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Abstract 

We live in a world where the resources are not equally divided and that is why charity work is 

needed. The United Nations Children’s Fund, UNICEF, is a global organization that works 

for children’s human rights around the world. But perhaps even charity work, which´s often 

glorified in the society, need to be looked at from different directions. Research about 

intercultural education, globalization and charity shows that even good deeds can end up 

reproducing the problem that was supposed to be solved in the first place. There is no research 

about UNICEF´s work from this perspective and since UNICEF is a global organization that 

focuses on children and education and has an important role in society, they are an interesting 

object for research. That is why this study has examined “UNICEF Annual Report 2013” 

based on the problem to draw attention to minorities exposure and discrimination, without 

reproducing the majorities global hegemony. The questions that drove this study were which 

knowledge that was spread about the children and UNICEF in UNICEF´s report, what agency 

this knowledge enabled and which voices that were heard in the report. 

“UNICEF Annual Report 2013” was examined based on Faircloughs (1992) critical discourse 

analysis and three-dimensional method and the text, discursive practice and social practice of 

the report were analyzed. As a theoretical framework postcolonial theory and especially 

Gayatri Spivak where used due to their focus on global inequalities and the idea that there is 

still an ongoing colonialism of human thoughts and intellects around the world, where the 

European epistemology has been spread as a universal truth (Andreotti, 2011; Spivak, 2004). 

In “UNICEF Annual Report 2013” three different discourses where located: 

“Childrendiscourse”, “Educationdiscourse” and “Charitydiscourse”. The result of the critical 

discourse analysis showed that children are portrayed as innocent victims that only get an 

ability to change their life through the education that charity organizations like UNICEF 

provide. The knowledge about the child that gets an agency and voice through education can 

be criticized from a postcolonial perspective. The picture of the educated child indicates that 

UNICEF are able to see the children that can´t be seen and hear the voices that can´t be heard, 
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which may lead to a contra productive dream about a local hero created by a European 

epistemology. Research about the ability to draw attention to minorities exposure and 

discrimination, without reproducing the majorities global hegemonies indicates that there is 

no easy solution to this dilemma. As postcolonial theory and intercultural education promotes, 

everyone needs to approach this problem and question the position that they speak from, 

otherwise they may end up reproducing the majorities global hegemony and the dilemma that 

they wanted to solve in the first place. 

Keywords: UNICEF, intercultural education, postcolonial theory, critical discourse analysis. 
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Inledning  

Vi lever i en global värld där jordens resurser inte är rättvist fördelade. I de rikare delarna av 

världen har det därför skapats välgörenhetsorganisationer som försöker hjälpa utsatta 

människor och jämna ut orättvisor. Exempelvis finns FN-organet The United Nations 

Children’s Fund, UNICEF, med uppdrag att stärka barns rättigheter och 

levnadsförutsättningar runt om i världen (UNICEF, 2012). Att välgörenhetsorganisationers 

arbete ses som positivt är allmänt vedertaget. Dock bör fenomen granskas från olika 

perspektiv och bara det faktum att välgörenhetsorganisationer behövs indikerar att det finns 

stora problem i världen. Att donera pengar kan då liknas med en symtombehandling - som är 

viktig då dessa bidrag kan vara skillnaden mellan liv och död för många människor - men 

frågan kan ändå ställas hur symtombehandlingen förhåller sig till den stora sjukdomen, 

nämligen globala hegemonier och resursers ojämlika fördelning. 

Kanske kan många känna igen sig i att det kan vara problematiskt att hjälpa en medmänniska 

då det kan medföra en skev maktfördelning och en känsla av att någon står i skuld till den 

andre. Att vilja hjälpa och samtidigt riskera att sätta sig över den andre är en intressant 

paradox som kan relateras till det vetenskapliga ämnet interkulturell pedagogik. Svensson 

(2009:48–49) definierar pedagogik som ett möte där något nytt växer fram och begränsar inte 

detta till enbart traditionella utbildningssituationer. Lahdenperä (2004:15) förespråkar ett 

interkulturellt förhållningssätt i pedagogiska situationer, vilket innebär ett gränsöverskridande 

mellan kulturella skillnader där något nytt kan uppstå i möten. Exempel på kategoriserande 

skillnader som ryms under begreppet interkulturell är kultur, etnicitet, kön och klass. Målet 

med interkulturell pedagogik är att utveckla en interkulturell sensibilitet, där individens egna 

epistemologiska och ontologiska tolkningsföreträde ifrågasätts (Lahdenperä, 2004:18). 

Kanske är det främst här, genom förespråkandet av interkulturell sensibilitet som den 

interkulturella pedagogiken närmar sig paradoxen och svårigheten att hjälpa utan att samtidigt 

reproducera globala hegemonier. 

Även Goldstein-Kyaga och Borgström (2012:17–20) argumenterar för att pedagogik behöver 

en interkulturell ansats i dagens globaliserade och mångkulturella miljö. Författarna 

förespråkar en kosmopolitisk blick där idén om nationalstaten ses som förlegad och skillnader 

mellan människor uppmärksammas, men inte ses som medfödda och statiska. Även om 

interkulturell pedagogik är viktig kan arbetet vara problematiskt då det drivs av en normativ 

ansats och en vilja att förändra, vilket kan ge bilden av att det finns ett facit över vad ämnet är. 
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Detta går dock emot själva kärnan i interkulturell pedagogik, som inte är förutbestämd utan 

något som uppstår i mötet mellan individer (Goldstein-Kyaga och Borgström, 2012:10). 

