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Abstract,	sv	
	
Syftet		
Syftet	med	den	här	uppsatsen	är	att	undersöka	bilden	av	svarta	barn	i	UNICEF:s	och	
SOS	Barnbyar:	s	reklamkampanjfilmer	och	hur	barnen	framställs	i	filmerna.	Jag	vill	
också	undersöka	hur	UNICEF:s	och	SOS	Barnbyar:	s	reklamkampanjfilmer	uppfattas	och	
påverkar	människor	med	olika	etnisk	bakgrund.		
	
Metod	
En	semiotisk	analys	av	rörliga	bilder	i	denna	uppsats	gjorts	för	att	undersöka	hur	
UNICEF:s	och	SOS	Barnbyar:	s	framställer	svarta	barn	i	sina	reklamkampanjfilmer.	En	
strukturerad	gruppintervju	har	gjorts	för	att	studera	människors	attityd.		
Materialet	som	används	är,	två	reklamkampanjfilmer	med	rörliga	bilder,	och	en	
intervju	med	en	fokus	grupp	som	består	av	sju	personer	från	olika	etniska	bakgrunder.	
	
Resultat	
Resultaten	visar	att	de	bilder	som	används	i	reklamkampanjfilmerna	framställer	svarta	
barn	som	djur,	som	barbarer	och	som	aggressiva.	Resultaten	från	fokusgruppen	visar	
att	icke-vita	människorna	i	gruppen	är	arga	för	att	reklamen	framställer	svarta	barn	i	
filmerna	på	ett	sätt	som	visar	barnen	som	icke	mänskliga.	De	vita	människorna	i	
gruppen	är	arga,	inte	bara	för	att	organisationerna	använder	barnen	till	sin	fördel,	men	
de	menar	också	att	på	grund	av	de	här	organisationerna,	kommer	de	ständigt	att	bli	
påminda	om	och	ses	som	rasister.	
	
Nyckelord	
Svarta	barn,	reklamkampanjfilm, rörliga bilder, semiotik analys, fokus grupp, intervju. 
 

  



 

 5 

 
Abstract,	eng.	
	
Purpose	
The	purpose	of	this	study	is	to	examine	the	image	of	black	children	in	UNICEF’s	and	
SOS	Children’s	Villages	campaign	films.	And	as	well	to	find	out	how	UNICEF’s	and	SOS	
Children’s	Villages	campaign	films	received	by	differnt	people	in	Sweden	and,	in	which	
way	these	advertising	films	could	influence	these	people.	

	
Method	
A	semiotics	analysis	of	moving	images	have	been	done	in	this	paper,	in	a	way	to	
examine	how	black	children	have	been	portrayed	in	those	advertising	films.	And	also	a	
structured	interview	have	been	done	in	this	paper	to	investigate	the	attitude	that	
people	in	Sweden	have	towards	those	moving	images	that	show	on	those	advertising	
films.	
The	Materials	that	used	for	this	investigation	are,	two	advertising	films	with	moving	
images	and	an	interview	with	a	focus	group	composed	of	seven	people	from	different	
ethnics	background.	
	
Results	
The	results	have	shown	that	those	moving	images	using	on	those	advertising	films	
portrayed	black	children	as	animals,	as	barbarians,	as	aggressive.	And	the	results	of	the	
focus	group	interview	have	shown	that	non-white	people	living	in	Sweden	are	angry	
because	those	campaigns	films	using	black	children	in	a	way	that	show	them	as	non-
human.	While	white	people	living	in	Sweden	in	the	group	are	angry	because	not	only	
that	these	organizations	using	these	children	to	their	own	benefits,	but	they	also	think	
that	because	of	these	organizations,	they	will	be	constantly	reminded	and	seen	as	
racists.		
	
Keywords:	Black	children,	advertising,	moving	images,	semiotics	analysis,	focus	group,	
interview.	
	 	



 

 6 

	

 
 
 
 
 

Examinators	kommentar:		
 
Med avsikten att endast bedöma vad uppsatsen kommunicerar beträffande 
frågeställning, teoretisk underbyggnad, genomförande och resultat samt att bortse från 
de språkliga tillkortakommandena, blir mitt omdöme om innehållet att: den motsvarar 
förväntningarna på en tio veckors studie på 61-90 hp-nivå. Den teoretiska höjden är 
tillfredsställande. Metodologiskt finns en del brister, vilket dock den vetenskapliga 
hederligheten delvis kompenserar för. Uppsatsen är godkänd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Den här studien har inte varit lätt att genomföra, jag fick så många förhinder för att  

fortsätta med den här undersökningen. Jag insåg det är mycket viktigare att söka efter 

sanningen än att få godkänd på det här examenarbetet. Många gånger tänkte jag ge upp, 

men efter ett samtal med min femårige son insåg jag att jag inte kunde ge upp. Jag fick 

kämpa och kämpa för att fortsätta med undersökningen. Samtidigt tänkte jag att det kan 

bli ett bra tillfälle för mig att passa på att göra den här uppsatsen för att säga några 

viktiga saker till min son. 

Jag vill säga till dig min son att även om du får så mycket motgång i ditt liv bör du 

aldrig ge upp. Jag vill säga till dig min son, du ska aldrig tillåta någon människa att säga 

till dig att du är värdelös och att du inte kan göra någonting på grund av din hudfärg. Jag 

vill säga till dig min son, du måste vara en ledare, och följa din egen intuition. Jag vill 

säga till dig min son, står för vad du tycker är rätt, och glöm aldrig vem du är. 

Jag vill säga till dig min son, att inte ändra på den personen som du är. Jag vill också 

säga till dig min son, när du blir äldre, kommer du att hitta oförstående människor som 

kommer att försöka sänka ner dig, titta ner på dig, och även fråga dig varför du en annan 

hudfärg. Bara svara dem med stor respekt och informerar dem om ras om det behövs.  

Och till sist vill jag säga till dig min son, du är smart, du kan bli vad som helst. Jag ska 

även passa på att säga att det är tack vare tidigare forskning, som jag blev fast besluten 

att skriva den här uppsatsen. 
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Inledning 
Black lives matter, är titeln som jag har valt till min uppsats. Jag anser att titeln passar 

till den här studien, för att Unicef och SOS Barnbyar i sina kampanjfilmer framställer 

svarta barn som djur, skräp och utan värde. Den här uppsatsen syftar till att undersöka 

bilden av svarta barn i UNICEF: s Och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilmer och att ta 

reda på hur UNICEFs och SOS Barnbyars reklamkampanjfilm har uppfattas och 

påverkar personer i Sverige.  

 

Under kolonialtiden började biståndsarbetet i Afrika i form av missionärsarbete inom 

utbildningssektorn. Under kolonialtiden kom engelska missionärer till en del av Afrika, 

för att bland annat införa ett skolsystem likt de ”europeiska”, och sedan slutet av 1980- 

talet har diskussioner pågått kring hur den negativa bilden av Afrika kan förändras ( 

Göran Linde, 2000: 195). 
Jag tänker inte skriva så mycket om UNICEF och SOS Barnbyar verksamhet. Däremot 

vill jag behandla den slogan som organisationerna har på sina webbsidor. 

UNICEF har slogan ”VI SKAPAR EN BÄTTRE VÄRLD FÖR ALLA BARN”. SOS 

Barnbyars slogan lyder: ”ALLA BARN HAR RÄTT TILL EN FAMILJ. VI GER 

UTSATTA BARN EN TRYGG OCH KÄRLEKSFULL UPPVÄXT”. 

Det finns två studier som handlar om biståndsorganisationer, men inte så många studier 

som handlar om hur de svarta barnen har blivit framställda i biståndsorganisationers 

reklamkampanjfilmer. Jag kunde inte hitta en studie där personer i Sverige intervjuas 

om sin syn på biståndsorganisationers reklamkampanjfilmer. Jag anser därför min studie 

är viktig.  

Några av de studier som jag kommer nämn, har visat att många personer i Sverige 

tycker att biståndsorganisationernas reklamkampanjfilmer använder bra retorik, för att 

skapa en bra relation till sin publik. Deras reklamkampanjfilmer har skapat en negativ 

bild av Afrikas barn. Reklamfilmerna generalisera människor syn på dessa barn. Många 

människor menar att Unicef: s och SOS barnbyar: s reklamklamkampanjfilmer har gett 

dem en känsla av att svarta barn i Afrika är som djur, barnen är outbildade, är barbarer, 

och så vidare.  Vad som är intressant med det här arbetet är att se hur människor blir 

engagerade och involverade i vad som visas i de här reklamkampanjfilmerna. Många 

ger sina egna uppfattningar av och synpunkter på vad de har sett i de här filmerna. Jag 
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kommer ta upp viktig aspekter i studierna, och förklara hur jag har valt att använda mig 

av dem i mitt arbete.  

 

Tidigare forskning  
Här tar jag upp några diskussioner av olika forskare om biståndsorganisations 

reklamkampanjfilm, och hur svarta barn framställs i reklamkampanjfilmer. 

Många är kritiska till denna bild av biståndet och biståndsarbetaren eftersom den 

förstärker föreställningar kring Afrikas passivitet och hjälplöshet. En föreställningen 

som reproduceras även i populärkulturen hävdar Maria Eriksson Baaz i kapitlet 

Biståendet och partnerskapets problematik i boken Sverige och den Andra 

Postkoloniala perspektiv av MC Eachrane & Louis Faye, 2001. Enligt Eriksson i 

reklamkampanjfilmen för bistånd står den vita människan ofta i centrum som den 

handelskraftiga huvudpersonen med en viktig mission att fullfölja - att rädda djur eller 

människor i fara, eller att utrota något farligt virus. Afrikaner förpassas i dessa filmer 

ofta till marginalen. De blir figurer, ofta med hjälpare som är beroende av den vita 

människan och hennes / hans handlingskraft vars tankar och handlingar förblir dolda för 

tittaren (Eachrane & Faye,  2001:174 ).   Baaz lyfter fram att ”Enligt tanken om 

biståndsberoende, har biståndet skapat en kultur av beroende och passivet i 

mottagarländerna och det är bland annat den förmodade passiviteten och beroendet som 

bekämpas genom att införa en partnerskapsrelation”(2001:175 ).  Baaz har nämnt att 

biståndets fördelar och effektivitet är något som ständigt diskuteras och ifrågasätts i 

olika sammanhang, även, eller kanske framförallt, bland dem som själva arbetar med 

det ( 2001:180 ).  

Baaz påstår att många biståndsorganisationer har uppmärksammat frågor kring 

representationer och stereotyper och ii Sverige pågår en debatt kring U-landsbilden och 

Afrikabilden och behovet av att förändra den ( 2001:182 ). 

