 

i hög grad påverkar vad som anses vara norm i samhället. Loomba (2008) 
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skriver att trots avkolonialisering kvarstår faktumet att de före detta 

kolonisatörerna fortfarande innehar en indirekt makt, främst ekonomisk och 

kulturell men också politisk. Det har uppstått en uppdelning mellan de 

koloniserade och kolonisatörerna som har fått benämningen tredje och första 

världen. Dessa välkända men diffusa begrepp syftar oftast till de fattiga och 

utsatta där borta (tredje världen) och vi rika och välmående här i väst (första 

världen). Västvärldens hegemoni gör att tredje världens invånare ses som den 

koloniserade Andre. McEachrane och Faye (2001) menar dock att det ingår i 

den svenska identiteten att stå utanför kolonialismen och de före detta 

kolonisatörerna. De menar att svenskar ofta ställer sig kritiska till före detta 

kolonisatörer och i solidaritet med de före detta koloniserade.  

Sammanfattningsvis vill vi därför understryka betydelsen av att undersöka 

problemet gällande hur utsatta – som ofta tillhör folkgrupper som kan 

kategoriseras som före detta koloniserade – porträtteras i rikstäckande TV-sänd 

reklam. I tidigare forskning syns nämligen tydliga negativa konsekvenser av 

polariseringar som vi och dem i medier, en uppdelning som har spår av 

koloniala ideal. Kort sagt kan mediernas representationer av förenklade 

världsbilder leda till att mottagaren i sin tur grundar sin egen uppfattning av 

omvärlden på dessa representationer. Publiken kan därmed få en högst  

felaktig världsbild. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur utsatta porträtteras i SOS Barnbyars 

reklamfilmer. Vi har formulerat följande frågeställningar: 

1. Bidrar SOS Barnbyars kommunikation till reproducering av en vi och 

dem-inställning genom innehållet i sina reklamfilmer och i så fall på 

vilket sätt? 

2. Hur skiljer sig SOS Barnbyars sätt att kommunicera i reklamfilmerna 

som sänts innan respektive under flyktingkrisen?  
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3 Teoriram 

De teorier vi använder oss av i denna uppsats har valts ut med grund i 

problemformulering, syfte och frågeställningar. Vår teoriram innefattar teorier 

som vi anser vara viktiga för att kunna hjälpa oss att undersöka och besvara 

våra forskningsfrågor. Dessa teoretiska utgångspunkter fungerar även som stöd 

i resultat- och analysdelen av denna uppsats.  

Eftersom semiotik kan tillämpas både som teori och metod har vi  

också tagit upp olika aspekter av den semiotiska läran i teori- respektive 

metodavsnittet. 

 

3.1 Semiotik  

Semiotik är i grunden studiet av tecken och dess roll som meningsbärare.  

Tecken innefattar allt vi uttrycker och skapar betydelse i hur de tolkas i ett visst 

sammanhang. Tecken är således kontextuella. Om exempelvis någons ögon är 

röda kan detta vara ett tecken på att denne har gråtit och är ledsen (Vigsø 2010; 

Strüver, 2007). 

Semiotik innefattar alltså studiet av tecken i förhållande till kultur och språk, 

där man ställer sig frågan hur mening skapas genom bilder och text. För att få 

svar på varför representationer ser ut som de gör kan det vara bra att vända sig 

till semiotik. För att förklara detta använder sig Roland Barthes (refererad i 

Hall, 1997) av de två huvudbegreppen denotation och konnotation. Denotation 

innebär någontings grundläggande betydelse, medan konnotation är mer 

abstrakt och syftar till det som vi avkodar. Det kopplar ihop tecknet med 

mening och innebörd och har inte en uppenbar tolkning. Barthes menar att 

konnotation har en social kontext det vill säga hur vi tolkar tecken och skapar 

mening i samspel med gemensamma uppfattningar. Det är på så sätt möjligt att 

koppla ihop konnotationer med publiken. Texten står inte självständigt utan är 

beroende av publikens tolkning. Publiken kan därför ses som medförfattare av 

representationen och blir därför inte enbart passiva betraktare utan snarare 

producenter av alternativa tolkningar. Fortsatt har personer som ingår i en och 

samma sociala och kulturella konstruktion också samma uppfattning och 

förförståelse, och tolkar därför texter på samma sätt. Därför tolkas texter endast 
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på så många olika sätt som det finns olika kulturer och inte som det finns olika 

individer (Hall, 1997; Strüver, 2007). 

Det finns tre olika typer av tecken som används för att göra en semiotisk analys; 

ikoner (avbildande tecken); index (tecken baserat på orsakssamband); och 

symboler (en fristående kulturell överenskommelse) (Bignell, 2002). Dessa tre 

typer av tecken förklaras närmare i metod-delen i den är här studien.   

Tätt kopplat till dessa tecken är Barthes (1973) teori om myter. Teorin grundar 

sig i semiotikens betecknande och betecknad, där betecknande ges till uttryck i 

betecknad. Myten skapas genom flera grader av avkodning av ett tecken. I den 

första graden avkodas det som betecknas, tecknet. I den andra graden länkas 

tecknet ihop med ytterligare betecknad, alltså innebörd. I det ledet skapas 

myten. Fiske (1997) förtydligar Barthes mytbegrepp och menar att tecknet och 

dess konnotationer i flera led skapar ytterligare innebörd av tecknet. Vidare 

menar Fiske att myter kan få något att verka naturligt som egentligen inte är 

det, exempelvis myten om manligt och kvinnligt.  

I dagens medier återfinns många myter, såväl i tidningar som i reklamfilmer. 

Myterna konstrueras genom att avsändaren ger form åt eller på ett visst  

sätt symboliserar ett begrepp – exempelvis får en gråtande flicka symbolisera  

krig (Barthes, 1973).   

 

3.2 Kolonialism 

Kolonialism kan förklaras som ”erövringen av och kontrollen över andra 

människors land och tillgångar” (Loomba, 2008, s. 18). För knappt något 

århundrade sedan definierades dock kolonialism snarare som att bosätta sig i 

ett nytt land. Konceptet ”nytt land” menar dock Loomba är något frikostigt i 

kolonialismens fall, eftersom dessa land oftast redan hade en befolkning sedan 

innan. Detta är dock ett genomgående tema när man talar om kolonialismen – 

att fokusera på de som skapar kolonier och inte de som blir utsatta av 

kolonialismen. Vad som hände ursprungsbefolkningen glöms bort och fokus 

ligger istället på hur den nya befolkningen formade sig ett nytt samhälle – inte 

sällan genom bland annat plundring, folkmord eller förslavning (Loomba, 

2008). 
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Ett annat uttryck som är värt att undersöka är postkolonial. Det går att 

argumentera för att hela världen idag är postkolonial, då kolonialismens 

tidsålder har passerat. Dock ställer själva begreppet postkolonial till en del 

problem. Prefixet post antyder ett efter kolonialismen i tidslig mening, vilket i 

sig är sant. Däremot lever många länder fortfarande med konsekvenserna av 

kolonialismen, i bemärkelsen att de å ena sidan är postkoloniala (formellt sett 

självständiga) men samtidigt nykoloniala (ekonomiskt eller kulturellt 

beroende). Det finns därför grund till att postkolonialismen ”inte bör ses som 

någonting som bokstavligen efterträder kolonialismen och tillkännager dess 

slut, utan istället måste förstås som ett ifrågasättande av den koloniala 

dominansen och kolonialismens följdverkningar” (Loomba, 2008, s. 26). 

Ett huvudtema inom kolonialism är hur kolonisatörerna tillåts bestämma vilka 

egenskaper de koloniserade har och inte har. Detta grundar sig i den dikotomi 

mellan de Andra (de koloniserade) och européerna (kolonisatörerna) som var 

central för själva formandet av den europeiska kulturen (Fazlhashemi, 2001; 

Loomba, 2008). Said (1997) skriver i sin bok Orientalism fortsatt om hur denna 

uppdelning av egenskaper mellan koloniserade och kolonisatörer är central i 

den europeiska självförståelsen. Om de koloniserade folken är ologiska och 

oberäkneliga, är européerna förnuftiga och logiska; är kolonierna statiska är 

Europa utvecklande och framstegsinriktat. Kännetecknas de koloniserade som 

ociviliserade och brutala är européerna upplysta och anständiga; för att Europa 

ska kunna betraktas som maskulint måste därmed kolonierna vara feminina. 

Detta motsatsförhållande är även ett centralt tema när man talar om 

stereotyper, något som tas upp i nästföljande avsnitt. 

Dikotomin feminin respektive maskulin återfinns i representationer av utsatta i 

reklam vilken innehåller stereotypa könsroller likväl som koloniala stereotyper. 

Distinktionen mellan feminint och maskulint är en underliggande del av det vi 

och dem-förhållande som är centralt inom kolonialismen. När det handlar om 

maktstrukturer könen emellan brukar manligt/maskulint kopplas till styrka och 

makt, medan det som identifieras som kvinnligt/feminint också innebär 

svaghet, periferi och mystik. Tredje världen tillskrivs ofta feminina egenskaper 

medan västvärlden beskrivs med maskulina egenskaper. Dessa representationer 

återfinner man ofta i välgörenhetsorganisationers porträtteringar av omvärlden 

(Strüver, 2007).  
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Eriksson Baaz (2001) förklarar hur de koloniserades så kallade “efterblivenhet” 

och kolonisatörernas “överlägsenhet” har lett till vad som kallas den vite 

mannens börda. Det beskrivs som kolonisatörernas uppgift gällande ”att 

civilisera och utveckla den underutvecklade” (Eriksson Baaz, 2001, s. 168). 

Detta resulterar i ett koncept där allt som ligger utanför det vita jaget, ger 

definitioner till den svarte Andre. För det svarta jaget definierar däremot den 

vite Andre allt som är eftersträvansvärt, alla egenskaper som är önskvärda. 

Förhållandet är en del av den maktstruktur där den vite mannen, europén, för 

det svarta jaget inte bara är den vite Andre, utan också en herre eller överlägsen 

människa (Loomba, 2008). Detta har lett till stora konsekvenser där den svarta 

människan splittras mellan vad som länge setts som den svarta identiteten, och 

försök att maskera detta genom att anamma vad som kallas vit identitet. 

Vitheten blev helt enkelt den norm vilken både svarta och vita bedömer sig 

själva och andra ifrån, och är det absolut eftersträvansvärda. Detta resulterar i 

den så kallade vithetsnorm där man utgår ifrån att vit hudfärg och vit identitet 

är det normala (McEachrane & Faye, 2001). 

Identitet är centralt i vårt behandlade ämne och det är därför intressant att 

diskutera hur svensken ser sig själv i förhållande till kolonialismen. McEachrane 

och Faye (2009) menar att svenskarna ser sig själva som kritiska till före detta 

kolonisatörer men sympatiserar och känner solidaritet med de före detta 

koloniserade. Svenskarna ser således sig själva som stående utanför 

kolonialismens historia. Författarna beskriver dock även hur en svensk identitet 

också innebär att samtidigt vara västerlänning och europé, vilket i sig medför en 

utgångspunkt ur koloniala stereotyper. Den svenska självbilden – hur mycket vi 

än själva skulle vilja se den som anti-kolonialistisk – har därför oundvikligen 

präglats av kolonialism i och med att Sverige är en del av Västerlandets 

kulturhistoria. 

Vidare har det länge pågått diskussioner kring hur man ska förändra den 

kolonialistiska bilden av den passive Andre som ofta reproduceras inom 

biståndssammanhang. Här syns spår från den vite mannens börda där det är 

den aktiva övermänniskans uppgift att hjälpa den passiva undermänniskan. Det 

har här funnits svårigheter i att skapa reklam som inte reproducerar den Andres 

passivitet men ändå framkallar känslor av empati och biståndsvilja. Man har 

försökt utveckla bilden av dessa utsatta länder från något som sammankopplas 



  
 

13 

med hopplöshet, krig och svält till ett fokus på landets positiva, exotiska och 

naturliga sidor. Problemet här ligger i att dessa två representationer båda 

bygger – likt den koloniala diskursen – på ländernas annanhet. Dessa 

omständigheter gynnar inte det eftersträvade likställda förhållandet mellan 

biståndsgivare och biståndstagare (Eriksson Baaz, 2001). 

En följd av koloniala ideal är westernization. Lønegreen (2001) förklarar att 

detta begrepp innebär att den västerländska kulturen är den som blivit 

dominant och således marginaliserar andra kulturer. Westernization är nära 

sammankopplat med globalisering – att världen knyts ihop ekonomiskt, 

kulturellt och politiskt. I förlängning kan globalisering innebära 

homogenisering av kulturer. Lønegreen menar att homogenisering är en följd av 

ökad konsumtion av exempelvis underhållning, mode och snabbmat med 

västerländskt ursprung. Denna företeelse kan ge en förklaring till varför det 

västerländska ses som norm (Lønegreen, 2001).  

Tätt kopplat till westernization är begreppet eurocentrism. Morley och Robins 

(refererad i Brune, 2000) förklarar att eurocentrism innebär att Europa och 

resten av västvärlden har satt sig själva, och dess självbild som förnuftig och 

vetenskaplig, som utgångspunkt för hela världen. Det bildas en uppfattning om 

att den europeiska kulturen och de värderingar som den innefattar är 

universella. I den europeiska kulturen finns ett idealiserande av utveckling 

vilket lett till att begreppet utvecklingsländer används om länder som 

västvärlden anser vara mindre avancerade. Begreppet utvecklingsländer har ett 

nära samband med biståndsverksamheter. Västerländska länder bidrar med 

hjälp för att utvecklingsländer skall kunna utvecklas och bli moderna utefter 

västerländska ideal (Holmgren refererad i Brune, 2000). 

 

3.2.1 Vi och dem 

Dikotomin vi och dem är ett genomgående tema i denna studie. Detta syftar till 

det motsatsförhållande som råder inom både kolonialism och stereotypisering, 

där allt som inte kategoriseras som vi blir kategoriserat som dem. Från 

grupperingen dem dras även paralleller till uppfattningen om den Andre, en 

benämning vilken kan beskrivas som den/det avvikande. Det leder till  
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stereotypisering och generalisering av människor och platser som inte ingår  

i det så kallade normala (Roosvall, 2005). 