Den interkulturella pedagogikens övergripande problematik är dilemmat och spänningsfältet 

mellan det universella och partikulära. Gustavsson (2011:8) definierar det universella som det 

allmängiltiga som ska omfatta alla människor, medan det partikulära är det specifika som 

utmärker och särskiljer individer och kulturer. Även Borgström och Goldstein-Kyaga 

(2012:12–14) beskriver ett spänningsfält mellan det universella och partikulära. Författarna 

påpekar att skolmiljön ska präglas av universella värderingar samtidigt som alla kulturer och 

elevers partikulära ståndpunkter ska värderas lika. Det skapas därför ett olösligt dilemma 

mellan skillnads- och likhetsrättigheter (Borgström och Goldstein-Kyaga, 2012:21). Alla 

människors rättighet att ta del av den universella gemenskapen samtidigt som de inte ska 

behöva offra det partikulära och sina rättigheter att göra skillnad och vara unika blir en svår 

problematik som återfinns både på individnivå och samhällsnivå, exempelvis mellan olika 

länder och kulturer. UNICEF, som har en nära koppling till FN och därför stort globalt 

inflytande, är en intressant representant för välgörenhetsorganisationer som förhåller sig till 

problematiken kring det universella och partikulära på samhällsnivå. Att UNICEF arbetar 

specifikt för att hjälpa barn och förespråkar utbildning som en långsiktig lösning gör denna 

organisation extra relevant utifrån ett interkulturellt och pedagogiskt perspektiv. Den 

fängslande problematiken kring skillnads- och likhetsrättigheter mynnar ut i den ontologiska 

och epistemologiska frågan: kan det finnas en universell världssyn, värdering och kunskap, 

som samtidigt kan inrymma motstridiga partikulära åsikter? Kanske är spänningsfältet mellan 

skillnads- och likhetsrättigheter avgörande för att förstå relationen mellan globala 

hegemoniers existens, resursers ojämlika fördelning och välgörenhet. Kan 

välgörenhetsorganisationer hjälpa partikulära minoriteter utan att samtidigt reproducera 

universella globala hegemonier? 

Bakgrund 

Förenta Nationerna bildades år 1945 efter andra världskrigets slut med syfte att bevara fred 

och hantera internationella konflikter, samt garantera alla människors lika värde. 

Organisationen ska främja de mänskliga rättigheterna, som medlemsländerna måste följa 

(Nationalencyklopedin, 2014). År 1946 startade FN organisationen UNICEF, som då var en 

krishanteringsgrupp för att skydda de hårt utsatta europeiska barnen mot sjukdomar och svält 

under efterkrigstiden. Sedan utvecklades denna hjälpinsats till att bli en permanent del av FN. 
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Organisationens huvuduppdrag är idag att motverka sjukdomar och öka barns tillgång till 

utbildning i utsatta länder. År 1959 deklarerade FN barns rättigheter till just utbildning, 

sjukvård, skydd och mat (UNICEF, 2003). 

UNICEF är idag representerat i över 190 länder och deras arbete utgår från FNs 

barnkonvention (UNICEF, 2012). Organisationen har nationalkommittéer i 36 länder samt 

fältkontor och katastrofberedskap i 155 länder. Bland annat finns nationalkommittén UNICEF 

Sverige, som är en ideell organisation och därför beroende av donationer och frivilligarbetare. 

Mycket av organisationens arbete, förutom själva hjälpinsatserna, går ut på att informera om 

barns situationer, varför människors bidrag behövs och hur dessa kan förbättra barns liv 

(UNICEF, 2014b). Då UNICEF arbetar för en långsiktig förändring vill de även påverka 

opinionen och rådande debatter i frågor kring barns rättigheter, samt ständigt förbättra 

lagstiftningen. UNICEF Sverige har sitt huvudkontor i Stockholm där ett 40 tal personer är 

anställda, utöver detta finns lokala frivilliggrupper runt om i landet som ideellt sprider 

organisationens budskap och samlar in pengar (UNICEF, 2014b). 

År 1965 tilldelades UNICEF Nobels fredspris för sitt arbete för barns rättigheter (UNICEF, 

2003). Då UNICEF är beroende av att dess budskap sprids redovisar de sitt arbete i rapporter 

på sin hemsida och deras kampanjer visas flitigt i tv, sociala medier och tidningar. 

Exempelvis ger UNICEF ut en årsrapport där de sammanfattar barns situation, det gångna 

årets arbete och organisationens kommande insatser. Apropå att UNICEF syns i media 

rapporterade tidningen Dagens nyheter att musikgruppen ABBA har donerat hälften av alla 

intäkter av sin världshit ”Chiquitita” till UNICEF (Lenas, 2014). Originallåten släpptes år 

1979, samma år som FN införde det internationella barnaåret, och har sedan dess samlat in 

omkring 30 miljoner kronor. Från och med nu doneras alla intäkter från låten till välgörenhet 

och då barnkonventionen fyller 25 år ska de svenska artisterna Laleh och Björn Ulvaeus 

framföra en nytolkning i FN-skrapan, New York. 