Baaz hävdar att det inte finns någon anti-imperialistiska och solidarisk identitet i det 

svenska biståndet. Sverige har dock under efterkrigstiden kommit att definiera sig som 

en anti-imperialistisk och solidarisk stat. Detta för att visa att Sverige inte någon makt i 

dessa frågor (2001:9). Baaz menar att Svenska biståndsgivare ofta framställer sig som 

mindre paternalistiska och mer respektfulla i relation till sina biståndspartners. Dessa 

föreställningar speglar en mer utbredd retorik som ofta förekommer i utrikespolitiken 

(2001:9).  
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Att se världen i svart och vitt En kritisk granskning av SOS Barnbyars reklamkampanjer 

av  Diana Cargonja och Jelena Grahovac 2013, Examensarbete i kulturvetenskap. I sin 

uppsats gör de ur ett postkolonial perspektiv en analys av bild och text i SOS Barnbyars 

reklamkampanjfilm. Författarna anser att barnen som visas i reklamkampanjfilmerna 

framställs som icke-mänskliga och ”annorlunda” i jämförelse med ”vita 

västerlänningar”.  Författarna lyfter fram att SOS barnbyar: s reklamkampanjfilm börjar 

med att i klippet visa att barn i Afrika lever på ett farligt sätt och i en dålig situation. 

Därefter visas hur dessa barnen kan få ett bättre liv, vilket är ett sätt att uppmuntra 

människor i Sverige att bli faddrar till dessa barn. Jag anser att deras uppsats är relevant 

därför att den utgår från samma perspektiv som mitt arbete om postkolonialism . Deras 

resultat visar också hur SOS Barnbyars reklamkampanjfilmer har påverkat dem, vilket 

jag anser är bra, när jag i mitt arbete vill visa vad det är som gör att människor reagerar 

så starkt på reklamen.  Författarna menar att  ”Välgörenhet i allmänhet är komplext och 

problematiskt i det avseendet att det syftar till att göra gott, samtidigt som det kan bidra 

till att reproducera och upprätthålla koloniala värderingar och maktordningar. En del av 

problematiken ligger i att välgörenhet, kan ses som en ny form av ”den vite mannens 

börda, där Västvärlden försöker ordna upp den fattigdom som de själva bidragit till att 

skapa”. Organisationer som SOS Barnbyar kan ändra sättet fattigdomsproblematiken 

framställs på, och hitta nya sätt att belysa den utan att göra det på bekostnad av andras 

integritet” (Diana Cargonja och Jelena Grahovac 2013:35-36).  

Världens barn behöver din hjälp en diskursiv analys av representationer av fadderskap i 

TV-programmet Faddergalan, en magisteruppsats av Elsa Matson, Genusvetenskap 

2011.  Studien fokuserar mest på TV sändningen av fadergalan till fadderbarn, Matson 

har i sin studie tagit upp att allt som händer under programmet innebär ett slags  

kommersialisering. En kommersialisering som Matson anser är en fördel för 

biståndsorganisationerna men inte för barn i Afrika. Matson anser att alla dessa musiker 

som de använder i programmet är för att föra fram medlidande hos folk så att de ska 

fortsätta att skänka pengar. Matson anser att programmet handlar mer om vita 

människor i Sverige än om de svältande svarta barnen i Afrika.  Matson nämner att 

Biståndsorganisationers reklamfilm i hög grad kontrollerar sanningen om 

utvecklingsländer ( Elsa Matson 2011:72 ). Uppsatsen är ett bra exempel för mig, för att 

få höra synpunkter av folk i Sverige om biståndsorganisationerna och sina 

reklamkampanjfilmer. 
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Syfte  
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka bilden av svarta barn i UNICEF:s och 

SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilmer och hur barnen framställs i filmerna. Jag vill 

också undersöka hur UNICEF:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilmer uppfattas 

och påverkar människor med olika etnisk bakgrund.  

 

Frågeställningarna till studien är : 
Hur framställs svarta barn i UNICEF:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilm? Hur 

uppfattas och påverkar målgruppen av UNICEF: s och SOS Barnbyar: s 

reklamkampanjfilm? 

Material och urval 
I det här avsnitt kommer jag att presentera det material som jag väljer att undersöka i 

studien. Jag ska också redogöra vilka verktyg eller hjälpmedel som studien består av. 

Jag har valt en av UNICEF:s och en av SOS Barnbyar :s reklamkampanjfilmer från 

2011 och 2012, från deras Youtube- kanal.  World hunger är UNICEF: s 

reklamkampanjfilm som är 2,48 minuter långt, från mörk till ljus är SOS Barnbyar:s 

reklamkampanjfilm som är 30 sekunder långt. Jag väljer UNICEFs och SOS Barnbyar:s 

reklamkampanjfilmer, för att jag anser att de två organisationerna är de mesta populära i 

Sverige. Dessutom använder de av sig rörliga bilder i sina reklamkampanjer, som jag 

anser passar bra för att analysera bilders inverkan. Jag vill undersöka vilken genre av 

bild visar i UNICEF:s och SOS Barnbyar:s kampanjfilm och eventuell effekt de 

bilderna får. I boken Möten med bilder, har Yvonne Eriksson och Anette Göthlund 

påpekat att i reklambilder finns det en medvetenhet om att bilden har en inverkan på 

vårt beteende och därmed är normbildande. De menar att vilken inverkan och eventuell 

effekt bilden får beror på vem betraktaren är och i vilken kontext bilden förekommer ( 

2004:190). 

 

Som jag påpekade ovan i min text kommer jag undersöka hur olika människor i Sverige 

uppfattas innehållet som UNICEF och SOS Barnbyar visar i sina reklamkampanjfilm.  

 

För att kunna se hur människor med olika etnisk bakgrund uppfattas innehållet som 

visar i Unicef:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjer, har jag gjort en intervju med en 

fokusgrupp som består av sju människor från olika åldersgrupper. Fyra kvinnor och tre 
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män, fyra av människorna var födda i Sverige och har Europeiska ursprung, de andra tre 

människorna i gruppen var inte födda i Sverige men de lever som svenska och de ser sig 

själva som personer som tillhör det svenska samhället. En utav dem har asiatisk 

ursprung, och de andra två har afrikansk ursprung. Hur fick jag tag på människorna till 

gruppen? 

Jag har sagt till mina bekanta, att fråga sina arbetskamrater och vänner om de vill delta i 

en grupp diskussion. Jag har inte sagt åt dem vad som kommer att diskuteras i gruppen, 

men jag har sagt till dem att det är för ett projekt till skolan som jag håller på med. Alla 

människorna som ville delta i grupp diskussionen har lämnat sina email till mina 

bekanta, så människorna som jag valde blev informerade om vilken tid och plats som 

diskussionen kommer att ske.  

Jag har blivit informerad av mina bekanta, vilken ras och vilken genus som varje email 

tillhör, vilket gör det lättare för mig när jag skulle välja människorna till min 

fokusgrupp. Det vill säga jag väljer dem efter deras ursprung. 

Jag har valt den här särskilda gruppen, för att jag anser att gruppen representeras av det 

Sverige som vi har idag ( ett Sverige som har människor från olika bakgrund, kultur, 

troende etc.. ).  

 Jag anser att på grund av att personerna i fokusgruppen har olika etnisk bakgrund, ska 

det bli intreressant för mig att observera, på hur de reagerar med varandra till bilderna 

som visas i reklamkampanjfilmerna. Deras attityder till frågorna som ska behandlas. 

Gruppens genus inte spelar en så stor roll för den här undersökningen även om 

människorna i gruppen har olika genus. Gruppens bakgrund är det som är viktigare för 

diskussionen, som jag påpekade ovan att Eriksson och Göthlund har nämnt att i 

reklambilder finns det en medvetenhet om att bilden har en inverkan på vårt beteende 

och därmed är normbildande.  Det är bra för att se hur de här människorna som har 

Europeiska ursprung reagerar på UNICEF:s och SOS Barnbyar:s 

reklamkampanjfilmerna, respektive till de andra människorna som inte har Europeiska 

ursprung. Någonting som jag inte kunnat göra med en intervju med bara en person.  

Enligt David L. Morgan (1996) användning av segmentering är för att skapa grupper 

som består av särskilda kategorier av deltagare, det vill säga att gruppen måste vara så 

homogen som möjligt efter kön, ålder, civilstånd, preventivmedel, socioekonomisk 

status, geografiskt läge, social klass och ras. Morgan hävdar att segmenteringen 

underlättar diskussioner genom att göra deltagarna mer lika varandra. Till exempel, 

även om beteendet hos män och kvinnor inte skiljer sig mycket i ett visst ämne, kan 
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diskussionen fortfarande flyta smidigare i grupper som är homogena än blandad med 

avseende på kön (1996:143). Jag väljer att bortse från den här teorin av Morgan som 

gäller att välja en grupp som har samma ras och väljer jag en grupp som jag anser är 

homogen för att de lever i Sverige och har samma ”social klass”. Vi får se hur detta 

kommer att fungera. 

 

Teoretisk utgångspunkt  
Jag tar min utgångspunkt i semiotik teoribildning, främst från Jonathan Bignell och 

Roland Barthes. Sedan tar jag upp några viktiga begrepp som ideologi, kultur, hegemoni 

och postkolonialism så att läsarna ska kunna förstå hur jag tänker när jag gör analys av 

bilderna i reklamkampanjfilmerna. Till intervjun med fokusgruppen använder jag mig 

av några av David Morgans tekniker från boken fokusgrupp. 

Semiotik enligt Jonathan Bignell   
 Både semiologi och semiotik har fått sina namn från det grekiska ordet semeion, vilket 

innebär tecken, och båda hänvisar de till studier av hur teckens betydelse för  

kommunikationen (Jonathan Bignell 1997:5). Bignell nämner att all vår tanke och 

erfarenhet, vår känsla av våra egna identiteter, är beroende på system av tecken som 

redan finns i samhället och som ger formen och mening till medvetande och verklighet. 

Bignell menar att allt som vi varit påverkade och övertygade om, är beroende av på ett 

system av tecken som redan finns i samhället. Tex, det som gör tecknet barn 

meningsfullt för oss är skillnaden som finns mellan barn och vuxna, som är normala i 

vår kultur. Ordet barn berättar redan mycket för oss. Det berättar om naivitet, 

oskyldighet, skämtsamhet. I våran kultur, när man ser barn, ser man hem, familj, skola, 

mamma, pappa, säkerhet, dröm ( 1997:7 ). Nu kan vi titta lite på semiotik enligt Roland 

Barthes. 