 

3.3 Stereotyper 

Många delar av kolonialismen och dess ideal finner vi i dagens samhälle, inte 

minst i form av stereotyper. Exempelvis kan dikotomin vi och dem 

reproduceras i form av olika stereotyper så som den passive Andre, den 

upplysta europén och den ociviliserade vilden (Said, 1978). En annan stereotyp 

som är relevant för vår studie är den om the white savior (eller den vite 

frälsaren). Detta begrepp utvecklades ursprungligen för kritik av film av Hughey 

(2014). The white savior complex handlar om filmnarrativet vita individer 

räddar icke-vita individer ur svåra situationer.  

Lippman (refererad i Hinton, 2003) menar att människan använder  

sig av stereotyper för att få en greppbar uppfattning av världen omkring sig. 

Eftersom världen och världens befolkning i sig är alltför komplex och flyktig  

för gemene man att få en uppfattning om, görs egna förenklingar för att 

överhuvudtaget kunna få ett grepp om sin omgivning. Vi konstruerar  

förenklade bilder av verkligheten som senare ligger till grund för hur vi  

hanterar situationer och agerar – något som alltså inte är baserat på fakta 

 eller riktig kunskap (Hinton, 2003). 

Stereotyper skapas genom att människor kategoriseras efter en viss egenskap – 

allt ifrån nationalitet, kön, sysselsättning, hårfärg eller religiös övertygelse. 

Genom denna process delas folk inte bara in i en grupp utan skiljs även från 

andra grupper som inte besitter den identifierande egenskapen. I nästa steg 

tillskrivs gruppen ytterligare egenskaper, ofta personlighetsdrag. Exempelvis 

skulle gruppen engelsmän kunna tillskrivas egenskapen traditionsbunden. 

Utmärkande för stereotyper är att dessa tillskrivna egenskaper inte är 

beskrivande för samtliga individer som tillhör gruppen. Slutligen genomför vi 

stereotypisering genom att så fort vi inser att en människa har en viss egenskap 

som kan kategoriseras in i en särskild grupp. Därefter tillskriver denna individ 

de ytterligare egenskaperna vilka vi redan sammankopplat med gruppen i fråga 

(Hinton, 2003). Stereotyp skiljer sig från myt på så sätt att stereotyper är en 

generalisering och förenkling av en grupps egenskaper. Myten ger snarare 
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mening åt en form utifrån särskilda förhållanden (Barthes, 1973). Myter kan 

dock återfinnas i stereotyper. Vi kan exempelvis finna myten om kvinnlighet i 

stereotypen om den så kallade dumma blondinen. 

Ett gemensamt tema inom stereotypisering är hur individerna i en grupp 

tenderar att betrakta sin egen grupp som bättre än andra grupper. Detta 

beteende grundar sig i att “egengruppens medlemmar utvecklar en stereotyp 

syn på främlingsgruppens medlemmar (betraktar dem utifrån deras identitet 

som främlingar)” (Hinton, 2003, s. 113). Denna stereotypa syn på 

främlingsgruppens medlemmar är oftast negativt vinklad. Man vill se sin egen 

grupp som positiv och vill följaktligen kontrastera skillnader mellan den egna 

gruppen och andra grupper (Hinton, 2003). 

Stereotyper definieras således som generaliserade uppfattningar av en grupp 

människor. Ofta får dessa uppfattningar negativa laddningar. Brune (1998) 

menar att medier projicerar vissa föreställningar av utsatta – specifikt om 

flyktingar – antingen som offer för krig och katastrof eller som hot mot det nya 

landet de kommer till.  

Stereotypisering är även tätt kopplat med den Andre och synonymt med 

kategoriseringen vi och dem. Precis som tidigare nämnts har individer inom en 

grupp tendens att fabricera tydliga gränser mellan den egna och andra grupper. 

Detta kan utläsas som ett behov av att skilja på subjektet/jaget och objektet/den 

Andre. Eftersom det inte finns en given fysisk gräns mellan jaget och den Andre 

behövs en imaginär sådan för att ge uppfattningen av ett klart avgränsat jag. 

Dessa gränser resulterar ofta i en benägenhet att anse egengruppen som 

överlägsen andra grupper – en uppfattning som dock i högsta grad är 

föränderlig. Oftast leder en starkt positiv bild av en grupp till en starkt negativ 

bild av en annan grupp. Således ändras alla stereotyper allt eftersom 

uppfattningen om en stereotypgrupp ändras (Hall, Evans och Nixon, 2013). 

Den förenklade bilden som stereotyper ger oss kan vara skadligt på samma sätt 

som kolonialism är problematiskt. Det är en förenklad förklaring av omvärlden 

som på grund av möjliga felaktiga antaganden kan leda till ett mindre jämställt 

samhälle (Hinton, 2003). Enligt Integrationspolitiska maktutredningen (2004) 

är problemet med stereotypisering av just invandrare och flyktingar att det 

skapar särskilda tankestrukturer. Dessa kan ge upphov till misstänksamhet mot 
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invandrare och flyktingar som i förlängning kan resultera i våldshandlingar 

gentemot den utsatta gruppen. 

 

3.4 Representation 

Semiotik, kolonialism och stereotyper kan kopplas till representation, en teori 

som kan förklara meningsskapande. Språket är grunden för meningsskapande, 

något som kan se olika ut från kultur till kultur.   

Enligt Hall, Evans och Nixon (2013) är representation en viktig del i skapandet 

av mening hos varje individ. Hall et al. menar att det som ligger till grund för 

menings-skapande är språket. I ett språk skapas system bestående av koder som 

används inom en kultur för att kunna kommunicera med varandra. Författarna 

menar även att individer från olika kulturer också har olika koder. Inom språket 

finns symboler som i olika sammansättningar representerar både verkligheten 

och det imaginära, det man vill förmedla. Hall et al. (2013) förklarar att:  

[S]igns can only convey meaning if we posses codes which allows us to translate 

our concept into language – and vice versa. These codes are crucial for meaning 

and represtentation. They do not exist in nature but are a result of social 

conventions (s. 14). 

Koderna som beskrivs ovan uttrycker korrelationen mellan det konceptuella och 

språket. När vi exempelvis tänker på ett träd talar koden om att vi ska använda 

ordet “träd”, eller när trafikljusen visar rött talar koden om att vi ska stanna. 

Dessa koder är sociala konstruktioner som finns inom varje kultur, de är vad 

Hall et al. kallar shared maps of meaning som vi omedvetet lär oss som 

medlemmar i en och samma kultur. De talar fortsatt om encoding: den mening 

som avsändaren lägger i koden, och decoding: hur mottagaren tolkar koden. 

Genom att se till encoding (kodning) och decoding (avkodning) kan man ta reda 

på vilket som är det avsedda meddelandet från avsändaren och hur det avsedda 

meddelandet tolkas hos mottagaren. I SOS Barnbyars fall är organisationen 

avsändare. De vill nå ut med ett budskap till allmänheten som mottagare. Hall 

talar även om preferred reading, eller den tolkning som avsändaren vill att 

mottagaren skall göra (Hall et al., 2013). 
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4 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras hur vi använt oss av semiotik som metod, 

metodkritik och hur vi ser på validitet och reliabilitet ur en kvalitativ vinkel. Här 

förklaras varför vi valt att studera SOS Barnbyar samt vilka avgränsningar som 

gjorts i materialvalet. Vi för även ett etiskt resonemang eftersom uppsatsen tar 

upp begrepp som i sig själva kan tänkas vara stötande. Metodavsnittet avslutas 

med en redogörelse av analysens tillvägagångssätt. 

Då vi endast undersökte två enheter har vi använt oss av den kvalitativa 

metoden semiotik. Den kvalitativa analysen möjliggör en djupare kontextuell 

förståelse av empiriska material. Forskare har i en kvalitativ undersökning ett 

tolkande synsätt vilket anpassas efter hur företeelser utvecklas under tid. I den 

kvalitativa systematiken lyfts textens väsentliga innehåll fram genom att 

utförligt gå igenom både textens helhet, delar och kontext (Bryman, 2011; 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012).  

 

4.1 Semiotik som metod 

Semiotik är, som tidigare nämnt, i grund och botten läran om hur vi skapar 

betydelse genom tecken; allt vi observerar tolkas som ett uttryck för något. Vi 

har med hjälp av den semiotiska läran analyserat text, ljud och bild i två av SOS 

Barnbyars kampanjfilmer för att kunna utläsa underförstådda budskap. Detta 

genom att studera denotation (tecknets konkreta betydelse) och avläsa 

konnotation (den indirekta betydelsen eller det som kan uttolkas av tecknet). 

Tecknen kan ha olika innebörd i olika sammanhang i tid och rum. Exempelvis 

kan ett tecken vid en tidpunkt ha positiva konnotationer och vid en annan 

negativa. Därför har vi studerat två reklamfilmer som också sänts vid olika 

tillfällen (Gillespie & Toynbee, 2006).  

Vi har i vår studie använt oss av tre olika versioner av tecken; symboliska, 

ikoniska och indexikala. Symboliska tecken är beroende av att vi redan lärt oss 

koder för att kunna förstå betydelsen av ett tecken, exempelvis kan tecknet för 

Venus vara en symbol för kvinna. Ikoniska tecken avbildar vad de skall 

representera, som en teckning eller ett fotografi. Index är tecken som har 

konkreta och ofta kausala samband till det de representerar – såsom att rök är 
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ett index för eld och fotspår index för en människa (Bignell, 2002; Carlsson & 

Koppfeldt, 2008). 

Vi har undersökt hur SOS Barnbyars kampanjfilmer använder ikoner, index och 

symboler. Vi har även undersökt huruvida myter och stereotyper reproduceras 

genom tecken.  

Bignell (2003) menar att en semiotisk analys av reklam också innebär en 

förförståelse om att det som är meningsbärande i reklam är utformat för att 

överföras till mottagaren. Där skapar det mening och betydelse till vår 

erfarenhet av verkligheten. Vi uppmuntras därmed att se oss själva och vår 

omvärld i relation till de myter reklam bär på och bidrar till. 

Genom att identifiera vilka tecken reklam innehåller går det att se hur dessa 

organiseras i olika sammansättningar för att sedan undersöka hur de relaterar 

till varandra genom olika kodsystem (Bignell, 2003). Därmed kunde vi även se 

hur sociala myter och stereotyper reproduceras, alternativt utmanas, genom 

visuella representationer i reklam. 

 

4.2 Metodkritik 

Ofta kritiseras kvalitativa undersökningar för att vara subjektiva – i synnerhet 

med tanke på att forskare i kvalitativa undersökningar tenderar att lägga in egna 

uppfattningar och värderingar i sitt arbete. Det brukar även argumenteras för 

att kvalitativa undersökningar är svåra eller omöjliga att replikera. Detta 

eftersom de ofta baseras på exempelvis intervjuer som är beroende av 

kommunikation och omständigheter, något som sällan eller aldrig ter sig 

likadant under flera tillfällen (Bryman, 2011). 

I vår undersökning har vi därför försökt vara medvetna om våra egna åsikter, 

förförståelser och tolkningar. Vår undersökning bör även kunna replikeras med 

förhållandevis lätthet då vi har undersökt reklamfilmer och inte exempelvis 

gjort intervjuer vilka är svåra att replikera fullständigt. Då vi har strävat efter att 

strukturera vår undersökning på ett tydligt sätt, samt vara transparanta i vårt 

arbete, bör även detta underlätta replikering  (Bryman, 2011). 

Andra metoder vi har övervägt att använda oss av är diskursanalys och retorisk 

analys. Diskursanalys innebär att man studerar bland annat maktstrukturer och 
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samhällsfenomen samt huruvida dessa återfinns i reklam. Man studerar därmed 

vilka begrepp som bekräftar samhällsdiskursen (Hall et al., 2013). Den retoriska 

analysen har sin utgångspunkt i övertygandet; vem övertygar, vem övertygas, 

vad övertygar man om, i vilken kontext och hur övertygar man. Den retoriska 

analysen kan vara bra om man ämnar studera budskap i reklam. Då studeras 

hur reklam appellerar till mottagaren i form av ethos, logos och pathos (Vigsø, 

2010). Vi fokuserade dock mer på vad som syntes i de undersökta 

reklamfilmerna samt hur det fick synas, och har ett särskilt fokus på 

porträtteringar. Porträttering undersöks inte specifikt i diskursanalys och 

retorisk analys, varför vi ansåg att den semiotiska analysen lämpade sig bäst för 

vår studie. 

Bryman (2011) hävdar att det kan finnas en viss känsla av godtycklighet i 

semiotiska analyser. Detta är dock föga förvånande i och med den 

mångtydlighet som ändå är så pass central inom semiotik. Vi ansåg dock att 

utifrån vår frågeställning lämpar sig semiotisk analys bäst för att förklara 

porträttering i reklam. Vi har fortsatt tagit hjälp av andra teorier utöver 

semiotik, i syfte att få en mer konkret utgångspunkt i vårt analysarbete. 

 

4.2.1 Validitet och reliabilitet 

I all sin korthet innebär reliabilitet hur vi mäter och validitet vad vi mäter. 

Validitet och reliabilitet är begrepp som i första hand tillhör kvantitativ 

forskning och handlar om mätning. Därför bör man i en kvalitativ undersökning 

anpassa dessa begrepp. I vår studie har vi dock valt att använda oss av validitet 

och reliabilitet men att också tydligt precisera vad de innebär i just vårt fall. För 

att ha god reliabilitet i en undersökning talar man i kvantitativa undersökningar 

om att undersökningen skall kunna replikeras med samma resultat oavsett vem 

som gör den eller när den görs. En kvalitativ undersökning verkar i en social 

miljö som ständigt förändras och det går därför inte att frysa en sådan. 