Likt nyheten om låten ”Chiquitita” är mycket som skrivs om välgörenhet i media positivt, 

men det förekommer även att kritik riktas mot olika välgörenhetsorganisationer. I Svenska 

Dagbladets artikel (Säll, 2011) om sexhandeln i Sudan rapporteras det om eldsjälen Cathy 

Gronendijk, som driver Confident Children out of Conflict, CCC. Organisationen erbjuder 

150 barn mat, utbildning och skydd och målet är att skydda unga flickor från prostitution. I 

slutet av artikeln påpekas att UNICEF är representerat i Sudan men att de endast arbetar på ett 

högre byråkratiskt plan och att Gronendijk är ensam om att direkt rädda unga flickor från 
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bordeller och liknande (Säll, 2011). UNICEFs informationschef Ingeborg Ekblom (2011) 

bemötte snabbt kritiken med att de stödjer organisationen CCC som nämns i artikeln, men att 

de har olika roller i arbetet mot prostitution. UNICEFs anställda arbetar inte med de utsatta 

barnen som Gronendijk gör, utan istället samarbetar de med lokala hjälporganisationer och 

försöker påverka politiker och myndigheter. Även andra välgörenhetsorganisationer har 

kritiserats i svensk media för att hjälpen av olika anledningar inte når fram till de behövande. 

Johan af Donner är före detta chef för organisationen Röda korset och dömdes år 2011 till fem 

års fängelse för att ha stulit nästan 10 miljoner kronor från Röda korset och Cancerfonden 

(Rynhag och Bengtsson, 2011). Nyheter om förskingring tycks engagera många och det 

upprör att västvärldens elit använder donerade pengar till sin egen lyxkonsumtion, samtidigt 

som människor svälter. 

En annan aktuell nyhet som problematiserar möjligheten att hjälpa utsatta länder är 

mediedebatten om jullåten ”Do they know it´s Christmas?”. Svenska dagbladet (”Emeli Sande 

kritiserar Band Aid 30”, 2014) rapporterar att sångerskan Emelie Sande medverkat i en 

nyinspelning av Band Aid låten ”Do they know it´s Christmas” i syfte att samla in pengar till 

ebola-krisen i Afrika. I artikeln framkommer att flera medverkande artister har uppgett till 

BBC att de är kritiska till den kunskap om Afrika som produceras i låten. Det är positivt att 

originallåten och nyinspelningen samlar in pengar till goda ändamål, men den reproducerar 

samtidigt stereotyper (”Emeli Sande kritiserar Band Aid 30”, 2014). 

Medias problematiserande av välgörenhetsorganisationers arbete är viktigt och 

intresseväckande. Att välgörenhetsorganisationer vars syfte är att rätta till orättvisor, kan 

riskera att reproducera stereotyp kunskap och på så sätt bidra till att globala hegemonier 

upprätthålls är en intressant problematik. Hur förhåller sig den symtombehandling som 

välgörenhetsorganisationer utför till den stora sjukdomen, nämligen globala hegemoniers 

existens och resursers ojämlika fördelning? 
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Syfte 

Syftet med studien är att analysera ”UNICEF Annual Report 2013” utifrån problematiken att 

belysa en partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera 

den globala majoritetens universella hegemoni. 

Frågeställningar 

Vilken kunskap sprids om UNICEF och de människor som UNICEFs insatser riktar sig mot i 

rapporten? 

Vilka aktörskap möjliggörs utifrån den kunskap som sprids?  

Vilka röster framträder i rapporten? 

Teori 

En central fråga i interkulturell pedagogik är möjligheten att navigera i spänningsfältet mellan 

det universella och partikulära, vilket Borgström och Goldstein-Kyaga (2012:20–21) anser 

kan uppnås genom ett kosmopolitiskt förhållningssätt som överger det nationella tankesättet 

och belyser skillnader utan att de essentialiseras. En teoretisk inriktning som förhåller sig till 

just detta spänningsfält är postkolonial teori, som anser att det fortfarande pågår en 

kolonialisering av människors tankar och intellekt. Västvärldens levnadssätt ses som ett 

universellt facit för andra kulturers existens, kolonialismen beskrivs alltså inte som en 

historisk epok utan som en högst aktuell maktobalans (Andreotti, 2011). 

Postkolonial teori  

Kolonialismen kan förklaras som en tidsepok då Europa invaderade geografisk mark i 

upplysningens och modernismens strävan att kategorisera och effektivisera världen. Men 

postkolonial teori lyfter fram att kolonialiseringen av människors intellekt fortfarande pågår 

och studerar därför hur kulturella och epistemologiska diskurser styr globala relationer och 

skapar orättvisor (Andreotti, 2011:13). Idag råder det en ”Eurocentrism”, vilket betyder att 

västvärldens kapitalism, livsstil och kunskapssyn ses som ett facit för hela mänskligheten 

(Andreotti, 2011:7-8, 39). För att beskriva västvärldens intellektuella och kunskapsmässiga 

övergrepp på andra kulturer används inom postkolonial teori begreppet ”Epistemologiskt 

våld”, där upplysningens rationella epistemologi har blivit en norm för hela världen 

(Andreotti, 2011:17). Det råder alltså en global hegemoni, där ett västerländskt partikulärt 

tankesätt har lyckats legitimeras som den universella och globala normen. 
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Andreotti (2011:14,17) anser att det finns olika inriktningar inom postkolonial teori och 

definierar två dominerande perspektiv. Det ena perspektivet är inspirerat av marxistisk teori 

och intar ett historiskt perspektiv som kritiserar kapitalismen, samt förespråkar 

emancipatoriska handlingar och frigörelse genom socialism. Teoretiker intar då ett 

metaperspektiv och fokuserar specifikt på att förändra materiell exploatering, som bottnar i 

kulturell hegemoni. Förespråkare av perspektivet talar för frigörelse inifrån, där de förtryckta 

har nyckeln till sin egen frihet. Teoretikerna vill förändra historien och de koloniala 

relationernas avtryck. Det andra perspektivet är mer diskursivt och förespråkar ett ständigt 

ifrågasättande av epistemologi, där även kunskap skapad av de förtryckta måste ifrågasättas. 