Semiotik enligt Roland Barthes 
Den franske semiotikern Roland Barthes lyfter upp att man först bör förstå bilden 

genom att identifiera vad den bilden föreställer, med andra ord att bestämma tecknens 

grundförståelse, vilket är detsamma som att se det denotativa i bilden. Efter det 

identifieras det konnotativa, alltså bildens djupare betydelser och de värderingar och 

associationer den ger uttryck för ( 2004:38 ). T. ex i en bild ser jag en kvinna som har en 

behå på sig det som jag tänker på först som en kvinna är att titta på behån som kvinnan 

har på sig och sedan vill jag veta vad är meningen bakom bilden. Om det i bilden står 
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det en text som associera med bilden så går det lättare för mig att identifiera vad bilden 

står för, om bilden är en reklambild för att sälja behå eller någonting annat.  Man vill 

veta vad bilden representerar, vilka ideer och värden som bildens uttryck representerar. 

Med Barthes terminologi kan man dela upp detta i två nivåer av mening. Först förstår 

man bilden genom att identifiera vad den föreställer, t.ex man bestämmer teckens 

grundförståelse. Varför har kvinnan en behå på sig. Om det inte finns några texter i 

bilden som förklarar varför kvinnan har bara en behå på sig, kan man göra sina egna 

uppfattningar om varför hon har en behå på sig.  Om vi tar myter för exempel, Barthes 

har påpekat att myter betyder saker som används som tecken för att kommunicera ett 

socialt och politiskt budskap om världen (Bignell 1997:21). Vad representerar en kvinna 

som har en behå på sig i en bild för oss, som sexsymbol för män hävdar den feminiska 

Liesbet Van Zoonen i boken Feminist media studies (1994), Van Zoonen påpekar att 

media skapar kvinnan som ett sexobjekt används för att sälja produkter till män, att 

media och kvinnors tidskrifter anskaffa bilder som berättar kvinnor att vara glamorös 

tillbehör.  (Van Zoonen 1994:89 ) ( Bignell 997:46 ) Det exempel har jag tagit är en bild 

som finns på boken Media semiotics: an introduction, av Bignell. 

Många människor i Sverige kan uppfatta, att allt som visas i UNICEF:s och SOS 

Barnbyar:s reklamkampanjfilmer är sant. Varför gör de det? Är det på grund av att 

Afrika har en lång historia om ”fattigdom”, eller det är så vi fått höra hela tiden sen vi 

varit barn, att människor i Afrika är fattiga. Det är lätt att dessa bilder som visas i 

biståndsorganisationernas reklamkampanjfilmer kommer att påverka och till slut 

övertyga folk i Sverige att vad som visas i filmerna är san? Enligt Barthes, har reklam 

har en mycket ideologisk roll, eftersom de av naturen uppmuntrar betraktaren att 

konsumera produkter och konsumtion är en av de grundläggande principerna för 

samtida kultur och en del av vår dominant ideologi ( 1997:26).  Många anser att 

Unicef:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilm påminner dem av den koloniala tiden, 

en tid där västvärldens ideologi dominerar den ”tredje världen”. Låt oss titta närmare på 

ordet ideologi, för att kunna förstå idén som ligger bakom Unicef:s och SOS Barnbyar:s 

reklamkampanjfilmerna. Hur definierar man ideologi? 

Ideologi 
Enligt Bignell är en ideologi ett sätt att uppfatta verkligheten och samhälle som 

förutsätter att vissa idéer är självklart sanna, medan andra idéer är självklart partiska 

eller osanna (Bignell 1997:24 ). Barthes har nämnt att funktionen av myten är att göra 
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vissa idéer som exempelvis Frankrikes koloniala styret av andra länder verkar naturligt. 

Barthes hävdar att om dessa idéer verkar naturligt då ska de inte motarbetas och 

kämpade emot ( 1997:21 ). Jag hade påpekat ovan att många människor tycker att 

Unicef:s och SOS Barnbyar: s kampanjfilmerna påminner människor i Sverige om 

kolonial tiden, för att vissa bilder och texter som visas i reklamkampanjfilmerna som 

jag kommer analysera senare i texten visar att en bild av den kolonialtiden, och 

kolonialism fortfarande har en stor påverkan i våran kultur. Men varför Unicef och SOS 

Barnbyar väljer att rikta deras reklamkampanjfilmerna till en sån tid, en tid som vi fick 

lära oss sedan vi var barn, där hade så mycket medlidande, och sorg?  För att svara på 

den frågan går vi djupare och definierar ordet ideologi. Enligt James Lull (1995) är 

ideologi ett system av idéer som uttrycks i kommunikation, den är medvetande kärnan 

eller samtliga attityder, åsikter och känslor som innehas av individer eller grupper. 

Hegemoni är den process genom vilken en dominerande ideologi överförs, medvetenhet 

och social makt utövas ( 1995:6 ). 

 Vissa ideologier är tätt eller löst organiserade, och vissa ideologier är komplicerade och 

väl inbyggda. Om vi tar Svenska Kyrkan som exempel, man kan säga att svenska 

kyrkan hade en sådan väl inbyggd ideologi till sin medlem, även om det inte finns så 

mycket troende idag men dominerar fortfarande Svenska Kyrkan en del av samhället.  

Nu i Sverige det är skola/utbildning som dominerar i det svenska samhället. Om man 

inte har någon utbildning så får man inget bra arbete, får man höra det hela tiden och då 

blir man rädd för att inte få ett bra jobb, så då försöker man studera för högre utbildning 

eller till ett yrke. Och skaffar man en högre utbildning, så får man höra att man behöver 

fem års yrkeserfarenhet för att få ett jobb.  

Lull pratar om hegemoni, som är en kraft, eller dominans som en social grupp har 

framför andra, han säger också hegemoni är en metod för att erhålla och behålla makt ( 

1995:31 ). Den dominerande kulturen kan tillgodose dem som inte har någon makt på 

ett sådana sätt att den dominerandes makt bibehålls ( Mc Eachrane & Faye 2001:23 ).  

De som har makt är de som äger företag, de rika, de som äger organisationerna, de som 

har den högsta utbildningen. Vi kan inte prata om ideologi och hegemoni utan att prata 

om kultur för att jag tycker att ideologi och hegemoni inte kan fungera utan kultur, och 

ideologi och hegemoni är skapat av kultur. Hur tolkar forskarna kultur? 
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Kultur 
Forskare tolkar ordet ”kultur” på olika sätt, ( Jonas Frykman & Orvar Löfgren, 1979:15) 

lyfter fram att kultur är en spegling av den rådande samhällsstrukturen, att kultur är 

något som används för att systematisera, kultur förklarar och legitimera den värld som 

omger individen.  T. ex, att ha högre utbildning betyder att ha ett bättre liv. Frykman 

och Löfgren har påpekat att man kan även formulera sambandet så att kulturen är det 

medium , det filter , genom vilket människan skapar sin egen verklighetsbild. Tex, om 

alla säger att jag behöver högre utbildning för att få ett bättre jobb så är det sant. Om 

min pappa är doktor då det är sannolikt att jag också vill bli en doktor .  

 James Lull säger att ras och kultur, är inte samma sak men ofta associerar med 

varandra, jag håller med Lull (1995:66 ). Kultur spelar en stor roll på hur en ras ser till 

en annan ras. Tex, när jag säger vit blondhårig flicka, refererar jag till tänkta människor 

och sätt, samt livsstil med ursprung i ras och geografi, viss kultur människor.  

I USA refererar man till svenskt folk eller skandinaviska folk som människor med blont 

hår, fast att det är inte alla skandinaviska människor som har blont hår. Man refererar 

till svarta människor i Amerika som Afrikanska amerikaner fast att många svarta 

människor amerikaner aldrig har satt i fötterna på Afrika (1995:67 ).  

Så generellt sett är kultur någonting som skapar av våra ideologi. Det vill säga vårt sätt 

att se, att tänka, att titta på resten av världen baseras på vad som vi har lärt oss sedan vi 

var barn. Därför många människor reagerade och blev starkt påverkade och relaterade 

till detta, när de tittar på Unicef:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilm.  

Nu till den fråga som man måste ställa till sig själv, varför mina tankar går så långt 

tillbaka som till kolonialtiden när jag tittar på Unicefs och SOS Barnbyars 

reklamkampanjfilmerna? För att kunna svara på den här frågan tittar vi närmare på hur 

fungerar ideologi i reklam och hur ideologi i reklam dominerar våra tankar.  

Allt som verkar bära en mening för oss i reklamen är ett tecken säger Bignell (1997: 

36). Jag har redan påpekat ovan, där jag tar exempel på en bild av en kvinna som har på 

sig en behå, den bilden som redan säger bara en sak för mig som en kvinna, att jag ser 

behå på kvinna och hon ser bra ut i behån och jag vill ha den behån själv.  Unicef:s och 

SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilm säljer inte bara tjänster eller isolerade idéer, deras 

potentiella publik har uppmuntras att bli involverade personlig genom att föreställa sig 

sammanhang, de fysiska scener, emotionella förhållanden och faktiska sociala 

situationer. Bignell hävdar att, reklamer förser produkter med en viss social betydelse, 

så att de kan fungera i våra verkliga sociala värden. I mitt fall är det de svarta barnen 

som finns i Unicef:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjer som är produkterna 
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(1997:36 ).  Vi tittar närmare postkolonialistiskt för att min analys utgår från ett 

postkolonialt perspektiv men jag vill också analysera till varför Unicef:s och SOS 

Barnbyar: s reklamkampanjfilmer påminner många av oss om kolonialtiden. 

 

Postkolonialism 
Kolonialtiden var den mörkaste tiden i många människors liv . En tid som en del av 

människorna tycks vilja glömma bort och många är rädda att en sån tid kan komma 

tillbaka. Kolonialismen inte är så tydlig som den varit förut,  men många tror 

fortfarande att kolonialism lever kvar fortfarande.  

 

På 1930-talet hade 84.6 procent av jordens yta vid något tillfället legat under kolonial 

kontroll. Kolonialmakterna erövrade inte bara många delar av världen, utan framställer 

också de koloniserade folken som underlägsna raser och kulturer.  Ania Loomba  

( 2005:9). Loomba påstår att de europeiska koloniala projekten, alltid har gått hand i 

hand med andrafieringen av andra folk och länder. Loomba lyfter fram att bilden av den 

”Andra” ( framfört allt av muslimer, svarta människor ) som barbariskt, aggressivt och 

icke- troende folk existerade redan under 1200-och 1300-talen.  

Enligt Loomba, använde sig kolonialismen av dessa bilder, utvidgade dem till att 

inkludera även andra folkgrupper och förstärkte dem, och faktum är att kolonialism 

förstärktes av framväxande rasistiska ideologier ( 2005:10).  