Exempelvis kan det vara så att samhället har en annorlunda syn på 

flyktingkrisen om ett par år och därför inte avkodar reklamfilmerna som vi 

undersöker på samma sätt då som nu (Bryman, 2011). Reliabilitet i kvalitativa 

studier innebär snarare hur tillförlitlig en studie är. Reliabiliteten handlar 

därför i vårt fall om att grundligt och tydligt redogöra för hur vi samlat in och 

analyserat vårt underlag – vilket vi vill påpeka är i princip samma sak som 
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intern validitet gällande kvalitativa studier, något vi går in på närmare senare i 

denna text (Mälardalens Högskola, 2012). 

För att en undersökning skall ha god validitet bör empirin och de teoretiska 

perspektiv som används överensstämma väl. Vi har således analyserat empirin i 

förhållande till våra valda teoretiska perspektiv för att kunna svara på våra 

frågeställningar – som i sig är analysredskap (Esaiasson et al. 2012). Eftersom 

man i en kvalitativ studie inte mäter olika variabler, utan snarare syftar att hitta 

olika bakomliggande faktorer, ter sig inte validitetsdiskussionen likadan som i 

en kvantitativ studie. I en kvalitativ studie talas det gärna om så kallad 

kommunikativ validitet när intern validitet behandlas. Den innebär att 

forskaren har varit tydlig och genomskinlig i sitt sätt att redovisa hur denne har 

gått tillväga för att undersöka sitt material. För att ha god intern validitet skall 

studien också ha distinkt redovisad systematik i sitt utredningsarbete samt 

tydligt visa hur materialet är tolkat. Extern validitet handlar i detta 

sammanhang om till vilken grad resultatet är analytiskt generaliserbart till 

annat material och andra situationer (Mälardalens Högskola, 2012). För att 

uppnå intern validitet har vi tydligt redogjort för hur vi gått tillväga i vårt 

undersökningsarbete samt vilka redskap vi använt för att genomföra analysen. 

Vi anser också att vi har uppnått extern validitet i avseendet teoretisk 

generaliserbarhet. Detta beskrivs närmare i följande avsnitt. 

 

4.3 Urval 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har vi valt ut en organisation vars 

kommunikation vi tror kan besvara våra forskningsfrågor. Vi har gjort ett så 

kallat målstyrt urval. Det innebär att vi har valt ut vårt material på ett 

strategiskt sätt för att det skall vara relevant för våra formulerade 

forskningsfrågor (Bryman, 2011). Detta medför att vår undersökning i sig inte 

har generaliserbarhet i avseendet att “göra anspråk på att vara statistiskt 

representativa” (Ekström & Larsson, 2000, s. 18). I och med att denna studie är 

kvalitativ kan den dock ligga till grund för teoretisk generaliserbarhet. Studien 

kan användas som referens för andra studier inom samma ämne samt bidra till  

teoriutveckling (Ekström & Larsson, 2000).  
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4.4 Material och avgränsning 

För att hitta analysmaterial som passade vårt forskningsmål har vi utgått från 

särskilda kriterier. Vi ville studera reklam som sänts i TV och därmed nått ut till 

en stor publik. Vi ansåg även att TV-sänd reklam var ändamålsenlig att 

undersöka i och med att vi ville analysera tecken både i sin helhet och i delar så 

som kameravinklar, speakerröst och dramaturgi. Reklamfilmerna skulle komma 

från en välkänd organisation samt vara relativt aktuell. Filmerna skulle även 

innehålla porträtteringar eller representationer av utsatta människor. En av 

reklamfilmerna skulle vara relaterad till och sänts under flyktingkrisen medan 

den andra skulle ha sänts innan. Reklamfilmerna skulle även porträttera ett 

icke-västerländskt land för att kunna undersöka om det återfanns en vi och 

dem-inställning i sättet att kommunicera. Dessa kriterier uppfyllde två 

reklamfilmer från SOS Barnbyar som innehåller porträtt och representationer 

av utsatta icke-västerlänningar. Filmerna är ungefär 1-2 minuter långa och har 

sänts i rikstäckande TV.  

Valet av organisation baserades på aktualitet och igenkännbarhet. Vi ville 

undersöka en organisation vars namn många känner igen samt som många har 

kännedom om vad deras verksamhet innebär. SOS Barnbyar är en internationell 

organisation, har funnits sedan 1949 och har barnbyar i 134 länder och alla 

världens kontinenter. I dagsläget har SOS Barnbyar hållit i flertalet 

välgörenhetsgalor. Organisationen har också ett eget program, En resa för livet, 

i rikstäckande TV (SOS Barnbyar, 2016). Detta såg vi som en bra förutsättning 

för att säkerställa att organisationen vars kommunikation vi undersökte skulle 

vara välkänd. 

Vår systematik i urvalsprocessen av undersökningsmaterial har varit 

förhållandevis enkel. Vi ämnade spåra skillnader i hur utsatta porträtteras i 

reklamfilmer som sänts före och under flyktingkrisen. Därför var det en 

självklarhet att gå tillbaka lite i tiden. Dock ville vi ändå ha en aktuell 

reklamfilm och har därför valt en “före-film” som sänts relativt nyligen. Vi var 

även nyfikna på om koloniala ideal fortfarande existerar i dagens reklam, varför 

det för oss var relevant att välja en före-film som sänts max tre år tillbaka i 

tiden. Vi anser även att den före-film vi valde är representativ för hur SOS 

Barnbyar vanligtvis kommunicerar, där de gärna samarbetar med en känd 

person på plats där reklamfilmen spelas in.  
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Vi valde att inte sätta någon gräns för hur långa reklamfilmerna fick vara då 

detta för oss var irrelevant i hur vi undersökte materialet. Vi undersökte 

exempelvis inte förekomst, kvantitet, eller av någon annan faktor som skulle 

kunna ge olika utslag beroende på reklamfilmernas längd.  

Filmerna har visat sig vara något problematiska att jämföra i och med att 

innehållet skiljer sig åt så pass tydligt. Reklamfilmen som sändes innan 

flyktingkrisen innehåller många olika scener och mycket information, medan 

den reklamfilm som sändes nyligen snarare är en enda lång scen med mycket 

mindre tal. Dessa stora skillnader har försvårat den komparativa delen av 

analysen då innehållet och uttrycksättet varit så pass vitt skilt. Dock kan 

skillnaderna ses som en fördel då det blev väldigt tydligt att organisationen 

ändrat uttryckssätt för att porträttera flyktingkrisen.  

 

4.5 Etik 

I forskningsundersökningar är det av stor vikt att ta hänsyn till hur personer 

kan tänkas bli påverkade eller berörda av forskningen. Därför finns det några 

olika forskningsetiska krav vilka forskare bör uppfylla; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Ovan nämnda krav innebär bland annat att individer som kan tänkas bli  

berörda av forskningen skall informeras om forskningens syfte. De som deltar  

i forskningsarbetet skall informeras om vilken uppgift de har samt vilka villkor 

om medverkan som gäller. De skall även ha klart för sig att medverkan  

är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare skall samtliga uppgifter om medverkande i en undersökning behandlas 

med största möjliga konfidentialitet. Uppgifter om de medverkande får endast 

användas i forskningsändamål och inte användas/utlånas för exempelvis 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vårt empiriska material består av reklamfilmer som SOS Barnbyar redan har 

lagt ut på internet för allmän tillgång. Vi behöver därför inte ta hänsyn till 

individskyddskraven när det gäller personerna som medverkar i filmen, i och 

med att vi inte på något vis har haft kontakt med personerna i fråga.  
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Vi har strävat efter att föra opartisk och värderingsfri forskning men inser även 

att det är omöjligt att frigöra oss själva från vår förförståelse, det är en stor del i 

hur vi själva förstår och förklarar verkligheten. Bryman (2008) menar att de 

egna värderingarna återfinns i alla undersökningens delar. Därför kan en 

forskare inom samhällsvetenskapen aldrig genomföra en fullständigt 

värderingsfri undersökning. En kvantitativ undersökning kan i vissa fall vara 

objektiv men i en kvalitativ undersökning påverkas undersökningen av 

forskarens förförstådda antaganden och förutsättningar, vilket i sin tur påverkar 

hur undersökningen genomförs. Genom att vara medvetna om våra egna 

värderingar och tillämpa kritiskt tänkande eftersträvade vi därför så kallad 

medveten partiskhet (Bryman, 2011). Vi använde oss av väl beprövade teorier 

och metoder i undersökningen för att understödja vår analys.  

Begreppen och uppfattningarna om ras och etnicitet är viktiga i vår studie och 

vi ser därför att vi behöver förklara hur vi ser på dessa benämningar. Precis som 

kön framställs ras ofta som något givet av naturen, men precis som kön bör ras 

ses som socialt konstruerat. I det svenska språket är ras, i större utsträckning än 

etnicitet, även kopplat till hudfärg. Hudfärg är något som ofta tas upp i nyheter 

eller annan media, och anledningen varför anses vara att hudfärg indikerar ras. 

Detta sätt att behandla färg – och i förlängning ras – indikerar att ras medför 

särskilda personlighetsdrag eller andra egenskaper. Detta antagande var särskilt 

vanligt under kolonialismens tid men har i vissa sammanhang överlevt in i vår 

tidsålder (Roosvall, 2005). 

Det är fortsatt viktigt att särskilja etnicitet och samhällsklass. Dessa 

grupperingar associeras ofta – och har också ofta vissa samband – men inte alls 

samma innebörd. Därför kan man i vissa sammanhang koppla ihop begreppen 

men det är också viktigt att inse att de är tydligt åtskilda (Roosvall, 2005). 

Etnicitet är relativt samt många gånger situationsbelagt och uppstår endast i 

situationer där kulturella skillnader skulle kunna ha betydelse. Ras är också 

tydligt socialt konstruerat. Därför är båda begreppen flytande och föränderliga 

(Roosvall, 2005). I denna studie har vi sett på etnicitet, ras och kön som socialt 

konstruerade och som huvudsakligen föreställda gemenskaper. Vi såg det som 

ointressant att diskutera möjliga faktiska biologiska skillnader och fokuserar 

istället på vilken mening dessa grupperingar tillskrivs i olika sammanhang. 
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Ur en etisk synvinkel är det också viktigt att tänka på hur vi som forskare skulle 

kunna reproducera potentiellt missgynnsamma stereotyper gällande ras, 

etnicitet och kön. Vi var medvetna om att vi själva faller in i vithetsnormen och 

att vi som västerländska européer har värderingar insocialiserade i vårt sätt att 

tänka. Vi hade även i åtanke att mycket av den tidigare forskning som vi tagit 

del av är utförd eller har sin utgångpunkt i västvärlden. Därför har vi genom 

hela arbetet försökt vara medvetna om våra värderingar och förkunskaper samt 

försökt utmana dem genom ständigt kritiskt tänkande. 

Vi har även tagit i beaktande att begreppet flyktingkrisen kan ha negativa 

konnotationer och att vi som författare reproducerar denna negativitet när vi 

använde ordet. Trots det har vi valt att använda oss av begreppet i syfte att göra 

texten lättförståelig för läsaren. Detta i och med att medierna använder sig av 

samma begrepp för att benämna den specifika situation vi syftade på. 

Ytterligare ett uttryck som används i denna studie är begreppet tredje världen, 

vilket i sig är ett exempel på hur kolonialismens ideal ger sig till uttryck i 

vardagligt tal. Vi är medvetna om att vi genom att använda oss av begreppet 

bidrar vi till ett eurocentristiskt förhållningssätt, det vill säga en syn på Europa 

och västvärlden som utgångspunkt/första världen och fattigare länder som 

tredje världen. Vi har trots detta valt att använda oss av begreppet tredje 

världen för att göra det lättförståeligt för läsaren samt förklara det 

förhållningssätt västvärlden har gentemot resten av världen. 

 

4.6 Tillvägagångssätt 

Vi har utfört vår studie utefter ett induktivt angreppssätt, det vill säga utgått 

från våra observationer och material och därefter applicerat teori på detta för att 

kunna analysera vårt material. I en deduktiv studie gör man istället tvärtom och 

utgår ifrån teori för att sedan formulera hypoteser, samla in data, komma fram 

till ett resultat som bekräftar eller förkastar hypoteserna och slutligen 

omformulera teorin (Bryman, 2011). Vi har valt att ta oss an vår studie på ett 

induktivt sätt eftersom vi utgår från vårt material snarare än de teorier vi 

använde för att analysera materialet. 

Med utgångspunkt från vårt material har vi valt ut en relevant teoriram för att 

hjälpa oss att analysera valt underlag. Dessa teorier presenterades närmare 
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tidigare i uppsatsen. I de valda teorierna ingår begrepp så som stereotyp, myt 

och tecken. Begreppen har vi definierat i teoriavsnittet och sedan tagit hjälp av 

dem för att utforma en analysguide som är till för att underlätta analysarbetet 

och säkerställa att vi undersöker det vi ämnat undersöka (se bilaga A).  

Vi har analyserat materialet i flera steg. Vi började med att utifrån den 

semiotiska metoden anteckna de denotationer vilka vi kunde avläsa ur 

materialet (se bilaga B och C). Det innebär att vi transkriberat det vi såg som 

tecknets grundläggande betydelse utan att se till innebörd, exempelvis “Två 

huvuden syns i vänstra delen av bilden, tunga andetag hörs. De två individerna 

är små, en är lite större än den andra, de rör sig framåt men slänger blickar 

bakåt. ” (utdrag ur bilaga C). I nästa steg har vi gjort en konnotativ analys av 

materialet utifrån begreppen i analysguiden. Vi har därmed studerat tecknets 

innebörd och mening samt hur myt, ikon, index och symbol uttrycks i tecknet. 

Med grund i dessa avläsningar har vi i det tredje steget applicerat resterande 

teorier på materialet.  