Relationen mellan kunskap och makt bör ständigt problematiseras, vilket kräver 

självreflexivitet (Andreotti, 2011:17–18). 

De olika perspektiven enas om att det fortfarande pågår en kolonialisering av människors 

tankar och intellekt, där västvärldens levnadssätt ses som ett universellt facit för andra 

kulturers existens. Likt Andreotti (2011:18) närmar sig även den här studien ett diskursivt 

postkolonialt perspektiv. Att fenomens innebörd skapas i diskurser som är föränderliga och att 

kunskapsproducering medför makt förespråkas också av den postkoloniala teoretikern Gayatri 

Spivak som påpekar att platsen som individen talar ifrån alltid påverkar vad som sägs och inte 

sägs. Andreotti (2011:17–18) använder också just Spivak som exempel på en teoretiker som 

förespråkar det diskursiva perspektivet i postkolonial teori.  

Den politiska filosofen Karl Marx (1818 - 1883) uppmuntrade proletariatet att ena sig och 

förändra klassamhället inifrån, arbetarna skulle bli aktiva aktörer och ta kontroll över sina liv. 

Spivak (2004:533) menar att fler faktorer behövs i Marxs klassteori och anser att en anledning 

till kommunismens fall var att idén om revolution byggde på upplysningens rationella tankar. 

Det saknades ett etiskt ansvar och nytt tankesätt som kan fås via utbildning inom 

humanvetenskap. Marx förespråkade en klassmedvetenhet som fortfarande höll sig inom 

kapitalismens epistemologiska ramar, istället för att problematisera och tänka utanför rådande 

diskurser (Spivak, 2004:533–534; Spivak, 2010:40–41). Spivak delar alltså inte Marx idé om 

att proletariatet ska ta tillbaka makten och att exploateringen då skulle upphöra. Även 

proletariatet påverkas av den globala hegemoni de lever i och att de tar makten skulle inte 

vara en långsiktig lösning. Istället argumenterar hon för att humanvetenskap möjliggör att 

omorganisera och förändra globala hegemonier på riktigt (Spivak, 2004:526–527). Hon 

förespråkar ett etiskt ansvar för den andre och att var och en ständigt reflekterar över sin egen 

roll i reproduceringen av rådande hegemonier. 
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Spivak studerar de konsekvenser som industrialismen och kolonialismen medför (Andreotti, 

2011:38). Egentligen föredrar Spivak att använda begreppet imperialism istället för 

kolonialism, för att verkligen poängtera att globala hegemonier fortfarande råder (Andreotti, 

2011:37). Spivak menar vidare att kolonialismen var starten till dagens orättvisa resurs- och 

maktfördelning. Denna fördelning utvecklades sedan i och med globaliseringen och idag tas 

västvärldens välfärd för given, men att den bygger på exploatering av tredje världens billiga 

arbetskraft ignoreras (Andreotti, 2011:38). Detta medför att ansvaret för världens skeva 

resursfördelning förskjuts till de drabbade. Eftersom det tycks finnas ett facit för hur ett 

samhälle ska blomstra blir det de fattigas fel att de inte deltar i kapitalismens spel. Men att 

produktionsmedlen och makten tillhör en liten del kallad den globala eliten tas då inte med i 

beräkningen och västvärlden blundar för det faktum att den globala eliten existerar tack vare 

tredje världens billiga arbetskraft (Andreotti, 2011:39). 

Spivak (2010) problematiserar möjligheten att föra utsatta gruppers talan då detta kan 

reproducera en skev maktfördelning. Även hjälpinsatser med goda intentioner, till exempel de 

mänskliga rättigheterna, kan få negativa konsekvenser. Hon ifrågasätter möjligheten att föra 

andra människors talan då detta kan stärka rådande diskurser och hegemonier. Det är oftast 

västvärlden som talar åt de förtryckta eller om deras situation, de förtryckta har ingen egen 

röst (Andreotti, 2011:40–41). Samtidigt ifrågasätter Spivak idén om att de förtryckta är 

opåverkade av den globala hegemoni de lever i, alla människor påverkas av omgivande 

diskurser. Att vilja skapa en äkta förtryckt röst blir därför endast en normativ dröm om en 

lokal hjälte. Vilket återigen blir kontraproduktivt då människors verklighet och liv förenklas 

till en homogen norm skapad av västvärlden. (Andreotti, 2011:41–42). 