 Loomba har påpekat att det koloniala korståget tillhör dock inte enbart historien också 

ses som en del av dagens sociopolitiska karta som fortfarande ritas och modifieras av 

dessa makter. Det koloniala arvet lever alltjämt, om än i nya skepnader. Föreställningar 

om de ”Andra” ( svarta människor ) som mindre värda och ociviliserad varelser som 

måste genomgå olika förändringsprojekt för att kunna leva bland oss gäller inte längre 

bara i förhållande till periferierna. ”Kolonialism kan alltså definieras som erövringen av 

och kontrollen över andra människors land och tillgångar ” påstår Loomba (2005: 24 ). 
Maria Eriksson Baaz och sociologerna Catharina Eriksson och Håkan Thörn skriver i 

boken Globaliseringens kulturer (1999), där de skriver att det postkoloniala 

perspektivet inte endast tillhör kolonialismens historia, utan att kolonialismen 

fortfarande påverkar världen (1999:16)  Loomba hävdar att den Europeiska 

koloniseringen man syftar på när man talar om kolonialism är att den fick materiella och 

ideologiska konsekvenser som har förändrat världen på ett sätt som ingen annan 

kolonisering gjort ( 2005:28 ).  

Boken Svart hud, vita masker av Frantz Fanon (1971), har tagit upp att den 
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västerländska länderna har påverkat till ”Tredje landen” att många från den tredje 

världen accepterat eller resignerat inför den västerländska världens hegemoni. Att 

njutningen för  den priviligierade människan är att bli så vita som möjligt, att verkligen 

lära sig av den andres språk (1997:13).  

Fanon definierar ett koloniserat folk inte bara som en grupp människor vars arbetskraft 

har exproprierats, utan som människor i vars själar man har skapat ett 

mindervärdeskomplex genom att föröda och begrava deras lokala kultur ( Loomba 

2005:42 ). 

 

Metod  
För att undersöka hur svarta barn representeras i reklamkampanjfilmer av UNICEF:s 

och SOS Barnbyar:s använder jag mig av semiotik analys av Roland Barthes och 

Jonathan Bignell, där har jag gjort bild analys av de två reklamkampanjfilmerna. Innan 

jag börjar med analysen, läsaren fick en översikt på vad ska man söka efter när man gör 

en semiotisk analys, självklart gjorde jag det med hjälp av Roland Barthes Mytologier ( 

2007 ) där jag går igenom myten och den roll som den har i reklam. Jag använder också 

Jonathan Bignells Media semiotics An Introduction ( 1997 ) där jag går igenom tecken i 

reklamen, vad den betyder för mig och vad den betyder för människorna i 

fokusgruppen. Som jag har redan nämnt ovan har jag använt semiotisk analys som 

metod för att tolka bilderna i olika element som tecken för någonting. Jag identifierar 

alla bilders betydelsebärande delar, analyserar dem var för sig och i relation till varandra 

och sedan tolkar jag slutligen deras innebörd i relation till bildens kontext ( Eriksson 

och Göthlund, 2004: 44).  

 

För att ta reda på hur olika människor i Sverige har uppfattas de reklamfilmerna, har jag 

gjort en intervju med en fokusgrupp. Enligt David L. Morgan har fokusgrupper tre 

väsentliga komponenter. Först, det fokusgruppen gör är att forskningsmetoden ägnas åt 

datainsamling. För det andra, lokaliserar det interaktionen i en gruppdiskussion som 

källan för data. För det tredje, erkänner det forskarens aktiv roll i skapandet av 

gruppdiskussion för datainsamlingsändamål (1996:130 ). Den intervjun som har utförs 

med fokusgruppen, jag har analyserat från teman som togs upp under intervjun och 

analysen består av mina egna reflektioner och ord kring vad som händer under. Jag 

observerar människornas attityder om reklamkampanjfilmerna och hur de reagerar på 

frågorna som behandlat i gruppen. 
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Först när deltagarna i fokusgruppen hade en möjlighet för att titta på de två 

reklamkampanjfilmerna, då tog jag upp frågorna som ska diskuteras i gruppen. Jag har 

fått en möjlighet att observera hur gruppen reagerar på de frågorna. 

Gruppen har delat med varandra sin uppfattning och synpunkt om 

reklamkampanjfilmerna, och sedan hade jag och gruppen gått igenom frågorna som jag 

hade valt att diskutera. Enligt Morgan, ”focus groups should be distinguished from 

groups from methods that collect data from naturally occuring group discussions where 

no one acts as an interviewer” (1996:130 ).  Jag hade inte ställt någon fråga till 

deltagarna i fokusgruppen, utan frågorna hade diskuterat mellan dem.  

I de kapitel som kommer nedan, jag ska först gå igenom analysen av de två 

reklamkampanjfilmerna Från mörk till ljus av SOS Barnbyar och World Hunger av 

Unicef. Sedan kommer jag framföra hur mötet med gruppen hade gått till. 

 

Analys 
 
Från mörkt till ljus 
En av reklamfilmerna som analyseras i följande kapitel heter  Från mörkt till ljus. 
Scenen i den här filmen är förskjutning från ociviliserad till civiliserad. Jag kommer 

först att beskriva allt som finns i filmen så mycket jag kan så att människor som har inte 

sett filmen kan få en klar bild av alla som finns i filmen. Sedan ska jag ge mina egna 

tolkningar av vad bilderna i filmerna betyder för mig och hur människorna i 

fokusgruppen uppfatar på vad de ser i filmerna. 

Filmen börjar med en fin melodi samtidigt kan man höra många röster i backrunden 

som påminner mig om slum. Ett svart barn, halvnaken med bara fötter som bär en 

plastpåse. Barnet går in till ett litet trasig hus och stänger dörren efter sig, det var mörk i 

huset men på grund av en lite solljus som tränger sig in i huset kunde jag se många av 

de saker som finns i det lilla huset. Och det är bara en madrass på golvet, en plaststol 

och ett bord. Medan barnet sitter på madrassen, han eller hon kanske börja drömma för 

att plötsligt dyker det upp ett rent glas vatten på bordet. Barnet går till bordet och börja 

att dricka från det rena glaset, och samtidigt tittar han eller hon uppåt, till taket, och 

lampan tänder sig. Sedan när kameran vinklar neråt i filmen kan man nu se, att det finns 

vita panelgardiner, en vit trästol och bord, samt en vit golvfläkt i det lilla huset. På 

bordet kan man se några böcker som fladdrar i vinden från fläkten. Man kan se och höra 

andra barn som leker i huset och på golvet och på väggen finns det barnteckningar. 
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Plötslig dyker det upp en dam i filmen som börjar fläta barnets hår som gör, att jag nu 

kan förstå att barnet är en liten tjej. Hon tar på sig en ryggsäck och börja gå ut till gatan, 

som nu visar ett fint område med massor fina villor, som gör att man får en svensk 

känsla. Det vill säga att i villorna finns det gräsmattor och trädgårdsmöbler, stigar där 

det står cyklar, och man kan se mödrar som går hand i hand med välklädda barn. Då 

följer en svensk manlig berättarröst som säger till sist: ”Du är svaret på utsatta barns 

önskan om en bättre framtid. Bli fadder idag på sos barnbyar.se”. 

I filmen kan man redan veta vilken betydelse de här bilderna har som visas .  Bara 

fötter, bärande på plastpåse, slumkvarter etc. Tecken som betyder fattigdom och 

fattigdomen symboliserad av ”svarta människor”, barnet som visas i filmen är svart som 

ger stöd till vad som påstås i filmen. Det rena vattnet symboliserar den andra 

civilisationen, den symboliserar en utvecklad värld  som exempel den Västerländska, 

alltså scenen säger att ”västerländsk” är civiliserad och andra människor är inte det. 

Lomba nämner att definition av civilisation och barbari vilar på en konstruerad 

föreställning om en oöverstiglig klyfta mellan ”svart” och ”vit”. Det vill säga att svarta 

människor symboliserar barbari och vita människor symboliserar civilisation. Loomba 

har påpekat att bilden av vilden är att leva i skogen. I början av filmen det visas att den 

lilla tjejen går till ett litet hus som ser ut som en skog. Enligt Loomba att vara naken, 

(tjejen är halvnaken i filmen) våldsam, moraliskt outvecklad och överdrivit sinnlig till 

sin karaktär, gav uttryck åt alla möjliga kulturella ångest känslor( 2005:71).  

I scenen när lyset i taket tänds medan barnet börjar dricka på vatten skapar det en 

religiös känsla. För människor som tror på Gud, scenen präglar scenen från döende till 

livet. Det budskap som man får fram i den scenen är så, ”vi” organisationerna ( också 

vita människor, för att en mängd av dessa organisationer har skapats av vita människor) 

så vi ”vit ”är Gud och vi kan göra mirakel.  

Jag hade påpekat uppe i texten hur Svenska kyrkan fortfarande dominerar i svenska 

samhället, så det är inte konstigt att reklamen använder bibliska metafor för att nå en 

viss publik. Panelgardiner, trästol bord, vit golvfläkt, böcker som fladdrar i vinden från 

fläkten, alla grejer som kameran har fokuserat på, för att det är viktigt för att visa den 

verkligheten till tittarna, hur det kan bli om de hjälper dessa barn. Den visuella 

kommunikationen skapar en känslar av den verkligheten för tittarna. Eriksson and 

Göthlund nämner i boken Möten med bilder  ( 2004) att begreppet visuell 

kommunikation innefattar såväl tanken att en bild, en byggnad eller ett bruksföremål 
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säger något, som att de kommunicerar något om sin historia samtid, om användning, om 

upphovsman eller – kvinna också vidare. Eriksson och Göthlund hävdar dessutom att 

gestaltpsykologin undersöker relation mellan bildernas form, färg, balans och 

komposition och det sätt varpå de bildar ett uttryck. Som i sin tur påverkar hur vi 

uppfatar bildens innehåll( 2004:22 ). Alla kan tänka varför ser jag inte den svarta 

kvinnan som en sexsymbol, men som en mamma? För att hon håller på att flätar håret 

på den lilla tjejen, och en gest som gör det är lätt för oss att se henne som en mamma 

men inte som en sexsymbol.  

Kvinna i filmen representeras en mamma som de barn behöver men också Kvinnan 

övertalar till kvinnans tittarna att se sig själv som en mamma till dessa utsatta barnen. 

Jag kan säga att kvinnan är en metafor som representera en bättre situation till barnet, 

Kvinnan symboliserar lycklighet, och hopp, även om barnet inte ler i filmen på grund av 

kvinnan som visas på filmen, är det ett tecken för en bättre framtid för barnet. Och en 

framtid som bara kan bli möjligt om människor skänker pengar. Så genom visuell 

kommunikation har reklamkampanjen gått igenom för tittarna hur pengarna som de 

skänker har använts eller ska användas. Det är ett sätt för att skapa trovärdighet, men 

också att skapa en relation mellan organisationerna och kunderna. ”Bignell” har påpekat 

att ” Media texts often connect one signifier idea with another,or one signifier with 

another ,in order to attach connotations to people and things and endow them with 

mythic meanings” ( Bignell 1997:16 ). Scenbytet i filmen mellan det underutvecklade 

till det utvecklade samhället berättar för tittarna så: ”utan ”västerlandet” kan inte den 

”Tredje världen” överleva” enligt många människor i fokusgruppen. Texten och bilden i 

filmen relaterar till varandra. ”Du är svaret på utsatta barns önskan om en bättre framtid. 