Vi har inlett analysarbetet av båda reklamfilmerna separat för att med så stor 

noggrannhet som möjligt förstå dess innebörd var för sig. Därefter har vi 

jämfört bådas analyser av de två filmerna för att se på likheter och skillnader i 

hur vi avläst materialet. Våra separata analyser av materialet visade sig stämma 

väl ihop med varandra. I det sista steget av analysen har vi gjort en jämförande 

analys av de två filmerna i syfte att se vad de har gemensamt eller hur de skiljer 

sig från varandra i sättet att kommunicera. Därefter har vi diskuterat analysen  

i en slutdiskussion för att få djupare förståelse för hur utsatta porträtteras i 

reklamfilmerna.  
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5 Resultatredovisning och analys 

Då semiotik som metod är analyserande presenteras både resultat och analys på 

ett kombinerat sätt i detta avsnitt. Därmed har vi bifogat transkriberingen av 

reklamfilmerna med endast denotationer i bilaga B och C. Konnotationer, 

symboler, index och ikoner har vi redogjort för i detta avsnitt. Detta på ett 

kronologiskt sätt där vi tar upp de tecken, konnotationer och myter som vi har 

utläst ur reklamfilmernas helhet och delar, allt eftersom de har dykt upp i 

tidsenlig ordning. Detta följt av texter vilka gett plats åt att analysera vårt 

material utifrån representation, kolonialism och stereotyper. Därpå finns en 

sammanfattning och jämförelse av de analyser vi gjort av båda reklamfilmerna. 

I det här kapitlet visas även bilder för att tydliggöra det vi skriver om. Bilderna 

är skärmdumpar på SOS Barnbyars reklamfilmer på Youtube (2014) respektive 

Vimeo (2015). Upphovsinnehavare är SOS Barnbyar. Både Youtube och Vimeo 

tillämpar så kallad tillåten användning (fair use) som innebär att det i vissa fall 

är tillåtet att använda material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse. Fall av 

tillåten användning kan exempelvis vara att man använder sig av mindre delar 

ur ett verk, eller att verket används i utbildningssyfte (Youtube, 2016). Dessa 

scenarion kan båda appliceras på vår studie. För att vara på den säkra sidan har 

vi även fått tillåtelse av Jessica W. Sandberg som är PR- och pressansvarig på 

SOS Barnbyar att använda bilderna i vår uppsats.  

Den första reklamfilmen är 2 minuter lång och innehåller många klipp, därför 

presenteras i följande avsnitt ett tjugotal bilder ur filmen. Den andra 

reklamfilmen vi har analyserat är 55 sekunder lång och innehåller endast en 

lång scen. Vi ansåg därför att det då inte krävdes lika många bilder för att 

visualisera analyseringen. 

 

5.1 “Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt” 

Den första reklamfilmen vi har analyserat sändes innan flyktingkrisen fick sin 

start och porträtterar heller inte flyktingar. SOS Barnbyar publicerade 

reklamfilmen på www.youtube.com den 9:e juni 2014, runt den här tiden 

sändes filmen även på nationell TV. Reklamfilmen visar filmklipp från Manila i 

Filippinerna och visar hur barn som lever i fattigdom där har det samt hur 

barnen som bor i organisationens barnby i Manila bor och lever. Filmen 
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innehåller information om vad publiken bidrar med om de genom SOS 

Barnbyar skänker pengar samt hur de går tillväga för att göra detta. 

 

5.1.1 Semiotisk analys 

Reklamfilmen inleds med att vi får se ett fågelperspektiv av vad vi sedan får reda 

på är Smokey Mountain i Manila (se bild 1). Fågelperspektivet kan indikera att 

tittaren ser ned på stället som porträtteras (Carlsson & Koppfeldt, 2008).  

Platsen ser liten och sårbar ut. Musiken som spelas är långsam och går i moll, 

den blir en symbol för sorgsenhet då vi i vår kulturella kontext kommit överens 

om musik som går i moll är ledsam. Tillsammans med de trasiga och smutsiga 

omgivningarna blir ens upplevelse av platsen direkt kategoriserad som fattig 

och eländig. 

 

Bild 1 

Speakerrösten, vilken vi tolkar som en ung flickas röst, säger ”Den här filmen 

handlar om hur sju kronor av dina pengar kan rädda livet på barn som saknar 

allt som vi tar för givet.” Speakerrösten är ljus och kan antas vara ett barn, och 

barn i vår kultur kan ses som oskyldiga. Således kan speakerrösten införliva 

myten om det oskyldiga barnet. 

Nu sätts ett visst perspektiv på situationen genom repliken “sju kronor av dina 

pengar kan rädda livet på barn som saknar allt som vi tar för givet”. Vi 

konnoterar detta som att publiken skall få en känsla av skyldighet; att blott sju 

kronor av våra pengar – sju kronor är lite för oss som redan har så mycket och 
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tar detta för givet – kan rädda liv. Barnet talar direkt till publiken med vad som 

kan uppfattas som en uppmaning att ge pengar. 

Följande scener består framför allt av barn som bär på saker, sitter på huk och 

petar i marken, ligger och sover eller bara går. Gemensamt är att ingen av 

scenerna innehåller någon sorts lek eller stoj. Barnen kläs här generellt sett i  

t-shirt, shorts och flip-flops, kläderna är smutsiga och i vissa fall trasiga. Barnen 

själva är även de tydligt nedsmutsade. Vi tolkar de smutsiga och trasiga 

kläderna som en symbol för att barnen är fattiga och inte har råd att köpa nya 

kläder eller möjlighet att tvätta; de lever under väldigt knappa förhållanden. 

Dessa bilder av barn är inte något som vi utifrån vår kulturella kontext 

traditionellt kopplar till barndom. Därför ställs detta porträtt av barndom i stark 

kontrast till vår kulturs myt om den trygga och lekfulla barndomen. 

  

Bild 2 

Inga av de individer som figurerar i de närmsta klippen ler eller skrattar, utan 

bär snarare uttryck som vi uppfattar som apatiska, ledsna eller uppgivna (se bild 

2). Samtliga av dessa scener ser ut att utspelas på Smokey Mountain. 

Omgivningarna är genomgående fulla av trasiga skjul, sopor på marken eller i 

stora högar, lera, vattenpölar och trasiga ting. Alla dessa faktorer är index på 

den fattigdom som råder i området. Det är i princip genomgående dimmigt. 

Några få scener innehåller barn som sitter på huk och petar i marken med 

pinnar eller sina fingrar (se bild 3). Vi tolkar detta som att barnen har en viss 

lust till att leka men inte riktigt har någon ork eller driv till att göra det. De beter 

sig på ett sätt som vi i vår kultur inte är vana vid att se barn göra. Det finns även 
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många barn i de närmaste klippen som bär på saker (se bild 4), eller rotar bland 

sopor. Detta konnoterar vi som att de får arbeta, alternativt leta efter mat eller 

värdefulla ting. Det är ett index på att barnen är så fattiga att de inte har råd till 

det allra nödvändigaste. Flickan säger (speakerröst): ”Det finns platser på vår 

jord, som är så fulla av fattigdom och lidande att de inte borde få finnas”, flickan 

hjälper oss att koppla ihop känslorna vi får av klippen med den beskrivning som 

speakerrösten ger. Vi uppfattar att speakerrösten talar om en annan plats än 

den hon själv befinner sig på och talar direkt till publiken (när hon använder ord 

som “dina pengar”). I och med att hon talar svenska kan vi anta att det är ett 

svenskt barn. 

  

Bild 3   Bild 4 

Det finns även två klipp av barn som till synes ligger och sover utomhus (se bild 

5). Det är miljöer vi knappast skulle sammankoppla till någon sorts sovplats. 

Den ena sover i en solstol och den andra på ett golv av plankor utanför ett skjul. 

Vi avläser detta som att barnen inte har något ordentligt hem. Ingen riktig plats 

att känna sig trygg och hemma på. Barn som sover någon annanstans än i en 

säng blir därmed en symbol för otrygghet. 

  

Bild 5 
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Det finns även en bild av lerig mark där det ligger odefinierbar gegga med 

svärmande flugor omkring. Detta tolkar vi som att omgivningarna och hemmen 

på Smokey Mountain är ohygieniska och smutsiga. Ur detta sammanhang finner 

vi symboler för fattigdom. En scen visar även en flicka som skopar upp vatten ur 

en vattenpöl (se bild 6), något som vi konnoterar att hon skall använda detta, 

enligt oss, smutsiga vatten – kanske till och med dricka det. Återigen fungerar 

det både som en symbol för och ett index på fattigdom och misär. 

 Flicka (speakerröst): "Platser där lek, utbildning och trygghet ersatts av slit, 

hunger och hopplöshet. En sån plats, är soptippen Smokey Mountain i 

Filippinernas huvudstad Manila. Och här bor, sjuåriga Angel.” 

 

Bild 6 

Vi får först se ett klipp av två flickor som sitter på huk och petar i marken med 

varsin pinne (se bild 7). Därefter syns en man i bild, med vår förståelse 

identifierar vi honom som artisten Darin Zanyar (se bild 8). Han sitter, till 

synes, vid ett skjul på Smokey Mountain och frågar ”What do you dream of 

becoming when you grow up?”. Vi antar att han sitter och pratar med denna 

“Angel” som speakerrösten nämner. Namnet Angel (ängel på svenska) 

konnoterar godhet och oskuld, en ängel kan därmed vara en symbol för någon 

som är oskyldig. Kameran filmar Angel, som vi nu ser är en av flickorna som vi 

precis sett peta i marken med en pinne. Hon svarar honom att hon vill bli 

”Doctor”. Sedan får vi se Darin gå iväg. Vi anser att han ser bekymrad ut med 

sitt sätt att dra händerna genom håret och gnugga ansiktet. Han sticker tydligt 

ut i omgivningarna där har alla andra brun hy, svart hår och är märkbart 
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smutsiga. Runtomkring ligger högar av skräp. Darins hela och rena kläder och 

ljusa hy ger en känsla av att han inte hör hemma där. Det skapas en påtaglig 

kontrast mellan Angel och Darin, där Darin blir en betraktare av Angels 

situation. 

 Speakerrösten, som denna gång låter som Darin, säger: ”Asså det gör ont att se 

alla de här människorna bo och växa upp där – och när jag började snacka med 

Angel om hennes dröm om att bli läkare och få gå i skolan så såg jag det här 

hoppet i hennes ögon. Jag vet hur många hemma liksom tycker att det är en 

jobbig grej att gå i skolan och göra läxor, men det sätter ett helt annat perspektiv 

när man träffar någon som drömmer om en sån grej.” Att det är Darin som talar 

ger publiken en personlig insyn på Angels livssituation i och med att han delar 

med sig av sin upplevelse. Här bekräftas Darins position som betraktare 

ytterligare. 

 

Bild 7   Bild 8 

Härefter visas scener där Darin går runt bland sopor, barn och skjul. Han går 

bland annat förbi ett barn i en alldeles för stor, smutsig och trasig t-shirt som 

går ned till hennes fötter. Faktumet att barnet inte har kläder i sin egen storlek 

får oss att utläsa detta som ett index på att barnet inte har tillgång till kläder i 

rätt storlek (se bild 9). Det blir en högst påtaglig kontrast mellan det fattiga 

barnet och artisten Darin. En närbild av Angels ansikte med mörk bakgrund 

visas. Angel ser in i kameran och det går att avläsa utefter hennes ansiktsuttryck 

att hon ser väldigt bekymrad ut. Närbilden gör att publiken fäster 

uppmärksamhet på Angels ögon, vilket väcker ett känslomässigt engagemang 

hos publiken (Carlsson och Koppfeldt, 2008). 
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Bild 9 

Darin (speakerröst): ”Just nu behövs 1500 nya faddrar till barn som Angel, över 

hela världen. Ingen ska behöva födas och dö på en förgiftad soptipp.” Medan 

denna text läses upp får vi se flera närbilder av barn. Nästa bild är en extrem 

närbild av vad som ser ut som ett barns smutsiga fötter med flera flugor som 

sitter på. Det tolkar vi som en symbol för och index på fattigdom i och med att vi 

förmodar att barnet inte har tillgång till rinnande vatten att tvätta sig i (se bild 

10). Gemensamt för samtliga bilder är att barnen än en gång ser väldigt ledsna 

och uppgivna ut. Det är både bilder av ensamma barn, och barn som sitter 

tillsammans med ett annat barn, men samtliga är närbilder. Nu får publiken 

mer information som står i bildrutan, som 1500 nya faddrar, Bli fadder idag  

ge 200 kr i månaden, och Anmäl dig på sosbarnbyar.se eller ring  

0200- 28 28 08. 

  

Bild 10 
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Filmen fortsätter med att Darin (speakerröst) säger: ”Man kan inte rädda hela 

världen, men, man kan i alla fall rädda en person. Och det är väldigt mycket... 

Det är ett helt liv." Nu får vi se en närbild på tre barn som undrande ser in i 

kameran. Sedan byts bilden ut till en gråtande ung flicka, som även hon ser in i 

kameran vilket kan ses som en symbol för att situationen är desperat. Sedan 

syns ytterligare en närbild av en flicka bakom ett sorts staket – där vi avläser 

staketet som en symbol för fångenskap. Det skulle kunna tolkas som att flickan 

på sätt och vis är fånge i sin tillvaro som fattig och utsatt (se bild 11). Vi anser att 

hon ser – precis som de flesta av barnen hittills – ledsen och bekymrad ut. Vi 

konnoterar, utifrån vad speakerrösten säger, att barnen i dessa bilder är i behov 

av hjälp. Närbilderna på barnen som ser in kameran tolkar vi som att 

reklamfilmen riktar sig direkt till publiken och ger därmed publiken en 

personlig koppling till barnen i filmen. 

  

Bild 11 

Darin (speakerröst) fortsätter: ”För sju kronor om dagen ger du de mest utsatta 

barnen ett hem, en familj och en framtid.” 

Följande bilder består av glada barn, i hela, rena och färgglada kläder – en 

symbol för välmående och ett index för att barnen nu har fått hjälp (se bild 12). 

Många ser ut att vara inomhus i ljusa och rena byggnader, något vi uppfattar 

som en symbol för trygghet. Det finns barn som sitter och läser, äter mat med 

sin familj, leker med blommor, skrattar och umgås med andra barn och vuxna. 

De verkar vara glada och trivas med tillvaron. Här är omgivningarna antingen 
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utomhus bland grönska – en symbol för positiv förändring – eller inomhus. 

Många bilder är närbilder. 

 Flicka (speakerröst): ”I SOS Barnby i Manila ringer det in till lektion. Barnen 

här får äta sig mätta. De har fått en familj, och en mamma som ger dem värme 

och kärlek. Att få leka och gå i skolan är inte bara en dröm längre.” 