Spivak ifrågasätter alltså de mänskliga rättigheterna och anser att de inte bara är positiva 

eftersom det är den globala elitens röster som hörs, på bekostnad av de förtrycktas (Andreotti, 

2011:40). Med detta resonemang fångar hon den problematik som den här studien tar avstamp 

i, nämligen att belysa en partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt 

reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. Ordet ”majoritet” definieras i 

föreliggande studie alltså inte i termer av mängd, då även en till antalet liten global elit kan 

utforma den globala majorititens universella hegemoni. Men samtidigt som det är 

problematiskt att den globala eliten för de förtrycktas talan kan de förtryckta inte heller göra 

detta själva då de saknar tillträde till den globala arenan och när de väl får en egen röst är de 

inte längre i samma utsatta situation, vilket påverkar vad som sägs och inte sägs (Andreotti, 

2011:41; Spivak, 2004:541–542). Förändring måste därför komma inifrån diskursen så att de 
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förtryckta kan föra sin egen talan, detta medför dock att även de privilegierade måste 

ifrågasätta sin roll och sina tankemönster. Ett resonemang som påminner om Borgström och 

Goldstein-Kyagas (2012:20) kosmopolitiska blick som synliggör maktobalanser och 

möjliggör gränsöverskridanden, samt kan medföra ett förhållningssätt till spänningsfältet 

mellan skillnads- och likhetsrättigheter. 

Vidare definierar Spivak (2004:524) slutet på andra världskriget som starten för den rådande 

postkoloniala eran. Spivak (2004:524) skriver att mänskliga rättigheter tycks bygga på en 

socialdarwinistisk tanke, där ansvaret för människors rättigheter faller på en specifik och 

välanpassad grupp. Mänskliga rättigheter medför en internationell kontroll eftersom de är 

påtvingade från internationell nivå och hemlandets elit. För att denna globala hegemoni ska 

kunna förändras och den internationella kontrollen minska förespråkas en utbildning som inte 

bara uppmuntrar till att anamma rådande normer, utan snarare omkullkasta dem. 

Spivak (2004:525–526) påpekar alltså att mänskliga rättigheter inte enbart styrs av europeiska 

påtryckningar, även släktingar till dem som en gång varit fysiskt kolonialiserade bedriver 

lobbyverksamhet för arbetet. Men då är det hemlandets elit, som har utbildats i den 

västerländska universella andan, som påverkar och styr de andra medborgarna. Gällande 

utbildning hänvisar Spivak (2004:526) till den postkoloniala teoretikern Edward Said, som 

kritiserar den euroamerikanska universitetsdrömmen som skapar fogliga elever. Spivak 

(2004:532) menar att spridningen av USAs utbildningsväsende förminskar humanvetenskapen 

och skapar människor som passar in i kapitalismens spel. Den mentalitet som skapas på dessa 

universitet kan inte leda till förändring, då det är en quick-fix-mentalitet som frodas och 

kritiskt tänkande lyser med sin frånvaro. Kapitalismens marknadslogik som idag formar 

världen och som människor i väst socialiseras in i motarbetar en förändring av den globala 

hegemonin. Europas och Nordamerikas kapitalism under globaliseringen omöjliggör en 

omfördelning av världens kapital och mänskliga rättigheter som bygger på påtryckningar kan 

aldrig leda till en riktig epistemologisk förändring (Spivak, 2004:538–540). 

Spivak (2004:545) argumenterar för att människor inte bara har rättigheter, utan framför allt 

ett etiskt ansvar och kall gentemot sina medmänniskor. Spivak (2004) förespråkar därför en 

ödmjuk utbildning som drivs av ett kall för den andre och där det västerländska 

utbildningssystemet inte påtvingas som ett facit. Även den här studien kan kritiseras för att 

bidra till en förenklad bild av globala relationers utformning och reproducera de globala 

hegemonier som den ämnar analysera, vilket är problematiskt. Exempelvis används 
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benämningarna ”Västvärlden” och ”Eurocentrism” för att på ett förenklat sätt beskriva vilka 

som utövar ”Epistemologiskt våld”. Studien bidrar då till en dikotomisering, där västvärlden 

står för välfärd och u-länder ses som mottagare av välgörenhet. Denna generalisering 

motiveras med att världens komplexa relationer inte kan fångas på annat sätt i den här 

studiens begränsade form. Som Spivak (2010) påpekar påverkas alla människor av den sociala 

punkt de talar ifrån samt omgivande diskurser.  

Studien har genomförts med insikt om att även den riskerar att bli kontraproduktiv samt att 

den kontext den skapats i påverkar vad som står och inte står i den. Kategorier och 

förenklingar används alltså för att den postkoloniala teorins begrepp ska bli praktiskt 

användbara i analys av ”UNICEF Annual Report 2013”, men detta görs med kännedom om 

ovan nämnd problematik. 

Tidigare forskning 

Pedagogik 

I artikeln ”Välkomna (nästan) allihopa! Mellan kategoriserade olikheter och radikal skillnad” 

problematiserar forskaren Elisabeth Langmann (2010) möjligheten att välkomna skillnader i 

en utbildningsmiljö, utan att reproducera stereotyper och maktobalanser. Hon redogör för 

välkomnandets dilemma i det pedagogiska arbetet med att motverka diskriminering. 