Blir fadder idag på SOS Barnbyar.se”.  

När reklamtexten använder ordet ”Du”, är det ett sätt för att skapa en relation med sin 

mottagare och i reklam är att skapa en relation med sin mottagare en form av makt. 

Göran Bergström och Kristina Boréus har påpekat i boken Textens mening och makt att, 

studier av berättelser är att se hur makten reglerar förståelseprocesser i samhället och, i 

relation till det, om identitet och om hur människor begripliggör ( 2005:225).  

World Hunger  
Den andra filmen som jag kommer analysera heter World Hunger filmen har visats på 

UNICEFS Youtube – Kanal 179 173 gånger den 17 maj 2016. Jag kommer berätta vad 

det är som visas i filmen och sedan kommer jag att göra analys av filmen. 
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Filmen börjar med en väldig sorlig melodi strax efter kommer det en bild av några 

texter som skriver om olika länder, texterna är i vita med bakgrundsfärg i svart . Haiti, 

Rwanda, Malawi, Liberia, Sierra Leon, Botswana, Indonesia, Nicaragua, Chad, Tonga, 

Honduras, Samoa, Gambia, Iran, South Sudan, Djibouti, Uganda, Nigeria, El Salvador, 

Kenya, Somalia, Armenia, Nigeria, Pakistan, Ethiopa, Zimbabwe, Congo, Malaysia, 

Burundi, Ghana och så vidare. Sedan byter scenen till en annan och där visas en bild på 

en karta som visar  jorden som följs av några texter som säger”  One in seven people on 

Earth live on less than one dollar each day”.  Sedan byts scenen en gång till,  en annan 

bild som är i svart och vitt,  bilden visar ett halvnaket smutsigt svart barn som tittar bort 

från kameran. Bilden är väldig mörk, några metall galler är nära barnet, det gör att man 

får en känsla av att barnet är i ett fängelse. Kameran stannar några minuter på barnet, 

sedan kommer en annan scen där det visas en bild av några texter i vitt med svart 

bakgrund som säger ” One billion people around the world are hungry”.  

En annan scen i filmen kommer, då visar en bild, ett smutsigt smalt svart barn med tårar 

i ögonen och rinnande näsa som tittar rakt i kameran. Barnet har på sig en afrikansk 

klänning och han ser ledsen ut, hans huvudet ligger på axeln åt ena sidan. Barnet har 

någonting i handen som ser ut som en godis, kameran fokuserar på barnet för en par 

minuter innan den ändrar sig till några texter som säger ” Twenty percent of children 

under five are underweight in the developing world”. Sedan kommer en annan scen i 

filmen som är också är i svart och vitt, där står ett till smutsigt svart barn med en lång 

och stor kofta på sig, och som tittar rakt i kameran, barnet stå nära en vägg som ser ut 

att den blivet förstörd av en bomb. Man kan se på marken att det finns många stora 

stenar nära barnet. Kameran fokuserar en par minuter till på barnet innan det ändrar 

riktning till en annan scen, där kan man se några texter som är skrivet i vitt och svart, i 

bakgrunden som säger ” Twelve million of people died each year from lack of water” 

”Three million consisting of children”. Scenen byter en gång till, och ett barn med tårar 

i ögonen och rinnande näsa och som har handen i munnen, barnet är full av damm och 

han tittar rakt in i kameran, scenen byter och det kommer en bild på några texter som 

säger ” One in three people died prematurely or exhibit a disability because of 

malnutrition”. Texterna är vita med svart bakgrund.  

Scenen byts en gång till, då visas en bild av ett svart smutsigt halvnaket barn, som tittar 

uppåt, och rakt i kameran. Solen skiner på kroppen på det halvnakna barnet, som skapar 

en känsla som att barnet finns i en liten bur, och solen tränger sig in i buren. Scenen 

byter igen och det kommer en bild av några texter i vitt och bakgrund i svart, som säger 
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” And 16,000 children died each day because of lack of food related reasons”  Scenen 

byter till en bild i svart och vitt, man ser en liten svart tjej med tårar i ögonen, och hon 

sitter på marken, hennes blick är på marken hennes ansiktsuttryck visar upp ilska. Sedan 

scenen byts så kommer en bild av några texter, texterna är svarta och har vit bakgrund, 

som säger”  ”But the cost to end world hunger is less than one percent of th enational 

income of twenty two countries  who have pledged to donate” . Scenen byts igen, då 

kommer några texter som säger ” But only five have met their pledge…” Scenen byter 

igen, det kommer några texter som säger ” Help stop world hunger”.  

 Det som jag märker i den här reklamkampanjfilmen, är hur bildernas färger spelar en 

stor roll för filmens känslor. Olika färg i bilderna väcker fram olika känslor för mig och 

det är kanske väcker olika känslor hos andra människor också. Fast att det mesta av 

färgerna som visas i filmen är i svart och vitt, så kommunicerar ändå varje bild 

någonting unikt för sig.  Eriksson och Göthlund har påpekat att varje bildgenre 

utvecklar sitt eget språkbruk, sin egen diskurs (2004:16 ). Den känslan som jag har fått 

av bilderna som visas i reklamfilmen.  

I början av filmen visas namn på trettio stycken länder, och de känslor som den scenen 

har väckt hos mig som mottagare, är att istället för att se trettio länder ser jag trettio 

svarta barn. Många bilder i filmen är i svartvitt färg och svartvitts bild brukar man välja 

för att skapa exotiska känslor men i det här fallet, svartvitts bild har valts i 

reklamkampanjen ett sätt för att skapa sorliga känslor. I alla fall har den skapat sorliga 

känslor hos mig. När vi närmar oss en bild är vi i stor utsträckning beroende av våra 

mentala bilder, det vill säga de föreställningar vi har om saker och ting. Å andra sidan är 

våra föreställning påverkade av tidigare influenser och där spelar bilder en stor roll  

( 2004:22 ). Som jag påpekade ovan,  när vi ser en bild av en kvinna som har en behå på 

sig , för många av oss bilden kan betyda olika saker beror på vem vi är. Det vill säga en 

bild av en kvinna som har bara en behå på sig utan text tilltalar för både män och 

kvinnor, dock på olika sätt.  På grund av vi vet redan vad vacker kvinnor representerar i 

bilden ( sexsymbol ) så därför det är lätt för oss för att veta betydelsen av bilden. Det är 

därför vi kan redan förstå betydelsen av bilderna som visas i World Hunger 

reklamkampanjfilm. Inte bara för att vi vet att många av dessa nämnda länderna som 

visas i reklamkampanjfilmen tillhör ” tredje världen” men för att i alla dessa länderna 

har det skett stora händelser som vi vet om. När de stora händelserna är över,  efter en 

tid försöker alla att gå vidare med sina liv, men reklamen påminner alltid oss om dessa 
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händelser. Om vi tar de två första länderna som visades i början av filmen. Haiti står 

först i listan och varför det?   

Jag ska förklara varför, reklamkampanjfilmen har gått ut i början av år 2011, och den 10 

januari 2010 hade Haiti drabbats av en svår jordbävning där 212,000 Hatiska människor 

har dött sedan kom koleran och ca:100,000 till dog. Rwanda kommer på andra plats i 

listan, för att i Rwanda har 947,000 människor dött av folkmordet  år 1994.  Alla dessa 

länderna som visas i bilden i början av reklamkampanjfilmen är där för att inte bara att 

det påminner oss om vad som hade hänt i dessa länder, men också för att skapa oro, 

rädsla, medlidande också vidare. Texterna som kommer strax efter, en bild av en karta 

som visar jorden säger så här; ” One in seven people on Earth live on less than one 

dollar each day” texterna och bilderna ger oss intrycket av att Unicef har gjort ett toppen 

jobb för att samla in de här informationerna. Men vart har UNICEF fått sina uppgifter 

ifrån, så att de kan veta om de här informationerna? Vi vet inte, men vi kan inte säga 

någonting emot det här påståendet, för att det är UNICEF, en organisation som är där 

för att ”skapa ett bättre värd för alla barn”. Sedan UNICEF kommer med bevis på att 

dessa påståenden är sanna, heller hur?  

I filmen visar de ett lite smutsig halvnaken svart barn som tittar bort från kameran, 

barnet kanske kommer ifrån ett av dessa länder som har visats i början av filmen. En 

halvnaken person i bild kan betyda två saker och väcka två olika känslor, om bilden var 

i en male magazin så skulle bilden vara representativ för sex, och personen skulle vara 

en blond kvinna.  Men bilden av den halvnakna personen är ett litet barn i den tredje 

världen, och detta representera bara en sak, fattigdom, barn som behöver mat, sjuka och 

hungrigt barn. Och texten som kommer några sekunder efter bilden av det svarta barnet 

har bekräftat exakt på vad jag ser i bilden: ”One billion people around the world are 

hungry”. Loomba nämner att språket alltså inte är någon nomenklatur, ett verktyg för att 

namnge ting som redan existera, utan ett system av tecken med relationella innebörder. 

Hon hävdar att tecken kan bara producera av sociala grupper, för det bara genom att 

användas i specifika sociala sammanhang som ett tecken  tilldelas mening ( 2005:51). 

Varje bild i filmen berättar olika historier till varje barn och varje barn skulle kunna ha 

representerat ett land som tillhör av den ”tredje världen”.  En bild av en svart pojke som 

står nära stora stenar, och en bild av ett till svart barn som sitter full av damm, berättar 

för oss katastrof som jordbävning, eller en bomb har just exploderar och vi vet att det 

hade hänt jordbävning på Haiti, och vi vet att det är krig i Irak, och i syrian. Så redan 

utan text kan vi förstå vad de bilderna berättar, men vad som jag tycker är lite märkligt 
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på Unicefs reklamkampanjfilm World hunger, är att bilderna tilltalar någonting annat 

för tittarna och texterna berättar någonting annat.  Jag ska förklarar vad jag menar 

genom att ta två exempel. 

I en bild visas det ett svart barn full av damm som tittar rakt in i kameran, och i en 

annan bild visas det ett barn som står nära en vägg och det finns stora stenar omkring 

honom som jag påpekade ovan, man kan förstå att barnet är full av damm på grund av 

jordbävningen som hade drabbat människorna på Haiti. Barnet som står nära vägen med 

stora stenar omkring sig, är det på grund av att en bomb har just exploderat i Irak eller i 

Syrien? Men nej texterna som förklarar bilderna säger någonting annat. Texten lyder: 

”One in three people died prematurely or exhibit a disability because of malnutrition.  