Nu får vi se scener vilka samtliga uppfattas som att de utspelar sig på en skola. 

Vi får se vad som ser ut som ett klassrum med massor av barn och en lärare som 

verkar hålla i en lektion. Alla barnen har vit pikétröja på sig och är hela och rena 

– en symbol för välstånd och hälsa (se bild 13). Faktumet att samtliga barn bär 

vitt kan kopplas till myten om oskuldsfullhet och renhet. Klassrummet är 

sparsamt inrett samt rent och ljust. Vi får se barn som räcker upp handen som 

att de ville svara på en fråga, något vi konnoterar som att barnen är glada att gå i 

skolan och är engagerade i sitt skolarbete. Sedan får vi se fler scener där barn 

äter, leker eller skrattar. Vi tolkar det som att barnen i dessa filmklipp har fått 

hjälp genom donationer till SOS Barnbyar och att dessa scener därmed är index 

på att barnen har fått hjälp. 

  

Bild 12   Bild 13 

Vi får se en pojke i vit pikétröja – varför vi avläser att han sitter i skolan. Han ler 

och ser åt sidan. Sedan byts bilden till en pojke som går i vattenpölar bland 

högar av sopor. Vi känner igen omgivningen som Smokey Mountain. Kontrasten 

mellan pojken som sitter på en lektion i skolan, som är hel och ren, och pojken 

som smutsig går genom sopor och vattenpölar blir oerhört tydlig. Det följs med 

en närbild på pojkens fot som kliver på en leksak för att undvika att sjunka ner 

med foten bland vattnet och soporna, något som vi tolkar som en stark symbol 

för förlorad barndom (se bild 14). 
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Bild 14 

Texten Bli fadder idag! 200 kr/mån Anmäl dig på sosbarnbyar.se eller ring 

0200- 28 28 08 blir synlig. Flicka (speakerröst): ”Inte ett enda barn ska behöva 

vara ensamt. Bli fadder idag." Reklamfilmen avslutas med en närbild av Angel. 

Hon ser bekymrad ut, och ser rakt in i kameran. Att hon vänder sig direkt mot 

kameran anser vi vara en indikation på att hon talar direkt till tittaren. Vi tolkar 

det som hon vädjar till publiken om hjälp.  

Genom hela filmen finns exempel på många olika sorters tecken. När vi får se 

klipp från Smokey Mountain uppfattar vi dessa genomgående som tecknen för 

fattigdom och misär. Under klippen från barnbyn i Manila avläser vi istället 

tecknen som meningsbärare av välmående och välstånd. Det finns även exempel 

på myter vilka förstärker Smokey Mountain-klippens känsla av hopplöshet och 

fattigdom, samt barnby-klippens upplevelse av lycka, frihet och glädje. 

 

5.1.2 Representation, kolonialism och stereotyper 

Ett övergripande tema i reklamfilmen i fråga är att barnen på Smokey Mountain 

porträtteras på ett i överlag passivt sätt. Exempelvis finns det en scen där ett 

barn ligger stilla och flera andra scener där barn helt enkelt står stilla och ser in 

i kameran med uttryckslösa ansiktsuttryck (se bild 15). Detta kan ses som att de 

stereotypiseras in i rollen som den passive Andre, utsatta, offer och i den 

feminina gestaltningen (Brune, 1998; Loomba, 2008). Här kan vi dra en 

parallell till kolonialism, där den passive Andre är ett vedertaget uttryck när 

man talar om individer ur koloniserade grupper och ger dessa individer 
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feminina egenskaper för att själva kunna kategoriseras som maskulina och 

aktiva (Said, 1997). Det finns även porträtteringar (utöver de otaliga bilderna av 

“ledsna barn”) av en gråtande flicka (se bild 16). Detta kan tolkas som 

stereotypen av den svaga, feminina gestalten. 

 

Bild 15   Bild 16 

Samtliga klipp som utspelar sig på Smokey Mountain innehåller nästan 

uteslutande barn. Avsaknaden av vuxna gestalter kan avkodas som 

meningsbärande i att samtliga individer som porträtteras i dessa klipp är av 

stereotypen oskyldigt barn. Även speakerrösten – när inte Darin talar – avläser 

vi som en ung flicka; d.v.s. det oskyldiga flickebarnet. De ensamma barnen kan 

även ses som meningsbärande då de verkar vara föräldralösa och därmed enligt 

våra kulturella konnotationer även hjälplösa. De behöver tittarens hjälp.  

Gällande speakerrösten är det förhållandevis uppenbart att flickan som pratar 

är svensk. Hon talar ur ett tydligt västvärldsperspektiv, exempelvis när hon 

säger “saker som vi tar för givet”. Här reproduceras därför en vi och dem-

dikotomi som går hand i hand med en kolonialistisk världssyn (Roosvall, 2005). 

Omgivningarna i klippen som utspelas på Smokey Mountain är tydligt 

spartanska med hyddor och skjul som många är fallfärdiga eller har skynken 

istället för väggar och tak. Här införlivas ett kolonialistiskt perspektiv och inslag 

av utvecklings-idealet inom westernization. Detta syns i hur bostäder som inte 

liknar, eller håller samma standard som byggnader i västvärlden typiskt har, 

kategoriseras som outvecklade och mindervärdiga (Lønegreen, 2001). I 

förlängning kan människorna som bor i dessa bostäder kategoriseras som 

outvecklade och mindervärdiga, vidare visar detta på polariseringen mellan vi 

och dem, då det västerländska idealet är motsatsen till barnen i filmen. 

Västerlänningen är stark, utvecklad och överordnad (Said, 1978). Fortsatt 
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innehåller reklamfilmen klipp av barn som sover utomhus på diverse möbler 

eller rätt på ett golv (se bild 17). Även detta kan dras till kolonialismens syn på 

vad som är outvecklat och ociviliserat (Eriksson Baaz, 2001). 

 När Darin kommer in i bilden får han en tydlig identitet som the white savior 

(Hughey, 2014). Den vite mannen som räddar bruna barn utgör en koppling till 

kolonialism, och representerar även konceptet om den vite mannens börda. 

(Eriksson Baaz, 2001). Här går även att göra en referens till det vita jaget vs. 

den svarte Andre där den svarte Andre (Angel) besitter samtliga egenskaper 

som det vita jaget (Darin) inte besitter: hon är fattig, mörk, ung, feminin och så 

kallat ignorant. Fortsatt besitter den vite Andre (Darin) egenskaper som det 

svarta jaget (Angel) eftersträvar: han är välbärgad, vit, maskulin och civiliserad. 

 

Bild 17 

Vidare går det att utläsa att det utsatta barnets namn Angel är kodat på så sätt 

att man skall avläsa henne som just en ängel, någon som är ultimat oskuldsfull. 

Angel säger i reklamfilmen att hon i framtiden vill bli läkare – ett ansett yrke i 

västvärlden – varför både westernization och vithetsnorm är legitima begrepp 

att applicera på detta sammanhang (Loomba, 2008; Lønegreen, 2001; 

McEachrane & Faye, 2001). Detta då begreppen berör hur traditionellt 

respektabla yrken i västvärlden utvecklas till ansedda yrken även utanför 

västvärlden – i och med den idealisering av västvärlden som reproduceras 

världen över (Morley & Robin, refererad i Brune, 1995) . Reklamfilmens fokus 

på Angel ger publiken en personlig koppling till SOS Barnbyar, där Angel blir en 

representant för alla de barn som behöver publikens hjälp. 
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 När vi sedan får se klipp från barnbyn i Manila är ett gemensamt drag hos 

barnen som porträtteras att de är aktiva, leker, och skrattar (se bild 18). De har 

blivit subjekt istället för objekt. Denna bild av situationen ger en grovt förenklad 

bild av verkligheten, där tillvaron antingen är svart eller vit. Detta i och med att 

individer och omgivningar i Smokey Mountain porträtteras genomgående 

negativt och allt i barnbyn i Manila porträtteras på ett utmärkande positivt sätt. 

Detta medför en förenklad bild av människorna som verkar inom de 

porträtterade situationerna, och i förlängning en stereotypisering av  

dessa grupper.  

I de klipp som utspelar sig i barnbyn har samtliga barn hela, rena och färgglada 

kläder på sig. Utefter våra samhällsnormer utläser vi att individer som är hela 

och rena också är friska och lyckliga. Nu när barnen har fått hjälp av SOS 

Barnbyar – och indirekt oss i västvärlden – är de friska och lyckliga, varför vi ser 

en koppling till westernization och därmed också homogenisering (Lønegreen, 

2001). Dessa scener, med avkodningar som genomgående kan kategoriseras 

som positiva, har en märkbar närvaro av västerländska och därmed också 

koloniala ideal. Först och främst genom kläder, byggnader och andra 

omgivningar som kan ses som västerländska men också genom att så pass 

många klipp tillägnas skolverksamheten i barnbyn. Vad vi menar här är att det 

finns vissa motsvarigheter mellan den vite mannen börda, vithetsnormen samt 

eurocentrism, och hur skolan här porträtteras som något värdefullt och 

genomgående positivt. Det kan ses som ett sätt att civilisera de Andra barnen 

på (Eriksson Baaz, 2001; Loomba, 2008; McEachrane & Faye, 2001; Morley & 

Robins refererad i Brune, 1995). 

  

Bild 18 
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Vi kan ur detta avläsa, genom de flertalet scener som utspelar sig i skolmiljö, att 

barnen skall anamma det västerländska sättet, eftersträva en vit identitet och 

bete sig utefter vithetsnormen (Loomba, 2008; McEachrane & Faye, 2001). När 

barnen befinner sig i skolan bär de även vita tröjor som spelar på stereotypen 

om den oskuldsfulla individen klädd i vitt (se bild 19). 

 I filmen lägger klippen som utspelar sig på Smokey Mountain genomgående 

vikt på annanhet. Barnen här och dess omgivningar representeras på ett 

utmärkande icke-västerländskt (med tydligt enkla livsförhållanden, barn som 

arbetar, och så vidare) (se bild 20) sätt och införlivar därför en uppfattning om 

vi och dem (Roosvall, 2005). När vi däremot får se barn som genom SOS 

Barnbyar har fått hjälp (och indirekt de som skänker pengar), har dessa scener 

en mer genomgående västerländsk vinkel. Vi, som västerlänningar, kan nu 

känna igen oss i barnens situationer, aktiviteter och utseende. Barnen här 

umgås med vuxna, har hela och rena kläder, sitter inomhus runt ett bord och 

äter mat med sin familj, flätar håret på varandra och så vidare. Barnen och 

deras situation har på så sätt kommit ett steg närmare till vad Västvärlden ser 

som bekant och förståeligt. Därmed inte sagt att de nu räknas in i det 

västerländska vi:et, i och med att speakern fortfarande talar om de, men de har 

ändå, tack vare den vita mannen nu fått det bättre ställt och beter sig mer på det 

sätt som vi i vår kulturella kontext menar är vanligt för barn. 

 

Bild 19   Bild 20 

Filmen som helhet kan ses som en förenkling av hela situationen. Perspektiv på 

situationen i sig uteblir i syfte att få fram det budskap som SOS Barnbyar vill; 

den preferred reading som återfinns i reklamfilmen (Hall et al., 2013). Roosvall 

(2001) menar att medier gärna på ett eller annat sätt förändrar eller väljer ut 

vad som skall porträtteras då det som ses som avvikande inte får avvika för 
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mycket eftersom publiken då har svårigheter att förstå situationen. På så sätt 

kan vi se hur förenklingar i överlag fungerar som preferred reading i SOS 

Barnbyars reklamfilm, eftersom budskapet blir lätt för publiken att avkoda och 

därmed också lättare att förstå innebörden av (Hall et al., 2013). Därmed blir 

reklamfilmen, även om det inte är skådespelare som figurerar i filmen, fiktion. 

 

5.2 “Vi kan inte sluta nu” 

Den andra reklamfilmen som vi har analyserat lades upp på www.vimeo.com 

under julen 2015. Den sändes även på nationell TV under denna tid. Den verkar 

handla om hur två barn eller flyktingar flyr från soldater. Stämningen i 

reklamfilmen avläser vi som väldigt hotfull. Både text och en speakerröst 

uppmanar tittaren att hjälpa barn som utsatts för flyktingkatastrofer. 

Reklamfilmen innehåller även information om hur man går tillväga för att 

skänka pengar och bli fadder. Människorna i filmen är skådespelare. 

 

5.2.1 Semiotisk analys 

Filmen börjar i en mörk skog där vi ser två små siluetter (se bild 21). Vi 

konnoterar detta som att det är natt och att siluetterna är två ensamma barn. 

Barnen rör sig snabbt och andetag hörs. Andetagen kan avläsas som ett index på 

att barnen springer eller har sprungit ifrån någonting. Det hörs avlägsna röster 

och glimtar av ljus skymtas mellan träden, vilket vi tolkar som att någon lyser 

med ficklampa och att någon eller några letar efter barnen. Barnen slänger 

hastiga blickar bakåt samtidigt som de springer framåt, detta uppfattar vi som 

att de är rädda att någon skall komma ikapp dem. En trumma slår ett kraftigt 

slag. Vi förmodar att något är på väg att ske, att dramatiken ökar. 

 

Bild 21 
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Vi ser sedan en större siluett i hjälm med ett gevär och en ficklampa, vilket vi 

tolkar som en ikon för soldat eller militär. Barnen fortsätter springa och hukar 

sig sedan vid ett träd. Vi antar att de gömmer sig bakom trädet. Ytterligare två 

soldater dyker upp, även de med gevär och ficklampor. De tittar runt bland 

träden, det hörs även en komradio men det är svårt att urskilja vad som sägs (se 

bild 22). Hela tiden hörs andetag. Vi anser att det indikerar att soldaterna är ute 

och letar efter barnen. Bilden stannar på barnen ett tag, de hukar och tittar 

mellan träden. Vi uppfattar dem som oroliga. Fler soldater med vapen blir 

tydliga i synfältet. Soldaterna riktar sina gevärspipor mot något, det kan tänkas 

vara mot platsen där barnen gömmer sig vilket indikerar att barnen är i fara. 