Författaren utgår från ett exempel från en Livskunskapslektion där läraren med goda 

intentioner pekar ut en elev som homosexuell. Den centrala paradoxen i artikeln är 

problematiken att lyfta fram en individs diskriminering, utan att samtidigt stämpla denna som 

avvikande. Att peka ut någon som annorlunda utifrån kategorier om vad som skiljer oss åt får 

stigmatiserande konsekvenser, även om budskapet är att det är accepterat att vara annorlunda 

(Langmann, 2010:59–60). Ett alternativ till att peka ut skillnader är att argumentera för att vi 

alla är lika i bemärkelsen att vi alla är människor. Faran med detta är dock att det genom 

historien har varit en liten grupp som bestämt normen för mänskligheten och vad det innebär 

att vara just människa. De som inte passar in i normen riskerar då att ses som icke-människor, 

att se mänskligheten som minsta gemensamma nämnare är därför inte nödvändigtvis ett 

inkluderande alternativ (Langmann, 2010:62). 

Langmann (2010:60) hänvisar till filosofen Jaques Derridas (1930 - 2004) teori om gästfrihet 

och att vi måste kunna identifiera den som är främmande för att kunna släppa in denne i 

gemenskapen. Detta medför att både det främmande och det normala definieras. Att släppa in 

någon i sin gemenskap kräver gästfrihet, ett begrepp som innebär att ena parten välkomnar 
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någon och därför hör hemma där mer än den andre (Langmann, 2010:64). Derrida fångar ett 

ambivalent välkomstord då vi antingen kan villkorat välkomna främlingen, vilket kräver 

identifikation och leder till försök att sortera in personen i ett förutbestämt fack. Detta kräver 

att människor känner vad den franske filosofen Emmanuel Lévinas (1906 - 1995) kallar ett 

etiskt ansvar för den andre (Langmann, 2010:66–67). Eller så kan vi villkorslöst välkomna 

främlingen, vilket kan kännas osäkert och kräver tillit då vi trots avsaknad av kunskap och 

kontroll öppnar vår dörr. Dessa två olika välkomnanden är varandras motsatser, två 

ytterligheter i ett olösligt dilemma. För att veta hur vi ska bete oss i situationer där vi möter 

någon som är främmande för oss förespråkas en taktkänsla i pedagogiska situationer och en 

strävan efter att inte förstå världen utifrån förgivet tagna kategorier (Langmann, 2010:68–69).  

Även om Langmann (2010) tar avstamp i en specifik undervisningssituation argumenterar hon 

för att problematiken med att välkomna det främmande återfinns på alla samhällsnivåer. Att 

vara tvungen att peka ut det partikulära som annorlunda för att kunna välkomna den andre in i 

den universella gemenskapen blir problematiskt både på individnivå och i möten mellan 

kulturer och länder. Det är just denna problematik, att belysa en partikulär minoritets utsatthet 

och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens universella 

hegemoni, som postkolonial teori fångar och som den här studien ämnar studera men i en 

annan kontext. 

Professorn Agostino Portera (2008:485–486) studerar interkulturell pedagogik utifrån ett 

epistemologiskt perspektiv och anser att begreppet interkulturell belyser den dynamiska 

processen när olika parter möts och medför en föränderlig syn på människan och kulturer. 

Författaren varnar dock för den interkulturella pedagogikens brister, till exempel att den är lite 

av en trend i dagens samhälle och riskerar att tappa sin innebörd. Utan en väl definierad 

terminologi och vetenskaplig aspekt kan interkulturellt arbete bli kontraproduktivt. 

Exempelvis kan lärare, med goda intentioner, tvinga elever att bli ambassadörer för sina 

kulturer och påtvinga dem samhällets stereotyper (Portera, 2008:486–487). Även lektor Paul 

Gorski (2008:516) belyser att interkulturell pedagogik kan förstärka hegemonier istället för att 

ifrågasätta dem. Det går till exempel inte att bedriva en interkulturell pedagogisk praktik 

utifrån ett resultatinriktat och förutbestämt mål, det finns inga quick-fix-metoder. Istället 

behöver det som tas för givet, alltså de hegemonier och diskurser som människor är in-

socialiserade i, synliggöras (Gorski, 2008:522). 
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I antologin ”Internationalizing Higher Education – Critical Explorations of Pedagogy and 

Policy” problematiserar författarna Peter Ninnes och Meeri Hellstén (2005) 

internationaliseringen av högre utbildning. Ninnes och Hellstén (2005) ämnar inte formulera 

ett facit för internationaliseringen av högre utbildning, istället vill de belysa dess rådande 

pedagogik, oönskade konsekvenser och ifrågasätta det som tas förgivet. I kapitlet ”Higher 

Education Engaging with the ´Developing´ World: The case of the Virtual Colombo Plan” 

diskuterar Ninnes (2005) vilka konsekvenser som medföljer då den högre utbildningen i 

Australien blir allt mer globaliserad, bland annat genom deltagandet i Virtual Colombo Plan, 

VCP. VCP är inspirerat av The Colombo Plan, ett samarbete som var styrt av och kritiserat 

för sitt modernistiska tankesätt där medborgare från Syd- och Sydostasien fick möjlighet att 

tillfälligt ta del av Australiens universitetsutbildningar, för att sedan kunna utveckla en 

kapitalistisk hållbar ekonomi i sina hemländer (Ninnes, 2005:142). VCP innebär att 

Australien delar med sig av sina universitetsutbildningar och kunskaper inom teknik till 

utvecklingsländer (Ninnes, 2005:141). 