Twelve million of people died each year from lack of water. Three million consisting of 

children”.   Jag kan ge två förklaringar till detta, första förklaring ska jag ge den som en 

kommunikatörs syn, Jag kommer att ta ett exempel som Bignell har tagit i sin bok 

Media Semiotics: an introduction , Bignell hävdar ”linguistic sign is arbitrary” Bignell 

förklarar sitt påstående genom att ha tagit ett exempel där katt använder som en metafor 

i en text eller i en bild. Bignell hävdar dessutom att the lingustic cat is arbitrary in that it 

has no connection either in its sound, or its visual shape with what cat are really like( 

1997:8 ). Bignell lyfter fram at lingustic signs are arbitrary and agreed by convention, 

and language is a system by rules, where each instance of speech or writting involves 

selectings and using signs and using them according to these rules”. När jag tittar på 

bilderna som Unicef visar i sin reklamkampanjfilm kan jag upptäcka som en 

kommunikatör att de bilderna stämma inte överens med vad som texterna säger. Bignell 

säger att ”signs acquire their protential meaningfulness by constrasting themselves with 

what they are not”( 1997:9 ).  

Ett till förklaring kan jag ge som en vanlig människas synpunkt, när en vanlig människa 

tittar på reklamkampanjfilmen kopplar de inte ihop texten och bilden tillsammans, 

istället tittar de mest på bilderna som visas. Dessutom så läser de inte texterna 

ordentligt, vanliga människor är väldiga upptagna i sina vardag, som gör att de har igen 

tid för att lyssna på en text som sägs, eller för att läsa ordentligt på en text, och försöka 

att koppla texten och bilden tillsammans. Det är lätt för oss tittare att dra en egen 

slutsats om de starka bilderna och reagerar. Och reaktion hos mottagaren, det är det som 

reklamen brinner för. Ju mer reaktion man har desto mer populär blir reklamen oavsett 

vilken reaktion man får. När jag gjorde min undersökning med en fokusgrupp bestående 
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av sju människor då insåg jag att människorna i gruppens största fokus ligger mest på 

bilderna som visas i reklamkampanjfilmerna än i texterna som visas i kampanjfilmerna.  

 Jag kommer gå igenom fokusgrupp enligt Morgans teori, och igenom allt som händer 

under dagen av diskussionen. Dessutom vad som har diskuterats i gruppen. 

 
Fokusgrupp 
 
Fördelar med Fokusgrupp  
Morgan har påpekat i sin bok Focus groups ( 1996 ), att fokusgrupper och 

gruppintervjuer är en populär teknik för att samla in kvalitativa data. Morgan menar att 

fördelarna med fokusgrupper kan maximeras genom noggrann uppmärksamhet till 

forskningens designfrågor på både projektet och gruppnivå . Utvecklingen av standarder 

för rapportering om fokusgruppens forskning, mer om vilka metoder som används inom  

fokusgrupper , mer uppmärksamhet åt dataanalys och mer engagemang  som 

undersökningsdeltagare ( 1996:129).  Morgan har tagit upp i sin bok att (Schearer 1981) 

hävdade att fokusgrupper skulle kunna komplettera den typ av attityd data som 

undersökningar produceras.  Morgan lyfter fram att fokusgrupper har varit en viktig 

källa till uppgifter om fertilitet och familjeplaneringens inställningar runt om i världen. 

Morgan har påpekat att det viktigaste fokusgrupper ska göra är att ge en röst åt 

marginaliserade befolkningsgrupper. Hävdar Morgan dessutom att värdet av 

fokusgrupper går långt utöver att lyssna på andra, då kan fokusgrupper fungera som 

antingen ett underlag för att ge styrka till människor. Eller som ett verktyg i handling 

och forskning deltagande ( 1996:133).    

Morgan har påpekat att vad diskussionen i fokusgrupper gör mer än summan av 

separata individuella intervjuer, är det faktum att deltagarna både frågar varandra och 

förklarar sig för varandra. Och enligt Morgan kan en sådan interaktion erbjuda 

värdefulla data om omfattningen av konsensus och mångfald bland deltagarna. Denna 

förmåga att observera omfattningen och arten av de intervjuades överenskommelse och 

motsättning är en unik styrka inom fokusgrupper påstår Morgan. Morgan har nämnt att 

en ytterligare styrka hos en fokusgrupp kommer från forskares möjlighet att be 

deltagarna själva göra jämförelser mellan sina erfarenheter och åsikter. Snarare än att 

aggregera individuella uppgifter i syfte att spekulera i huruvida varför intervjuade 

skiljer sig åt ( 1996:139 ). 
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Nackdelar med fokusgrupp 
Morgan hävdar att svagheterna i fokusgrupper , som deras styrkor, är kopplade till 

processen för framställning av fokuserade interaktioner. Som väcker frågor om både roll 

som moderatorn har att generera data och effekterna som påverkar själva gruppen på 

datorn.  Morgan påstår att i Sussman et. al. (1991) används ett motiv ur en liten grupps 

forskning, och de har administrerat frågeformulär före och efter fokusgruppen, för att ta 

reda på om diskussionen har ändrat deltagarnas attityder. Men de upptäckte att effekt - 

attityder blev mer extrem efter gruppdiskussioner. Morgan hävdar att effekterna inom 

gruppen på dessa deltagare gäller ett intervall mellan ämnen som man kan forskat om 

effektivt i gruppen. Eftersom gruppen interaktion kräver ömsesidigt självutlämnande, 

kommer vissa ämnen vara oacceptabelt för att diskutera bland vissa kategorier av 

deltagare ( 1996:140 ).  Dessutom hävdar Morgan att, ”assertion about this weakness of 

focus groups are based more on intuition than data, since there are no empirical 

investigations of the range of topics or participants that either can or cannot be studied 

with groups interviews”. Morgan lyfter fram att ”in particular, claims that focus groups 

are inaproppriate for ”sensitiv topics” seem to ignore the widespread use of groupe 

interviewing to study sexual behavior in all forms”. Morgan menar att ”the growing use 

of focus groups with cultural minorities and marginalized groups suggests that 

experience is the best predictor of where focus groups will or will not work”  

(1996:140-141). 

Som jag hade påpekat ovan att jag valde den här gruppen som har fyra kvinnor och tre 

män med olika etnisk bakgrund. Fyra av människorna som har europeiska ursprung en 

av människorna som har asiatisk ursprung och de andra två av människorna har 

afrikansk ursprung. Jag valde de människorna i gruppen inte bara för att jag ville se 

dynamikern som finns mellan de människorna när de diskutera frågorna, men jag ville 

också se deras attityder till mina utvalda frågor.  Jag har också valt en liten grupp som 

består av sju människor för att jag tycker att de frågorna som kommer diskuteras mellan 

gruppen kommer att värka mycket känslor. Jag vill att människorna i gruppen ska bli 

engagerad så mycket som möjligt i frågorna.   

Morgan har påpekat att ”smaller groups are more appropriate with emotionally charged 

topics that generated high participants involvement”. Morgan hävdar att ”a smaller 

group gives each participants more time to discuss her or his views and experiences on 

topics in which they all are highly involved”. Morgan har poängterat att ”smaller groups 

make it easier for moderators to manage the active discussions that often accompany 
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high levels of involvement and emotional topics” (1996:146 ). Jag kommer berätta hur 

dagens möte har gått till. Vad som hade diskuterats och resultaten av diskussionen. 

 
 
Gruppdiskussion 
Alla blad från träden har redan varit gröna, du kan höra barnskratt och man kan se 

glädje från de vuxna. Sol, detta är något som svenskarna söker sig till efter långa kalla 

vintrar. Det var 28 grader varmt den här dagen, klockan är 10:00 på den 

tisdagsförmiddagen, i en liten lokal samlades sju främlingar, jag och min kompis Ketty. 

Man kan känna lukten av varmt kaffe och lukten av varm äpplekaka som ligger på 

bordet, varje person i gruppen går till bordet och tar var sin koppa kaffe och en bit var 

av äpplekakan. Jag har jobbat dagen före, så jag var lite trött och kände mig lite lat, så  

jag köpte den stora goda äpplekakan till oss, vilka var nästan slut innan diskussionen 

hade börjat i gruppen. Vi tyckte det var bäst att dörren skulle vara lite öppen så att lite 

kall luft kan komma in i lokalen.   

Innan jag fick chansen att presentera mig för gruppen, och att introducera människorna 

som deltar i gruppen med varandra, kunde jag höra att människorna i gruppen skrattade, 

och människor som säger ”jag har också jobbat där”. Hursomhelst, jag tackar gruppen 

för att de har tagit tid att vara här i deras upptagna vardagar för att vara med mig. Sedan 

presenterar jag mig till gruppen, där jag säger att mitt namn är Bernade Leonidas, jag är 

på mitt tredje år vid media -och kommunikationsvetenskap i Högskolan Gävle, och jag 

håller på att skriva min C-uppsats. Jag säger till dem att jag håller på med ett projekt 

som handlar om analys av bilder som visas på Unicefs och SOS barnbyars 

reklamkampanjfilm, och jag vill höra deras synpunkter om dessa bilder för att 

komplettera med min bild analys. Jag ställde frågan till gruppen om det var okej för mig  

att använda mig av samtalen i min analys, om vad som har tagits upp under 

diskussionen.  

Vilket gruppen säger ja till, det var okej för mig att rapportera i min text vad som har 

diskuterats i gruppen.  Jag har också presenterat min kompis Ketty, som var där för att 

anteckna vad som sägs i grupp diskussionen.  Vilket  jag förklarar till gruppen att 

anledningen till varför hon var där,  det var för att anteckna allt som de diskuterar i 

gruppen; Ett sätt jag kan gå tillbaka till dessa anteckningar och se vad som hade 

diskuteras och hur frågorna hade behandlats och svarats på. Och de säger ingenting 

emot det heller.  Jag har också frågat dem om det var ok att vara med på film, eller att 
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vara med och spela in diskussionen, för några var det inte okej att vara med på film, och 

inte heller att deras röst ska vara inspelad. Jag bestämde att inte filma och inte heller att 

spela in samtalen under grupp diskussionen.  Jag har gått igenom hur dagen kommer att 

utvecklas med gruppen, först ska de titta på reklamkampanjfilmerna, och sedan kommer 

jag att ta upp frågorna som ska diskuteras. Sedan var det gruppens tur att presentera sig 

själva för varandra, de säger sina namn och vad de sysslar med. Jag väljer att inte skriva 

deras namn i texterna. Men tre av dem jobbar inom sjukvården, en av dem är 

egenföretagare, en av dem är förskollärare och de andra två jobbar som apotekare.  