Trumslagen ökar och barnen börjar återigen springa, vi konnoterar detta som 

att barnen är på flykt från soldaterna. Vi uppfattar situationer som hotfull. 

 

Bild 22 

Barnen springer över ett berg och ett fält. Miljöombytena indikerar att de 

sprungit långt. Bilden blir även ljusare, kanske går det mot dag. Det skulle peka 

på att barnen har sprungit länge. Trumman och andetagen är snabba, något 

som kan ses som en symbol för att det är en stressad situation. Vi ser även 

närbilder av soldaterna som springer och verkar närma sig barnen. Barnen 

springer mot kameran och bakom dem syns de mörkklädda soldaterna. Att 

barnen rör sig mot kameran tolkar vi som att de riktar sig mot publiken. Barnen 

kommer sedan fram till ett stup, några småstenar faller ner för stupet och 

barnen stannar. Samtidigt närmar sig soldaterna. Trumslagen tystnar. Vi 

konnoterar detta som att situationen nu är hopplös. På ena sidan barnen 

närmar sig soldater med gevär och på andra sidan ligger ett djupt stup. Stupet 

är således en symbol för hopplöshet.  
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Kameran zoomar in på det större barnets ansikte och det går nu att identifiera 

barnet som flicka. Flickan ropar högt: “Help!”. Hon har mörkt hår som är lite 

rufsigt och är smutsig i ansiktet, ett index på att hon har varit på flykt länge och 

därför inte haft möjlighet till att tvätta sig. I förhållande till den pågående 

flyktingkrisen och att barnen verkar vara på flykt tolkar vi det som att barnen är 

flyktingar från Syrien. Det går nu att se att det mindre barnet är en pojke, även 

han med rufsigt mörkt hår. När flickan skriker ser det ut att bli svårt för 

soldaterna att springa, de verkar fastna i marken. Flickan skriker “Help!” igen 

och soldaterna faller ihop och till synes försvinner. Vi uppfattar det som en 

symbol för att barnen nu har blivit räddade och att hotet, eller soldaterna, har 

eliminerats. Barnen ler mot varandra, vilket vi konnoterar att de är glada. Sedan 

hörs en kvinnlig speakerröst som säger ”När hjälpgalorna tystnat och världen 

börjat glömma, det är då vi behövs som mest. För vi kan inte sluta nu.” varpå 

texten Vi kan inte sluta nu syns i bild. Vi avläser det som att speakerrösten 

uppmanar publiken till att inte glömma bort de utsatta trots att hjälpgalorna 

inte längre påminner publiken. Att rösten låter som en kvinnas införlivar här 

myten om kvinnligt omhändertagande. Kvinnan (speakerröst): ”Tillsammans 

kan vi ge katastrofens barn ett tryckt och kärleksfullt hem, på sosbarnbyar.se”. 

SOS Barnbyars logotyp dyker upp, samt logotypen för 90 konto. Vi anser att 

detta indikerar att organisationen SOS Barnbyar Sverige vill att publiken ska gå 

in på hemsidan och skänka pengar för att ge barnen ett hem. Även om vi vet att 

barnen i filmen är skådespelare tolkar vi det som att barnen är en symbol för de 

”katastrofens barn” som speakerrösten nämner.  

Reklamfilmen går från en mörk början till ett ljusare slut vilken kan konnotera 

hopp. Att himlen är ljusare kan även vara en symbol för en ljusare framtid och 

att barnen får det bättre när de har fått hjälp. Att det ljusnar är även ett index 

för gryning, något som i sig kan vara en symbol för förtröstan och förhoppning. 

 

5.2.2 Representation, kolonialism och stereotyper 

Filmen inleds med en mörk skog, avlägsna röster och soldater med vapen. 

Barnen springer, de gömmer sig bakom träd och försöker komma undan 

soldaterna vilket kan ses som meningsbärande. Kopplat till Hall et al. (2013) 

shared maps of meaning, förstärker sociala koder i vårt samhälle tolkningen att 

mörker innebär hot. Kombinationen av mörkret, den dramatiska musiken, de 
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springande barnen och soldaterna med vapen gör att vi upplever situationen 

som hotfull (se bild 23). 

Det går inte att identifiera soldaterna då deras ansikten inte är synliga. Även 

detta gör att de upplevs som hotfulla. De skymtar fram mellan träden och det är 

svårt att se vilka de är. Brune (1998) förklarar att en förekommande stereotyp i 

medier om flyktingar är att de antingen porträtteras hot eller offer. Här kan vi se 

exempel på båda. De ensamma flyende barnen kan ses som offer. Soldaterna, 

trots att de inte nödvändigtvis är flyktingar, kan ses som ett hot. Det går också 

att utläsa att soldaterna ser barnen som ett hot.  

 

Bild 23 

Barnen verkar vara helt ensamma i en den mörka skogen och vi antar att 

soldaterna letar efter dem. Barnen är således på flykt från soldaterna. Situation 

upplevs nu som hopplös då barnen når fram till ett stup med soldaterna hack i 

häl. Vi ser det som att dessa barn behöver akut hjälp. Hjälpen skall komma från 

väst, vilket speakerrösten senare uttrycker – vi behöver hjälpa dessa barn från 

dem, eller soldaterna. Här återfinns white savior complex, det vill säga att det 

är vi i väst som skall rädda barnen ur den svåra situation de befinner sig i 

(Hughey, 2014). 

Barnens rop på hjälp påminner återigen om den offer-stereotyp som barnen i 

filmen får personifiera. Porträtteringen i filmen kan ses som en generalisering 

av vad en flykting är; ett litet barn som har soldaterna hack i häl och är på 

ständig flykt för livet. Problemet med stereotypisering i detta sammanhang är 

att det innebär en förenklad bild av vad en flykting är, något som i sin tur kan 

leda till felaktiga antaganden om flyktingar som grupp (Integrationspolitiska 

maktutredningen, 2004). 
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I filmen är barnen ensamma och jagade av soldater vilket gör att vi antar att de 

inte befinner sig i Sverige. På så vis gör sig kolonialismens den Andre påmind i 

reklamfilmen. I det västerländska samhället är det normala en trygg och säker 

barndom – stereotypa svenska barn springer inte runt i skogen på natten och 

jagas av beväpnade soldater. Den Andre formas i motsats till det svensken ser 

som normalt. Barnen i filmen och dess situation är avvikande från det publiken 

är van att se, därför kan barnen ses som de Andra.  

När speakerrösten säger “när hjälpgalorna tystnat och världen börjat glömma” 

synliggörs spår av koloniala ideal. Hjälpgalorna i Sverige är över och den värld 

som speakerrösten syftar på har “börjat glömma” är västvärlden, det vill säga de 

som anordnar galorna. Ett omfattade tema inom kolonialismen är att 

västvärlden är det civiliserade och centrala. Västvärlden ser sig självt som 

utgångpunkten för hela världen, varför eurocentrism blir tydligt i denna 

mening. Vi antar att världen troligtvis inte “har börjat glömma”, eftersom 

exempelvis Syrien är mitt uppe i konflikten varpå kriget gör sig ständigt påmint. 

Vad vi vill peka på här är att i meningen “världen börjat glömma” syftar man 

inte på världen som helhet utan snarare endast västvärlden. Speakerrösten 

säger även att “vi behövs som mest för vi kan inte sluta nu” och “tillsammans 

kan vi ge katastrofens barn ett tryggt och kärleksfullt hem” (se bild 24). Det går 

därför att utläsa hur detta vi syftar till svenska folket och SOS Barnbyar Sverige, 

varpå katastrofens barn blir dem. Dikotomin vi och dem gör sig påmind här. Vi 

betraktar dem och gör dem till objekt i syfte att skapa distans mellan vi och 

dem.  

 

Bild 24 

Reklamfilmen som helhet kan ses som en förenkling av hela flyktsituationen. 

Den är antagligen mer komplex än att några individer blir jagade genom en 
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skog. Förenklingar som denna gör att vissa perspektiv på flyktsituationen 

uteblir i syfte att få fram det budskap, eller preferred reading, som SOS 

Barnbyar avser. Roosvall (2005) menar att medier som porträtterar situationer 

utöver det som vi ser som normalt, på ett eller annat sätt förändrar eller väljer 

ut vad som skall porträtteras. Detta då det som ses som avvikande inte får 

avvika för mycket eftersom publiken då har svårigheter att förstå situationen. På 

så sätt kan vi se hur förenklingar i överlag fungerar som preferred reading i 

SOS Barnbyars reklamfilm. Budskapet blir lätt för publiken att avkoda och 

därmed också lättare att förstå innebörden av (Hall et al., 2013).  

 

5.3 Jämförelse och analyssammanfattning 

I båda reklamfilmerna finns det reproduceringar av dikotomin vi och dem i 

form av ett västerländsk vi och ett tredje världens dem. Detta är märkbart i Vi 

kan inte sluta nu (filmen från 2015) genom att publiken får en tydlig betraktar-

roll och barnen vilka vi följer genom reklamfilmen blir uttryckligt 

kategoriserade som dem. I Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt (filmen 

från 2014) fungerar reproduceringen av vi och dem både genom hur barnen i 

filmen porträtteras, samt genom Darins roll i reklamfilmen. Det sker här en 

särskild interaktion mellan vi och dem, där Darin representerar västvärldens vi 

som tar sig an och skall hjälpa de utsattas dem. I denna interaktion kan man se 

tydliga spår av narrativet white savior complex. Även i Vi kan inte sluta nu 

finns det drag av white savior complex, om än på ett något mer diskret sätt. 

Detta i avseende hur flickan i filmen ropar på hjälp samt i de repliker som 

speakerrösten talar om situationen. Båda reklamfilmerna har tydliga drag av 

stereotypisering, bland annat i och med det sätt som reklamfilmerna 

representerar drastiska förenklingar av de utsattas situationer. Likheten mellan 

de båda filmerna är att barnen är porträtterade som offer och faller således in i 

en offer-stereotyp. Däremot porträtteras barnen i filmen från 2014 som tydligt 

passiva innan de har fått hjälp av SOS Barnbyar, och som aktiva först efter att 

de har mottagit hjälp. Barnen i reklamfilmen från 2015 är däremot aktiva filmen 

igenom, och ber även aktivt om hjälp. 

Produktionsmässigt är estetiken i de båda filmerna väldigt olika och sett till 

teorin om representation finns det skillnader på vilka tecknen som är 

meningsbärande i de båda reklamfilmerna. I reklamfilmen från 2014 läggs 
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mycket fokus på en personlig kontakt med Angel, genom Darin. Angel har i 

filmen blivit en symbol för alla Smokey Mountain-barnens misär och hon är på 

så vis ett tydligt meningsbärande tecken.  

I reklamfilmen från 2015 ser vi helt andra meningsbärande tecken vilka framför 

allt medför att stämningen i filmen uppfattas som genomgående stressig, 

dramatisk och hotfull. I denna reklamfilm, till skillnad från den som sändes 

innan flyktingkrisen, definieras ett tydligt hot. Hotet kan ses som det 

meningsbärande i filmen. Det definierar flyktingarnas situation och det är ur 

detta hotfulla tillstånd som flyktingarna måste hjälpas.  

Vi har observerat hur båda filmerna innehåller perspektiv på hur situationen ser 

ut både före och efter bistånd. Detta uttrycks dock väldigt olika i de båda 

filmerna. I den första filmen, från 2014, är perspektivet tydligt svart eller vitt, 

bra eller dåligt. Först lever barnen bland sopor och trasiga skjul, för att sedan få 

ett helt och rent hem och fina kläder. I den andra filmen, om flyktingkrisen, får 

vi antydningar om att barnen har blivit hjälpta mot slutet. Detta ger sig till 

uttryck i att reklamfilmen går från en mörk början till ljust slut när hotet 

eliminerats. Dock får vi aldrig riktigt se faktiska resultatet av det bistånd som 

speakerrösten talar om på samma tydliga sätt som i den första filmen. 

 

5.3.1 Analyssammanfattning 

Vi har sett att reklamfilmen Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt olika 

delar består av bland annat index i form av sopor, trasiga bostäder och barn som 

bär på saker. Dessa tecken har vi tolkat som index på fattigdom. Vi har i 

reklamfilmen Vi kan inte sluta nu observerat index för flykt som exempelvis att 

barnen är andfådda och smutsiga. Dessa tecken kan också ses som symboler för 

den hotfulla situation barnen är i.  

Vi har observerat att musiken i de båda filmerna är bärande symboler för vilken 

stämning som förmedlas till publiken. I filmen från 2014 spelar stråkar i moll, 

tonarter som i vårt kulturella sammanhang anses vara sorgsna. I den senare 

filmen hörs hetsiga trumslag. Musiken talar således om vilket kontext filmen 

verkar i. Den övergripande situationen för barnen på Smokey Mountain är 

därmed sorgsen medan barnen i Vi får inte sluta nu upplevs vara i en stressig 

och hotfull situation. 
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Många delar av reklamfilmerna innehåller koloniala ideal som i dagens 

postkoloniala kontext kan verka förlegade, trots detta är de vanligt 

förekommande. Vi har funnit koloniala spår som white savior complex 

(Hughey, 2014) när exempelvis Darin ställs i kontrast med det fattiga barnet 

Angel, eller när speakerrösten i Vi kan inte sluta nu talar om för publiken att 

“vi” inte kan sluta hjälpa flyktingbarnen. Filmerna visar även exempel på 

reproducering av dikotomin vi och dem i den genomgående präglingen av 

annanhet som finns i det sätt som barnens situationer huvudsakligen 

porträtteras. Detta märks bland annat i hur barnens omgivningar på Smokey 

Mountain är spartanska och nästan primitiva, samt hur de flyende barnens 

situation är i tydlig kontrast till vad vi i vår kulturella kontext kopplar till 

barndom. Filmerna har ett eurocentriskt synsätt på de som porträtteras, det 

märks exempelvis när speakerrösten i Vi kan inte sluta nu talar om att världen 

börjat glömma. I själva verket syftar speakerrösten på att de reklamfilmen riktar 

sig till, Sverige och västvärlden, har “börjat glömma”. 