Ninnes (2005:142–144) använder teoretikerna Amartya Sen, som anser att mänsklig 

utveckling begränsas då den ses som ett sätt att öka ekonomiskt kapital och förespråkar 

istället en utveckling i termer av olika sorters frihet, och Arturo Escobar, som intar ett 

poststrukturalistiskt perspektiv och kritiserar de diskursiva konsekvenser som västvärldens 

beskrivning av och involvering i andra länders utveckling medför. Ninnes (2005:150–154) 

påpekar att VCP motiveras med att programmet minskar fattigdomen i de mindre utvecklade 

länderna, men analys av VCP-dokumenten visar att syftet också tycks vara att öka Australiens 

ekonomiska omsättning. Också vikten av människors politiska frihet och transparens i 

skapandet och genomförandet av programmet saknas i VCP-dokumenten. Analys av VCP 

visar att Australien beskrivs som ett utopiskt välutvecklat land och som är en aktiv räddare, 

villig att hjälpa de länder som inte har kommit lika långt i utvecklingen. Det framträder en 

tydlig dikotomisering där Australien hyllas på bekostnad av andra länder, vilket kan kritiseras 

utifrån ett postkolonialt teoretiskt perspektiv (Ninnes, 2005:155). Trots kritik påpekar Ninnes 

(2005:156–157) att internationaliseringen av högre utbildning kan medföra mycket gott om 

undervisning genomförs på ett demokratiskt sätt och innehåller en mer nyanserad bild av 

länderna som deltar, exempelvis ska Australien inte lyftas fram som en aktiv och osjälvisk 

hjälte. Istället bör världens globala maktrelationer problematiseras och utbildning ska 

uppmuntra till kritiskt tänkande och reflektion hos eleverna. 
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Politik 

Ovan nämnd forskning problematiserar möjligheten att förändra utan att samtidigt 

reproducera rådande hegemonier och menar att förändring kan ske på utbildningsnivå, den tar 

avstamp i undervisning. Såsom Portera (2008) och Gorski (2008) varnar för att den 

interkulturella pedagogiken kan bli kontraproduktiv och Ninnes (2005) belyser riskerna med 

internationaliseringen av högre utbildning, har även politiska insatser mot globala orättvisor 

problematiserats. Socialantropologen Faye V Harrison (2010:48) argumenterar i sin artikel 

”Global Apartheid, foreign policy and human rights” för att de mänskliga rättigheterna hotas 

av globaliseringen då den nyliberala marknaden tvingar mindre länder att anpassa sig till de 

stora globala företagen. Kapitalismen skapar ett paradigm där inte bara människors ekonomi 

påverkas utan även deras privatliv då lokal lagstiftning styrs av internationella röster. Harrison 

(2010:49) varnar för att USAs hjälpinsatser i andra länder istället möjliggör strängare 

lagstiftning och fler väpnade konflikter, vilket hotar demokratin och människors säkerhet. 

Apartheid beskrivs i artikeln som en uppdelning av människor baserat på ras, pådriven av 

politisk lagstiftning som ägde rum framför allt i Afrika fram till 1994 när Nelson Mandela 

valdes till Sydafrikas president. Men Harrison (2010:53) påpekar att det fortfarande pågår 

strukturellt våld i form av global apartheid, där globalisering och internationella företag 

brukar våld mot människors psykiska och fysiska välmående, samt länders ekonomi och 

miljö. Artikeln fokuserar specifikt på USAs globala påverkan då Harrison (2010) menar att 

denna kulturella epistemologi och nyliberala politik påverkar hela världens utformning. 

Exempelvis donerar USA pengar till Colombia för att bekämpa kriget mot droger, samt har 

sin militär närvarande. USA kritiseras då för att tillåta drastiska och illegala handlingar i 

kriget mot droger, vilket paradoxalt leder till att demokratin och individers trygghet, som de 

sägs försvara, hotas (Harrison, 2010:58). USA för världens talan i en hegemonisk diskurs, där 

marknadens uppbyggnad och en politisk strävan efter global kontroll och säkerhet leder till 

mer militära och ekonomiska sanktioner, som hotar demokratin och människors rättigheter 

(Harrison, 2010:64–65). I den här politiska- och ekonomiska kontexten blir diskriminering 

grundad i den socialt skapade kategorin etnicitet inbunden i nya retoriker. Biologiska 

rasskillnader anses inte längre existera, men samhället blundar för rådande kulturell rasism. 

Exempelvis kan immigranter målas upp som parasiter i Europa, samtidigt som deras arbete 

egentligen bidrar till globala företags rikedom (Harrison, 2010:50). 
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Välgörenhet 

I artikeln ”´I feel your pain´: cosmopolitan charity and the public fashioning of the celebrity 

soul” analyserar forskaren Jo Littler (2008) vilka konsekvenser kända människors medverkan 

i välgörenhetskampanjer medför. Samarbetet tycks inte endast vara positivt, bland annat 

beskrivs problematiken med att rika kända människor ska representera utsatta människor och 

stjäla uppmärksamhet från deras problem, samtidigt som de marknadsför sig själva som goda 

människor (Littler, 2008:242–243). Exempelvis kritiseras UNICEFs samarbete med Gucci för 

en julklappskampanj år 2006, då Gucci har kopplingar till fabriker med inhumana 

arbetsförhållanden i Indien och Pakistan. Att UNICEF medverkar i ett sådant kapitalistiskt 

spel skadar dess integritet och de pengar som donerats i samband med kampanjen blir en liten 

tröst i och med den skada fabrikerna orsakar i Indien och Pakistan (Littler, 2008:243). Det 

påpekas även att kända människors välgörenhetsarbete passar in i det rådande globala, 

nyliberala och individualistiska samhället, där sociala problem ska botas med individuella 

lösningar (Littler, 2008:246). Kända människors sympati för de utsatta förmedlar också en 

skev bild, då dessa människor målas upp som hjälplösa offer som haft otur, istället för 

handlingskraftiga individer som kräver politisk förändring. Men samtidigt medför offerrollen 

en känsla av orättvisa, vilket kan skapa medvetenhet och starta en kamp för rättvisa i världen 

(Littler, 2008:247). 