Mötet pågick under två timmar, medan gruppen tittar på filmerna, tog jag det här 

tillfället för att observera vilken reaktion det blev i gruppen när de tittade på 

kampanjfilmerna. Gruppen var väldigt tyst när de tittar på filmerna, det var svårt för mig 

att se någon reaktionen i gruppen medan de tittade på de här filmerna.  Det tog dem ca: 

tio minuter för att titta på de två kampanjfilmerna, sedan började jag med diskussionen. 

Jag hade en strukturerad grupp där jag hade valt vilka frågor som kommer att 

diskuteras, som jag redan påpekat många gånger i texten.  Jag hade kontroll på vilka 

ämnen som ska diskuteras i gruppen. De här frågorna nedan har jag valt ut, och det är 

vad som diskuterats mellan människorna i fokusgruppen. Jag ser till att alla i gruppen 

bli involverad på samma sätt i diskussionen, med mina frågor försöker jag mitt bästa för 

att hålla gruppens fokus i ämnet, det vill säga bilder av svarta barn i nöd som visas i de 

här reklamkampanjfilmerna.  Morgan hävdar att ”groups in which the moderator 

exercises a higher degree of control are termed more strutured. The moderator controls 

what topics are discussed, the moderator managing group dynamics, the moderator 

controls the way that the participants interact ( 1996:145 ). De här frågorna har 

diskuterats i gruppen, jag har sammanfattat dem här nere i texten.  

1. I vilket land har reklamkampanjfilmerna blivit inspelade i ? 

2. Vilken kategori av människor visas mest i filmerna?  

3. Hur kan det blivit så att de visar mest  svarta barn i reklamkampanjfilmerna ? 

4. Varför visar de inte vita barn i filmerna? 

5. Hur känns det att se svarta barn visas på ett så nedsättande sätt i 

reklamkampanjfilmerna? 

6. Vad är syftet med de här filmerna ? 

7. Hjälper de här reklamkampanjfilmerna svarta barn? 

8. Vem är det som tjänar mest på reklamkampanjfilmerna? 
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9. Kan vi säga att biståndsgivare påminner oss om kolonialtiden?  

10. Hur kan ni beskriva de svarta barnen som visas i de här reklamkampanjfilmerna?     

Se  alternativen här nedan. 

 

A. Som slav 

B. Som barn man tycker synd om 

C. Som icke-mänskliga 

D. Som mänskliga 

E. Som vildar, barbarer 

F. Som sjuka 

G. Som fattiga 

H. Som lever under svåra förhållanden 

I. Barn som samhället struntar i 

J. Barn som behöver hjälp 

K. Som inte får mat 

L. Människor får medlidande när de ser de svarta barnen, och skänker pengar 

M. Svarta barn som utnyttjas av organisationerna för att få pengar 

 

Efter att gruppen har sett reklamkampanjfilmerna, väljer en kvinna att berätta sin 

synpunkt om biståndsorganisationer.  Hon säger att varje dag de visar på sina 

reklamkampanjfilmer bilder på Afrikanska barn som svälter, och varje dag människor 

skänkar mycket pengar till dem, så varför svälter dessa barn fortfarande? En annan 

kvinnan lägger till,  hon säger det är för att pengarna går inte till dessa påstående om 

”barn”, pengarna verkar försvinna på vägen.  Alla i gruppen verkar håller med dem för 

att alla skakar ja med huvudet, en gest som visar att de håller med de två kvinnornas 

anmärkningar . Då jag trodde att alla i gruppen skulle anta att landet som 

reklamkampanjen har blivit inspelade i är Afrika. Så för att det inte ska bli fel så frågar 

jag dem om de tror att filmerna har blivit inspelade i Afrika, fyra utav dem säger ja, och 

tre av dem säger kanske.  

Utav de tre som säger kanske, så har en av dem  europeiskt ursprung, och de två andra 

har afrikanskt ursprung. Men alla säger att de människorna som visas i filmerna är 

svarta smutsiga barn. En kvinna säger : Jag tycker att biståndsorganisationer som 

Unicef och SOS Barnbyar och alla de andra biståndsorganisationerna som visar upp 

svarta barn på deras reklamkampanjfilmer utnytjar dessa barn för deras egen fördel. 



 

 31 

Gruppens dynamik ändras på en gång, man kan se att alla var lite upprörda och skakar 

på huvudena. En till kvinna säger: Biståndsorganisationer Unicef och SOS Barnbyar 

visar mer bilder av barn från andra länder som inte har någon utbildning, än barn från 

Europa. Det är därför så många vita människor i Sverige tror att alla andra människor 

som står utanför Europa, har inte någon utbildning, också är dumma. Då exploderar 

konversationen i gruppen, de två vita kvinnorna säger så här: ”Vi tycker inte att 

människor som står utanför Europa är dumma”. En av kvinnorna säger att hon kan bara 

prata för sig själv, och säga att hon tycker inte att alla människorna som står utanför 

Europa är dumma.  

Det som jag märker är att människorna i gruppen håller på att tappa fokus till mina 

frågor och börjar prata om andra saker. Jag avbryter dem omedelbart och lägger till, jag 

säger men varför visar inte de organisationerna vita barn i sina kampanjfilmer då. För en 

minut är alla i gruppen tysta, och sedan säger en man, för att han tycker att det finns fler 

svarta barn som är fattiga än vita barn. En till person i gruppen säger nej, jag tror inte 

det är varför, han säger för att de här organisationerna satsar på bilder av länder och 

människor som de tycker är mer sannolikt att de kommer accepteras av en publik. Jag 

frågar honom vad han menar med det, han säger att om de visar en bild av ett vitt 

smutsigt barn i deras reklamkampanjer så kommer detta inte vara trovärdigt. Det väcker 

inte riktigt upp så starka känslor hos mig påpekar mannen. Han har också lyft fram att 

det inte finns någon slags av historier som man verkligen kan koppla till den här bilden. 

Tyvärr att jag säger det, men jag tycker att han har rätt. Loomba har poängterat att, 

Althusser undersökt frågan om hur ideologier internaliseras, hur människor gör 

förhärskande ideer till ”sina egna”  och hur de till synes ”spontant” kan ge uttryck för 

socialt bestämda uppfattningar ( Loomba 2005:49 ).  Samhället har redan bestämt hur 

ett svart barn ska vara och hur ett vitt barn ska vara.  

Några personer i gruppen påpekar att de här organisationerna som påstår att de hjälper 

svarta barn i Afrika förstör mer till dessa barns framtid än att hjälpa dem. För att de 

anser att deras reklamkampanjfilmer har stämplat dessa svarta barn som aggressiva och 

djur. En ideologi som kommer att leva kvar i människors tankar för evigt enligt 

personer i gruppen. Några personer i gruppen har till och med tagit upp som exempel, 

vad som pågår nu i USA, där polis är så rädda för svarta människor, de har skjutit dem 

till döds utan anledning. När de tycker att svarta människor ”uppför sig konstigt” eller 

när de tycker att svarta människor ”andas konstigt”.  
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En diskussion som jag snabbt får avbryta för att jag tycker att de här frågorna ska vi inte 

diskutera nu. Jag försöker att få gruppen fokuserad på att stanna kvar på ämnet, som är 

bilden av svarta barn på Unicef:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilmer. Vilket jag 

lyckades att göra. 

 När det var dags för att runda av och sluta med diskussionen ville fortfarande några 

människor fortsätta lite till, för att det var inte alla som hade pratat färdigt. Men tiden 

jag hade planerat till diskussionen var  slut, så jag fick erbjuda dem lite mera tid för att 

lägga till några saker som de tycker att det var värt att diskutera. Så avslutar jag 

diskussion genom att tacka dem igen för att de har kommit. Jag frågar också gruppen, 

om de känner att det finns någonting som har diskuterats i gruppen, som de tycker att 

det varit lite obehagligt. Vilket de säger nej, och de säger att de tycker att allt har gått 

bra.  

Klockan var nästan 12 på eftermiddagen, då kan man höra ljudet av stolarna som glider  

på golvet i lokalen när alla började resa sig upp och ställde sig mot väggen utanför 

dörren. Varje person i gruppen fick ett lapp av mig där de ska skriva under med sina 

namn som bevis på att de är har samtyckt att delta i diskussionen, och att allt som 

diskuterats i gruppen kan jag använda mig av i min text.  

Resultat av gruppdiskussionen  
Morgan påstår att ” despite the best research design, things can still go wrong ” 

(1996:147 ). Problemet som jag hade under mötet med gruppen, är att ibland det var lite 

svårt för mig att hantera gruppen och rikta människors fokus i gruppen till att stanna vid 

de frågorna som ska diskuteras. De pratar tillsammans och över varandra, så det gör att 

ibland var det svårt för personen som antecknar att hänga med dem. Jag måste hela tiden 

påminna människorna i gruppen att det var en debatt, och att alla måste ha en chans för 

att få prata.  

Även om gruppen var en liten grupp som består av sju människor, så hann ändå inte alla 

människor att prata färdigt, men alla fick prata.  

Ett till problem till som jag upptäcker med gruppen, är att jag inte borde tagit en grupp 

som har människor med olika etnicitet. Det visar att de vita människorna i gruppen var 

mer där för att försvara sig själva än för att fokusera på mina frågor. Jag hade tänkt att 

om jag väljer en grupp med olika etnisk bakgrund, så skulle det öka min chans att få en 
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bättre diskussion, och bättre reaktion från gruppen. Jag anser att några av frågorna var 

lite olämpliga till den här gruppen. Jag borde ha valt två grupper, en grupp med 

människor som har europeiska ursprung och en annan grupp med människor med icke-

europeiska ursprung. På det sättet skulle människorna ha någonting mer gemensamt.  

Någonting som jag observerade är att de vita människorna i gruppen försöker välja 

deras ord försiktig till vissa frågor.  

Ja självklart har jag lyckats med min undersökning tycker jag, för att de svarta  

människorna är arga för att de i reklamkampanjfilmerna använder svarta barn i sina 

filmer på ett sådant sätt som visar dem som icke mänskliga.  De vita människorna i 

gruppen är arga inte bara för att organisationerna använder dessa barn till deras fördel, 

men de anser anser att på grund av de här organisationerna, kommer de ständigt att bli 

påminda om och ses som rasister. Personerna i fokusgruppen upplever bilder i filmen 

som att biståndsorganisationerna SOS barnbyar och Unicef försökt till att ändra 

politiska system och ”korrigera” regimer och samhällen. Alltså att civilisera  ”icke vita” 

människor .  

Sammanfattning  
Svarta svenska människor har blivit felaktigt representerade i svensk reklam hela tiden. 