Sammanfattningsvis har vi observerat att filmerna som helhet kan ses som 

förenklingar av rådande situationer i respektive kontext. Vi ser att båda 

reklamfilmerna innehåller stereotyper samt ideal som kopplas till kolonialism. 

Vi menar att det finns ett västerländskt ideal i filmerna och det kan resulterar i 

vad Loomba (2008) beskriver som vithetsnormen. Det vill säga vad som anses 

vara eftersträvansvärt enligt koloniala teoretiker (Loomba, 2008). 

Utefter våra frågeställningar Bidrar SOS Barnbyars kommunikation till 

reproducering av en vi och dem-inställning genom innehållet i sina 

reklamfilmer och i så fall på vilket sätt? och Hur skiljer sig SOS Barnbyars sätt 

att kommunicera i reklamfilmerna som sänts innan respektive under 

flyktingkrisen? anser vi att det ur analysmaterialet finns mycket att diskutera.  
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6 Slutdiskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur utsatta porträtteras i SOS 

Barnbyars reklamfilmer. Här följer en diskussion om hur porträtteringarna vi 

funnit ser ut och vad de kan ha för konsekvenser. 

 

6.1 Ett västerländskt vi och ett tredje världens dem 

Vi har kommit fram till att SOS Barnbyar reproducerar dikotomin vi och dem  

i de reklamfilmer vi har undersökt. Vi menar att det i synnerhet återfinns en 

tydlig polarisering mellan ett västerländskt vi och ett tredje världens dem. Vi 

har observerat och analyserat delar i reklamfilmerna som visat på att dem, eller 

de Andra, porträtterats som utpräglade stereotyper som bland annat offer och 

ociviliserade.  

Å ena sidan är det tydligt att filmerna innehåller ett perspektiv på situationerna 

som är typiskt svenskt och västerländskt. Filmerna reproducerar därför 

vithetsnormen. Å andra sidan måste vi räkna med det faktum att 

reklamfilmerna i sig riktar sig till ett västerländskt vi som mottagare. Därför 

menar vi att ett västerländskt perspektiv på de situationer som behandlas i 

reklamfilmerna skulle kunna vara försvarbart. Det faktum att SOS Barnbyar i 

sina reklamfilmer införlivat tydliga aspekter av white savior complex och den 

vite mannens börda anser vi skulle kunna argumenteras att vara berättigat med 

tanke på att dessa synsätt är väl grundade i en västerländsk samhällskontext. De 

är därmed lättförståeliga för den tänkta publiken. Roosvall (2005) 

argumenterar för att medieporträtteringar som avviker för mycket från vår 

verklighet blir oförståeliga för mottagarna. Med detta sagt finns det tydliga bevis 

på att stereotypisering eller förenklingar av den typen som införlivas i SOS 

Barnbyars undersökta reklamfilmer kan ha allvarliga konsekvenser. Allt från 

skapandet av den Andre/det avvikande vilket resulterar i en felaktig uppfattning 

av världen, till stereotypisering av invandrare och flyktingar som i det långa 

loppet kan resultera i våldshandlingar gentemot den utsatta gruppen 

(Integrationspolitiska maktutredningen, 2004; Roosvall, 2005). 

Det är intressant att nämnda förenklingar och porträtteringar av världen, med 

bland annat koloniala ideal, inkorporeras i SOS Barnbyars reklamfilmer. Dessa 

filmer riktas till en svensk publik och precis som McEachrane & Faye (2001) 
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skriver går inte koloniala ideal ihop med den svenska identiteten. Svenskar 

tycks dock vara omedvetna om sin del av den koloniala historien eftersom 

koloniala ideal har kodats in i de reklamfilmer från SOS Barnbyar som vi har 

undersökt. Därför ser vi detta förhållande, mellan svenskarnas självbild och den 

reklam som produceras i Sverige, som en kontradiktion. 

 

6.2 Det passiva barnet och det flyende barnet 

Vi har sett att reklamfilmerna skiljer sig ganska mycket i hur de porträtterar 

utsatta innan och under flyktingkrisen. Reklamfilmen från 2015 skildrar 

flyktingars situation och skiljer sig anmärkningsvärt från hur reklamfilmen från 

2014 porträtterar utsatta. I Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt ser vi 

vad som kan sägas vara en klassisk porträttering av utsatta, det är porträtt som 

känns igen från annan välgörenhetsreklam. Eriksson Baaz (2001) menar att det 

är ett vanligt förekommande bland välgörenhetsorganisationer att använda sig 

av stereotypen om den passive Andre för att skapa medkänsla hos publiken. 

Porträttet av Angel är ett exempel på hur den passiva Andre blir förkroppsligad. 

Å ena sidan kan man argumentera att ändamålet helgar medlen. Att använda sig 

av stereotyper och förenklingar för att framkalla medkänsla hos publiken kan 

tänkas vara ett bra medel för att locka till donation – ett gott ändamål. 

Samtidigt ser vi att ett ojämlikt förhållande mellan biståndsgivare och 

biståndstagare skapas i och med den representation som förekommer i 

reklamfilmen. Detta är enligt oss problematiskt då det ytterligare ökar 

polariseringen mellan vi och dem. 

De utsatta i reklamfilmen Vi kan inte sluta nu är på flykt från krig, som i sig inte 

är ovanligt i välgörenhetsreklam (Eriksson Baaz, 2001). Dock porträtteras 

barnen inte som passiva på samma sätt som barnen i filmen från 2014. Barnen i 

reklamfilmen är enligt oss snarare aktiva genom att de bland annat ropar på 

hjälp och själva försöker rädda sig ifrån det hot som porträtteras i filmen. Detta 

kan tänkas vara eftersom filmen skildrar en pågående kris, det som händer i 

filmen händer även barn i det faktiska nuet. Dock ser vi skildringen en 

förenkling av en ganska komplicerad situation. Flyktingkrisen är troligtvis mer 

komplex än två barn som springer genom en skog. Till skillnad från Inte ett 

enda barn ska behöva vara ensamt så använder sig SOS Barnbyar av 

skådespelare i filmen Vi kan inte sluta nu. Trots reklamfilmen innehåller 
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skådespelare gör SOS Barnbyar anspråk på att skildra en verklig situation, vilket 

i sig är en förenkling. Dock kan filmen från 2014 också liknas vid ett skådespel, 

mycket av verkligheten försvinner när organisationen väljer ut vad som får vara 

med utifrån en förbestämd dramaturgi. Förenklingar kan användas för att ett 

budskap snabbt ska nå publiken. Vi menar dock att förenklingar även kan vara 

grund för stereotypisering vilket som sagt kan ge upphov till misstänksamhet 

och i längden kan leda till exempelvis våldshandlingar mot flyktingar – likt de 

bränder på asylboenden som på senaste tiden ökat. 

Förenklade porträtteringar av flyktingar kan ha andra negativa konsekvenser då 

de kan spä på felaktiga eller negativa uppfattningar om flyktingar (Brune, 1998). 

Ett exempel är uttrycket “de kommer hit och går på bidrag” som vi upplever att 

det ibland slängs med i vissa sammanhang. Om en flykting porträtteras som 

aktiv kan detta tänkas slå hål på tidigare nämnda uppfattning samt motarbeta 

stereotypen om den passive Andre. Dock tror vi att porträttering av flyktingen 

eller invandraren som aktiv kan ge upphov åt en annan stereotyp vilken kan 

beskrivas som den ”duktiga invandraren”. Den duktiga invandraren kan ses 

aktiv, bidrar till samhället och kan ses som den typen av person svenskarna vill 

ha i Sverige. Vi menar att även denna stereotyp kan vara problematiskt då 

representationen blir antingen svart eller vit och resulterar i att samhället inte 

får en nyanserad bild av flyktingar och invandrare. Följaktligen hamnar vi 

återigen i diskussionen om problemet med förenklingar och hur de är en 

bidragande faktor till polariseringen mellan vi och dem. 

Som vi nämner i kapitlet Resultatredovisning och analys har de båda 

reklamfilmerna olika meningsbärande tecken. Det tyder på att SOS Barnbyar 

har skiftat fokus i sin kommunikation. I den första filmen från 2014 ligger 

mycket fokus på barnens utsatthet innan de blivit hjälpta samt på hur barnen 

får hjälp av SOS Barnbyar. Det är alltså mycket fokus på SOS Barnbyars arbete 

och på dem som organisation. I den andra filmen från 2015 ser vi mer fokus på 

barnens situation. Detta kan tänkas vara för att flyktingkrisen är pågående och 

att det kanske ännu inte finns ett tydligt resultat av SOS Barnbyars arbete i 

samband flyktingkrisen. 
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6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Vi har under studiens gång observerat en tendens till att forskning som 

undersöker representation i medier ofta har nyhetsfokus, och inte som i vårt fall 

har fokus på reklamfilm. Även när reklam undersöks finner vi att detta ofta har 

fokus på genus. Vi menar att representation i andra medier utöver nyheter kan 

ha lika stor effekt på sin publik som nyheter. Därför är det lika viktigt att 

undersöka dessa medier. Det hade varit intressant att se ytterligare forskning 

om representation i medier (utöver nyhetsmedier) med fokus på koloniala ideal 

och strukturer. 

Det skulle även vara intressant att undersöka annat material från välgörenhets-

organisationer i syfte att se om de företeelser vilka vi har observerat återfinns 

även där. Vi ser att möjlig framtida forskning om andra reklamfilmer än de vi 

undersökt, inte bara med SOS Barnbyar som avsändare utan gärna även andra 

organisationer, skulle bidra till det berörda forskningsområdet. Vi tror att våra 

resultat kan vara relevanta för andra liknande studier i jämförande syfte. 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur SOS 

Barnbyars reklamfilmer ser ut och kodas i andra länder. De reklamfilmer vi har 

undersökt har som avsändare SOS Barnbyar Sverige, och ser kanske annorlunda 

ut än reklamfilmer från SOS Barnbyar i något annat land. Vidare skulle det vara 

intressant att jämföra dessa resultat med de resultat vi har kommit fram till i 

denna studie. 
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I 
 

Bilaga A: Analysguide 

I denna studie har vi i analysarbetet utgått från följande begrepp tagna ur vårt 
teoretiska ramverk. Begreppen förklaras närmare i teoridelen av studien. 
 

Semiotik: 

 Konnotation: Tecknets mening och innebörd 
 Ikon: Avbildning 
 Index: Orsakssamband 
 Symbol: Betecknande enligt överenskommelse 
 Myt: Tecknet + konnotationen + ytterligare innebörd, konstruktion för 

tillgjord “naturlighet” 
 

Kolonialism: 

 Vi och dem: Vi återspeglas som motsats till dem; vi är norm, de är det 
avvikande; vi är subjekt, de är objekt 

 Den Andre:  Den avvikande (individen i dem) 
 Tredje världen: Feminint kodade egenskaper (svaghet, mystik, 

outvecklat) 
 Första världen: Maskulint kodade egenskaper (makt, styrka, utvecklat) 
 Eurocentrism & westernization: Västervärlden som utgångspunkt 
 Vithetsnormen: Eftersträvansvärt att vara “vit”, “västerländska” 

egenskaper upphöjs 
 Annanhet: Det andra definieras av det första (vi, vithetsnormen) 

 

Stereotyper: 

 Förenklade bilder av verkligheten, negativ eller positiv vinkling 
 Generaliserande av en grupp, tillskrivs egenskaper 
 White savior:  “Vita individer räddar icke-vita individer ur svåra 

situationer” 
 Den passive Andre: Kan inte rädda sig själv, måste räddas av en 

“övermänniska” 
 Flyktningen som offer eller hot 

 

Stereotyper om koloniserade:  
 Ologisk 
 Oberäknelig 
 Ociviliserade 
 Lever i ett statiskt samhälle 

 

Stereotyper om kolonisatörer: 

 Förnuftiga 
 Logiska 
 Utvecklade, upplysta 

 

Representation: 

 Vad är meningsbärande i koden? 
 Finns det preferred reading? 
 Shared maps of meaning: Meningsbärande koder inom en kulturell 

kontext 

 



  
 

II 

Bilaga B: Denotativ beskrivning av reklamfilmen “Inte ett 
enda barn ska behöva vara ensamt” 

Kameravinkel snett ovanifrån. Massor av nedgångna skjul. Många tak är lagade 
med skynken. Det är skräp överallt och väldigt dimmigt/rökigt. Alla barn i 
videon har brun hy och svart hår. Genom hela filmen spelas musik i moll med 
cello, fiol, piano och munspel. 

Speakerröst: ”Den här filmen handlar om, hur sju kronor av dina pengar kan 
rädda livet på barn som saknar allt som vi tar för givet.” 

Samtidigt ser man hur en flicka, i en smutsig klänning, barfota går över massa 
skräp bärandes på något. Hon har rynkad panna och kisar mot kameran. I 
bakgrunden står fler barn, en som ser mot kameran och en som sitter på 
marken. Det är väldigt dimmigt. Det spelas upp i slowmotion. 

Därefter ser man två små pojkar i sittandes bredvid en jordhög. De petar i 
marken. De har på sig, till synes, linne och shorts. I bakgrunden är högar av vad 
som ser ut som skräp. Två större barn rotar bland det. 

Sedan ser vi två personer som kör massa lastpallar, med hjälp av en cykel och 
någon sorts vagn, mellan en rad med nedgångna byggnader och ett trasigt 
stängsel. Den man ser tydligast har en röd keps, bar överkropp och svarta, långa 
shorts. Framför går två barn, en flicka och en pojke. Pojken har på sig en grön t-
shirt och röda shorts, flickan ett gult diadem, gult linne och mönstrade shorts. 
Båda är barfota. Det är ganska dimmigt. På marken ligger massor av skräp. 

Speakerröst: ”Det finns platser på vår jord, som är så fulla av fattigdom och 
lidande att de inte borde få finnas.” 

En pojke, med röd tröja och svarta och blåa shorts, ligger barfota hopkurad i en 
smutsig solstol som står på ett grått golv längsmed en kaklad vägg. Han 
blundar. Runtomkring är soptunnor och vad som ser ut som något sorts 
presenning ligger längre bort.  

Nästa kamerabild innehåller en närbild av lerig mark. Det ligger något kletigt, 
vitt i leran och massor av flugor både sitter i leran och flyger runtomkring.  