Den bild som människor har fått av svarta människor är att, svarta människor är 

aggressiva, svarta människor är outbildade,  svarta människor är smutsiga, svarta 

människor är fattiga osv. Det är som att svart hudfärg ligger som en avvikelse och den 

andra rasen ligger som en norm. Också att den svarta hudfärgen är dum och den vita 

hudfärgen är smart. 

Nu när vi har tittat på Unicef:s och SOS Barnbyar: s reklamkampanjfilmer, får man en 

känsla av att de här organisationerna har mycket stor kontroll på vad som visas i 

filmerna, och på vad som sägs i kampanjfilmerna. Vilka som ska visas i reklamen, och 

vad som ska visas i reklamen.  

Vad kameran ska rikta sin fokus på och till vem eller till vilket kameran ska rikta in sin 

fokus på. Hur människorna i filmerna ska framställas och så vidare. Frågan är varför 

kameran riktas till de specifika sakerna i en reklamkampanjfilm? Den gör så för att rikta 

våra tankar till en specifik händelse, sak, som till slut ska fånga vårt uppmärksamhet 

T.ex ”kolonialism”. Varför vill de riktar våra tankar på kolonialism? Ordet kolonialism 

bär med sig en fråga om ras för många år, och för många av oss, detta är en fråga som är 

värd att diskutera. Detta är olyckligt att fortfarande se i denna tid år 2016, känner vi ett 
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behov av att fortfarande diskutera rasfrågan. Lull hävdar att motiverande impulser är 

inte slumpmässiga. De speglar social erfarenhet. Vad folk orienterar sig efter i 

vardagen, vad de tycker är värt att diskutera, och försöker hantera är deras 

förhoppningar och rädslor, sina drömmar, oro, skuld, och så vidare. Som jag påpekade 

ovan många har erfarenhet av kolonialism och jag kan säga också att många känner sig 

skyldiga  på grund av kolonialism fanns och finns fortfarande. Kolonialism får oss att 

lyfta upp en rasfråga, så vad gör de här reklamerna med oss?  

De påverkar oss genom att odla, olycka, rädsla, och lidanden personlig otillräcklighet. ( 

Lull 199 :102 ). En känsla som man får när man tittar på Unicef:s och SOS Barnbyar:s 

reklamkampanjfilm.  

Reklam har makt på över hur vi ska tänka, hur vi ska reagera och så vidare. Makt har 

olika form, enligt Michel Foucault makt återfinns på det vardagliga planet. Där utövas 

den genom kontroll, administrativa tekniker och normaliseringsprocesser, inte genom 

lag och bestraffning.  Nu kan vi säga att Unicef:s och SOS Barnbyar: s 

reklamkampanjfilmerna riktar våra tankar på kolonialism för att de använder 

administrativa tekniker för att göra så. Det handlar om att ha en bra kommunikations 

förmåga. Enligt Lull, effekterna av globala kommunikationer har varit en viktig politisk 

fokus för FN: s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (1995:112 ).  

Om vi kommer tillbaka till kultur igen för jag tycker att kultur har mycket att göra med 

vad som vi blir påverkad av. När en film handlar om narkotika eller om fattigdom, är 

det sannolikt att det ska vara svarta människor som visas i filmen. I film i USA, är det är 

vanligt att se mörkhyade män som sitter i fängelse, i en film som handlar om fängslade 

människor. Om filmen handlar om basketball så kommer det att visas många mörkhyad 

män som spelar basketball, men om filmen handlar om superhjältar, då är det sannolikt 

att vi ser vita män i filmen. Innehållet i filmen behöver inte vara sant, men som sagt av 

Bourdieu det är mer accepterat av samhällets kultur (1995:69 ).  

Innehållet i filmen måste visa ”verkligheten” en verklighet som hade skapats för länge 

sedan, det kan bli en falsk verklighet men ändå accepterats den av samhället. Lull 

hävdar att västmakterna , i spetsen av amerikanska - ägda transnationella företag har 

monopoliserad världens kommunikation till en sådan grad att den ekonomiska 

välbefinnande och kulturella identitet till mindre mäktiga nationer har skadad 

 (1995:112).  

Som jag har påpekade ovan, en film som handlar om narkotika, eller om fängelset så är 

det svarta aktörer som kommer att få de här rollerna i en sån film.  Filmen måste synas 
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som trovärdig för samhället, men många kritiserar att de här bilderna med sin syn av 

svarta människor i filmer eller i reklamen, ställer till stor skada för svarta människor.  

Många kritiserar att de reklamkampanjfilmer eller filmer uppmuntrar stereotyp, Loomba 

hävdar ”att skapa stereotyper innebär att beskära bilder och föreställningar till ett 

hanterbart format. Snarare än att vara en effekt av okunskap eller brist på korrekta 

uppgifter är det ett sätt att filtrera information”( Loomba 2005:72 ). Har UNICEF och 

SOS Barnbyar fokuserat på stereotyper  i deras reklamkampanjfilm som en strategi för 

att bättre påverka och senare övertala en publik som har brist på korrekta uppgifter ? 

Hur kommer det sig att vanliga människor blir övertygade av en dominerande 

världsbild?   

Varför bilden vinner tilltror och upphöjs till rättesnöre ?  

Loomba hävdar i sin bok att man inte kan besvara de här frågorna utan att gå igenom 

både hegemoni och ideologi. Loomba nämner att hegemoni är makt utövad genom en 

kombination av tvång och samtyckte. Loomba hävdar dessutom att makt uppnås både 

genom våld och bedrägeri, men också den förmåga att forma, understår som frivilligt 

går med på att låta sig styras. När vi tittar på Unicef:s och SOS Barnbyar:s reklamfilm, 

står det aldrig att du ska skänka pengar frivilligt men är det verkligen frivilligt? Är det 

är inte ett slags moralisk tvång ? Enligt Loomba, en ideologi är ett avgörande verktyg 

som skapar samtycke. Ideologin är det medium genom vilket vissa ideer förmedlas och 

ännu viktigare accepteras som sanna.  

Som jag hade påpekat ovan att i Unicef:s och SOS Barnbyar:s filmer visar de upp bevis 

material, genom att de visar starka bilder på dessa barn och hur dessa barn lever, och 

gör dem till en dramatiserande berättelse tillsammans med dessa bilder. Så det blir inte 

svårt för människor att uppfatta att det är sanningen som de berättar. Loomba menar att 

hegemoni uppnås inte uteslutande genom direkt manipulation eller indoktrinering, utan 

även genom att spela på människor sunda förnuft  det vill säga människors levda system 

av meningar och värderingar (2005:47).  

Unicef:s och SOS Barnbyar:s reklamkampanjfilm väcker rasfrågor som är ett ämne om 

värdering, det vill säga att vilka som är värdefulla och vilka som inte är värdefulla. Är 

vita människor värd mer än svarta människor? 

Reklamkampanjfilmerna visar vita människor som norm och svarta människor som en 

avvikelse. De reklamkampanjfilmerna visar att de ideologier besjälar sociala relationer, 

de organiserar människor och de skapar den terräng där människor rör sig, där 

människor blir medvetna om sin ställning, sin kamp. Det gör att människor reagerar 
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stark på bilderna som visas i Unicef:s och SOS Barnbyar:s kampanjfilmer. Bilderna 

visar en kamp mellan ”Västerländsk” och ”Tredje land”, en kamp mellan svart och vitt 

också en kamp för makt.  

Jag vill också tillägga någonting som jag har märkt under arbetet, det som gör att en ras 

reagerar på ett visst sätt till en annan ras, det vill säga hur vita rasen reagerar till den 

svarta rasen, de gör så på grund av historia. Historia påverkar rasistiska beteende, som 

gör att man lär sig till att vara rasist på grund av historia. Jane Elliott1 är en amerikansk 

kvinna och en tidigare förskollärare på tjugofem år, som har påpekat att ” if you are 

graduated from high school and you aren’t a racist that means you weren’t listening you 

should have gotten an ”F” on social studies”. Loomba nämner att ras konstitutioner 

skapas utifrån specifika historiska kontexter och i samspel med andra sociala hierarkier 

( 2005:131). Man kan undra om vi ska sluta med att lära våra barn en del av historien i 

skolan? 

  

                                                
1 https://youtu.be/g39PaNW-5kw 
 
( Hämtad den 17 Augusti 2016 ) 
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Begrepp 
Black lives matter  
Black lives matter, är titeln som jag har valt till min uppsats, jag anser att titeln faktisk 
passar till den här studien, för att Unicef:s och SOS Barnbyar:s reklamfilmer framställs 
svarta barn i deras kampanjfilmer som djur, som barbarer, som aggressiva. 
Black lives matter vad betyder denna term? 
Black lives matter ( BLM ) är en aktivist rörelse, med ursprung i afro-amerikanska 
samhället, som kämpar mot våld mot svarta människor. BLM anordnar regelbundet 
protester runt våld mot svarta människor i dödandet från poliser, och bredare frågor om 
rasprofilering, polisbrutalitet , och ras ojämlikhet i USA straffrättsliga system. 
År 2013 började rörelsen med hjälp av hashtag #BlackLivesMatter på sociala medier, 
efter frikännandet av George Zimmerman skjuten till döds den afroamerikanska 
tonåringen Trayvon Martin. Black lives matter blev nationellt erkända för sin 
gatudemonstrationer efter 2014, då två afroamerikaner blev dödade: Michael Brown, 
vilket resulterar i protester och oroligheter i Ferguson, och Eric Garner i New York 
City. Upphovsmännen av hashtag och uppmaning till handling, Alicia Garza, Patrisse 
Cullors och Opal Tometi, har utökat sitt projekt i ett nationellt nätverk med över 30 
lokalavdelningar under 2014-16. Den totala Black lives Matter rörelsen, dock är ett 
decentraliserat nätverk och har ingen formell hierarki. Samtidigt en bredare rörelse som 
omfattar flera andra organisationer och aktivister har dykt upp under parollen "Black 
Lives Matter" också. 
 
Tredje världen2  
Tredje världen är ett uttryck som ibland används om fattiga länder. 
 
Djur3 
Djur, Animaʹlia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, 
organismer. I likhet med svamparna är djuren alltså heterotrofa, dvs. de måste uppta 
organisk näring. Alger och landväxter 
 
Barbar4 
Främling, utlänning (i förhållande till grekerna eller romarna), i allmänhet nedsättande; 
person hörande till ett ociviliserat och grymt folk, primitiv, grym och omänsklig person. 
 

 

 

 

 

                                                
2 Nationalencyklopedin,	tredje	världen.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tredje-
världen	(hämtad	2016-08-17) 
3 Nationalencyklopedin,	djur.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/djur	(hämtad	2016-08-
17) 
4 Nationalencyklopedin,	barbar.	http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barbar	(hämtad	
2016-08-17) 
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