En pojke med bar överkropp, röd-blåa shorts och flip-flops håller ett trasigt 
plastglas. Han sitter på huk och för handen med glaset i hastigt ned mot marken 
där flugorna är. Marken är lerig, där finns flera stenar och trasiga brädbitar. 

En flicka, sittandes på huk vid en vattenpöl, ses skopa upp vatten i en liten 
plastlåda. Hon ser in i kameran och rynkar ögonbrynen. Runt omkring är det 
lerigt och fullt med sopor och vad som ser ut som gamla skynken på marken. 
Hon fortsätter att skopa och ser ned på sina händer. 

Speakerröst: "Platser där lek, utbildning och trygghet ersatts av slit, hunger och 
hopplöshet.” 

En pojke går i sidledes längsmed en kant, och håller sig i ett stängsel. Han har 
en stor, röd-vit t-shirt på sig, blå shorts och stora flip-flops. Nedanför kanten är 
det massa vatten, lera, och sopor som ligger däri. 



  
 

III 

En pojke ses bakifrån, bärandes på en lång stock över axlarna, Han har på sig en 
svart t-shirt och går ifrån kameran. Marken är jordig och det ligger skräp 
överallt. Stocken vippar över åt ena sidan medan han går iväg. 

Ett barn ligger med slutna ögon på en träskiva utanför ett skjul. Det är dimmigt. 
Runtomkring hänger filtar, plastpåsar och bråte. Bredvid honom står en liten 
dunk med något i. 

Speakerröst: "En sån plats, är soptippen Smokey Mountain i Filippinernas 
huvudstad Manila. Och här bor, sjuåriga Angel.” 

Kameran flyger över skjulen, som står tätt ihop, på soptippen. Man ser tydligt 
hur trasiga de är. Det ryker kraftigt mellan husen. Mellan husen skymtas 
människor och ännu mera skräp. 

Två flickor sitter på huk och petar i marken med varsin pinne. Den ena har en 
lång vit t-shirt på sig och den andra, närmare kameran, har röda byxor och gult 
linne. De ser ned i marken. 

Man: ”What do you dream of becoming when you grow up?” 

En man sitter med en presenning och en dunk bakom sig. Man ser bara hans 
huvud och lite av hans överkropp. Han har ljus hy, svart kort hår och lite 
skäggstubb. Han har en gråmelerad tröja och ett halsband. Han ser mot höger i 
bild och pratar. 

En flicka sitter och rynkar på ögonbrynen. I bakgrunden syns högar av sopor. 
Hon ser mot vänster i bild och pratar. 

Flickan: ”Doctor.” 

Mannen går iväg, vi ser honom bakifrån. Han knäpper händerna bakom 
huvudet och ser ned mot marken. I bakgrunden syns trasiga skjul och andra 
människor. Det är en närbild. Han vänder sig om, tar ned händerna, svingar 
dem något, och går sedan mot höger i bild, och ser bort. Kameran följer honom. 
Man ser fler människor i bakgrunden. 

Speakerröst: ”Asså det gör ont att se, alla de här människorna bo och växa upp 
där -- och, när jag började snacka med Angel om hennes dröm om att bli läkare 
och få gå i skolan, så såg jag det här hoppet i hennes ögon.”  

Kameran filmar, vinklad nedåt, Angel som sitter på huk, håller på med något 
med händerna och ser sig omkring.  

Sedan syns ännu en bild på flickan, så som hon satt när hon pratade med 
mannen. Hon rynkar på ögonbrynen och håller på med något med sina händer. 

Speakerröst: "Jag vet hur många hemma, liksom tycker att det är en jobbig grej 
att gå i skolan och göra läxor, men det sätter ett helt annat perspektiv när man 
träffar någon, som drömmer om en sån grej.” 

Närbild på en flicka i en stor vit t-shirt som går ända ned till hennes fönster.  
T-shirten är lite trasig. Hon ser ned på något hon håller i sina händer. Någon i 
jeansshorts går förbi, kameran zoomar snabbt ut och följer mannen. Han går 
bortåt, drar händerna genom håret, knäpper dem bakom huvudet, drar sedan 
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fram händerna och gnuggar sig i ansiktet. Marken är täckt av sopor, skjulen 
runtomkring är fallfärdiga. 

Närbild på en flickas ansikte. Bakgrunden är mörk. Hon ser in i kameran, 
rynkar ögonbrynen och kisar. Munnen är lite öppen. 

Speakerröst: ”Just nu behövs 1500 nya faddrar till barn som Angel, över hela 
världen." 

Närbild på ett par smutsiga fötter i smutsiga flip-flops. Det sitter några flugor på 
foten. Foten dras ut ur sandalen och en smutsig hand kliar där flugorna satt. Ett 
orange block med texten 1500 nya faddrar dyker upp i sidan av bilden.  

Bilden byts ut till en närbild på ett barn som lutar sig, och halvt står bakom en 
trädstam. Barnet tittar först nedåt, och ser sedan in i kameran. 

Speakerröst: ”Ingen ska behöva födas och dö på en förgiftad soptipp.” 

En liten flicka i vitt linne ser rakt in i kameran. I bakgrunden syns högar av 
sopor. Textblocket roterar och texten ändras till Bli fadder idag ge 200 kr i 
månaden. Nere i bilden dyker ytterligare ett orange block upp med texten 
Anmäl dig på sosbarnbyar.se eller ring 0200- 28 28 08. Ett svart streck stryker 
under sosbarnbyar.se och 0200- 28 28 08.  

Två pojkar, iklädda t-shirt, shorts och flip-flops, sitter på huk på en massa plant 
utlagda plankor. Runtomkring ligger högar med sopor. De sitter vända mot 
varandra och håller på med en plastpåse som ligger på marken. 

Speakerröst: ”Man kan inte rädda hela världen, men, man kan i alla fall rädda 
en person. Och det är väldigt mycket” 

Närbild på tre barn, sopor i bakgrunden. De ser in i kameran. 

Speakerröst: ”Det är ett helt liv." 

Närbild på en ung flicka. Hon ser in i kameran och tårar rinner nedför hennes 
kinder. Hon stryker bort en med handen. Bli fadder-blocket försvinner.  

Närbild på en flicka bakom ett blått staket. Hon ser rakt in i kameran, rynkar 
ögonbrynen. Hon håller tag om plankorna och tittar åt vänster i bild, sedan in i 
kameran igen. 

Speakerröst: ”För sju kronor om dagen, ger du de mest utsatta barnen ett hem, 
en familj och en framtid.” 

Närbild på en flicka som ser ned i en bok. Hon har en ren, rosa tröja på sig och 
skrattar.  

10 personer sitter kring ett bort - två vuxna och resten barn. De har tallrikar 
med mat på framför sig, och skrattar. De sitter i ett rum med vita väggar och 
ljusgröna gardiner. Många har uppsatt hår, alla kläder är hela och rena. 

En flicka sitter på huk i gräset, jämte en hög med blommor. Han har på sig en 
rosa pikétröja och en rosa kjol. Hon har en gul blomma bakom vardera öra. Hon 
ser ned på blomman hon håller i händerna. 
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Närbild på en pojke som skrattar. Runtomkring sitter andra barn. Någon står 
bakom honom och klappar honom över huvudet.  

Speakerröst: ”I SOS Barnby i Manila ringer det in till lektion.” 

Bild på en tegelvägg med bokstäver på; SOS CHILDREN’S VILLAGE MANILA. 
Man skymtar kvistar med gröna blad som vajar i bild. 

Man ser, bakifrån, hur det sitter rader av barn, i vita pikétröjor, på stolar och ser 
mot en kvinna som står längst fram i rummet. Hon står framför en stor vit tavla, 
och gestikulerar med armarna. 

Närbild av hur några av barnen räcker upp sina händer, bakifrån. 

Speakerröst: ”Barnen här får äta sig mätta.” 

Närbild av flicka i rosa tröja som äter något från en talrik. Hon ser till vänster i 
bild. Hon har diadem, allt runtomkring är helt och rent. Bakom henne sitter 
ytterligare tre barn och äter. 

Speakerröst: ”De har fått en familj, och en mamma som ger dem värme och 
kärlek.” 

Kameran filmar först i närbild hur en flicka sitter och kollar ned på sina händer. 
Hon har utsläppt hår, har på sig ett rent linne med mönster på och ett rött tyg 
knutet som en sorts cape. Kameran följer nedåt mot hennes händer och då ser 
man att hon flätar någons hår. Kameran riktas ännu längre ned och man ser att 
det är en flicka som sitter nedanför den första flickan, och blir flätad i håret. 
Hon ser rakt in i kameran och ler. 

Ett barn sitter i knät på en flicka och blir matad av en kvinna med glasögon som 
sitter på huk. Alla kläder är hela och rena, kvinnan har på sig en tröja med spets. 
I bakgrunden är det fler barn. I förgrunden skymtas en ballong. 

Speakerröst: ”Att få leka och gå i skolan är inte bara en dröm längre.” 

Närbild på två barn i t-shirts som ser nedåt. De pratar och skrattar. 

Närbild av pojke i vit pikétröja. Han ser till vänster i bild och ler. Bakom sitter 
fler barn i vita pikétröjor. 

Bild av pojke som går i vattenpölar bland högar av sopor. Han ser ned på sina 
fötter. Allt är smutsigt. Har bär t-shirt och shorts. Runtomkring finns stora 
tunnor, skräp, och man skymtar några  skjul. Bakom går en flicka. Ett nytt 
orange block dyker upp i högra hörnet, med texten Bli fadder idag! 200 kr/mån 
Anmäl dig på sosbarnbyar.se eller ring 0200- 28 28 08.  

Närbild av barfota fötter som går genom sopor begravda i vatten. Ena foten står 
på en leksak. 

Speakerröst: ”Inte ett enda barn ska behöva vara ensamt. Bli fadder, idag." 

Närbild på en flicka. Hon ser in i kameran och rynkar på ögonbrynen. 
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Bilaga C: Denotativ beskrivning av reklamfilmen “Vi kan 
inte sluta nu” 

Filmen börjar i en mörk skog. Det är siluetter av träd, mörkblå himmel och 
enstaka ljus (ficklampor) syns. Två huvuden syns i vänstra delen av bilden, 
tunga andetag hörs. De två individerna är små, en är lite större än den andra, de 
rör sig framåt men slänger blickar bakåt. Det är mörkt, barnens ansikten syns 
inte. Avlägsna röster hörs och en trumma slår ett slag.  

En siluett av en vuxen i hjälm med gevär och ficklampa går genom den mörka 
skogen. De två barnen springer mellan träden, håller varandra i handen och 
andas tungt. Barnen hukar bakom ett träd. Trumman slår några långsamma 
slag till. Två vuxna lyser med ficklampa och håller i vapen, de tittar sig omkring 
bland träden. En komradio röst hörs men orden är otydliga.  

Barnen kryper ihop vid trädet. Det är lite dimmigt, genom dimman syns flera 
vuxna siluetter med ficklampor och gevär. Avlägsna mörka röster hörs, det är 
inte helt tydligt vad som sägs. Långsamma trumslag och ett "musikaliskt sus”. 
Siluetterna med lamporna blir tydligare, man ser att de har hjälmar och hur de 
riktar en gevärspipa mot något.  

Lamporna riktas mot barnen, de reser sig upp och börjar springa. Trumslagens 
takt ökar. Andetag hörs. Skogen är mörk och det enda som syns är ficklamporna 
ljus. Barnen springer genom skogen och upp på ett berg, de är filmade från 
sidan och långt ifrån, sedan springer de ut över ett fält. Trumslagen blir 
tydligare och ökar takt. Barnen springer på ett fält med lite vatten och snö, 
bilden är lite ljusare, barnen är filmade framifrån och man ser deras ansikten. 
Bakom den skymtas vuxna, med hjälmar och vapen, siluetter springandes 
genom vatten.  

De vuxna filmas bakifrån, de bär gevär. Tunga andetag hörs tydligare. Barnen 
slänger hastiga blickar bakåt. De vuxna springer framåt genom vatten och 
kameran zoomar in på deras fötter. Barnen visas återigen framifrån. Bilden 
ändras till barnen fötter, först den enas sedan den andras. Trummorna och 
andetagen är påtagliga. Barnen syns bakifrån, de stannar. Ett stenrös i bild. 
Några stenar faller ner för ett stup. Trummorna och andetagen tystnar. Det 
mindre barnets ansikte syns, det är en pojke med mörkt hår och smuts i 
ansiktet, han tittar bakåt. Vind och blåst hörs. De vuxna kommer närmre i 
bilden, de rör sig framåt samtidigt som ett klickande ljud hörs och kameran 
zoomar in på de vuxnas gevär. Gevären är riktade framåt. De vuxnas ben 
zoomas in, de rör sig framåt. 

Det stora barnets ansikte är i bild, det är en flicka med mörkt hår, hon blickar 
bakåt. Hon vänder sig tillbaka och ropar ”Help!”, det ekar. De vuxna rör sig 
framåt ytterligare. De rör sig långsammare. De snubblar och släpar sig fram. De 
har svårt att ta sig fram. Flickans ansikte zoomas in och hon ropar återigen 
”Help!”, det ekar.  

De vuxna faller baklänges, det visas i slowmotion. Efter detta visas de inte i bild. 
Flickans ansikte visas igen och hon tittar bakåt och småler. Kameran går över 
till pojken som också småler. Vinden viner. Bilden zoomas ut. Två små siluetter 
uppe på ett berg mot en ljusare himmel än i början av filmen. En speakerröst 
säger ”När hjälpgalorna tystnat och världen börjat glömma, det är då vi behövs 
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som mest. För vi kan inte sluta nu.” Orden Vi kan inte sluta nu dyker upp i en fet 
text i vitt över bakgrunden med berget och siluetterna. Texten försvinner och 
speakerrösten fortsätter ”Tillsammans kan vi ge katastrofens barn ett tryckt och 
kärleksfullt hem, på sosbarnbyar.se” samtidigt som SOS Barnbyar Sveriges 
orange logotyp samt logotypen för 90-konto dyker upp på den plats där Vi kan 
inte sluta nu stod tidigare.  
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