Spänningsfältet mellan skillnads- och likhetsrättigheter och problematiken att belysa en 

partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala 

majoritetens universella hegemoni återfinns i forskning om pedagogik, politik och 

välgörenhet. Dock saknas studier om specifikt välgörenhetsorganisationen UNICEF, vars 

diskurs bör problematiseras då det är en omfattande global organisation med kopplingar till 

FN och stort inflytande, vilket föreliggande studie bidrar med. 

Metod 

Språk och diskurs  

Lingvisten Norman Fairclough (2001:19) belyser det starka bandet mellan språk och 

samhälle, där muntligt och skriftligt språk är uttryck för sociala sammanhang samtidigt som 

språket också påverkar dessa sammanhang. Fairclough sätter alltså likhetstecken mellan 

språkliga fenomen och sociala fenomen. Han anser även att det finns diskurser i samhället 

som består av tal-, skrift- och bildspråk och dessa måste studeras i ett socialt sammanhang, 

med insikten om att dessa diskurser både konstitueras av och konstituerar den sociala världen 
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(Winther Jørgensen och Phillips, 2000:72). Professor Kristina Boréus (2011:131–132) anser 

att texter speglar samhället eftersom de får praktiska konsekvenser och påverkar människors 

tankar och interaktion. Detta resonemang bygger på att världen konstrueras socialt genom att 

människor tolkar, agerar och samspelar. Analys av text och diskurs kan därför medföra 

djupare kunskap om aktuella samhällsfenomen, exempelvis hur ”UNICEF Annual Report 

2013” kan analyseras utifrån problematiken att belysa en partikulär minoritets utsatthet och 

diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. 

Författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000:11–12) menar att metoden 

diskursanalys bygger på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och beskriver att detta 

kännetecknas av fyra drag. Det första är en kritisk inställning till objektiv sanning, eftersom 

kunskap skapas av mänskliga subjekts interaktioner. Det andra är att kunskap alltid är 

historiskt och kulturellt kontextbunden, vilket är motsatsen till en deterministisk och 

essentialistisk syn på människan, och är därför fruktbart att använda i en studie med en 

postkolonial teoriram. Det tredje draget som utmärker diskursanalys är att kunskap uppstår i 

sociala processer och det fjärde är att det finns ett samband mellan sociala handlingar och 

kunskap. Det betyder att kunskap och diskurser får praktiska konsekvenser då det påverkar 

mänskligt handlande. En variant av diskursanalys är kritisk diskursanalys, som förespråkas av 

just Fairclough. 

Kritisk diskursanalys 

Fairclough (2010:3-4) menar att kritisk diskursanalys är relationell och är inte intresserad av 

enskilda individer och objekt, utan fokuserar istället på vad som uppstår i komplexa 

relationer. Diskurser kan inte förstås i sig själva eftersom de bara finns i förhållande till andra 

fenomen, vilket är en åsikt som också föreliggande studie utgår ifrån. Fairclough (2010:4) 

anser att kritisk diskursanalys tillåter att analyser sker över olika discipliner, teorier och 

metoder. Kritisk diskursanalys är inte enbart en metod, utan även ett teoretiskt angreppssätt, 

vilket syns i föreliggande studie då begrepp från kritisk diskursanalys används som verktyg i 

analysen tillsammans med postkolonial teori. 

Vidare analyserar diskursanalys en kommunikativ händelse, till exempel en rapport, och dess 

diskursordning. Diskursordning består av de diskurser och genrer som dominerar i den sociala 

institution som den kommunikativa händelsen produceras i. Diskursordningen är helheten och 

sambandet mellan olika diskursiva praktiker i en specifik institution. Diskursiva praktiker 

består i sin tur av produktion, distribution och konsumtion av text (Fairclough, 2010:96). 
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Fairclough (2010:93) definierar genrer som det språkbruk som konstrueras och konstruerar en 

social praktik, exempelvis finns det en reklamgenre som är med och skapar mediernas 

diskursordning. Vid analys av den kommunikativa händelsens diskursiva praktik kan textens 

”Intertextualitet” och ”Interdiskursivitet” analyseras (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000:86; Fairclough, 1992:84–85). ”Intertextualitet” betyder att diskurser alltid har en 

historisk koppling och uppstår i specifika sammanhang, vilket forskare behöver ta hänsyn till 

för att kunna förstå dem (Fairclough, 2010:95; Fairclough, 1992:103). Därför bygger och 

hänvisar texter till redan existerande texter och diskurser. ”Interdiskursivitet” är en form av 

”Intertextualitet” som betyder att diskurser ständigt definieras gentemot andra diskurser, det 

uttalas diskursiva gränser i texter som medför att en diskurs inte kan förstås isolerad. 

Fairclough (2010:95) menar att det är normalt att texter produceras med influenser från olika 

diskurser och genrer. Möjligheten till heterogenitet bland diskurser beror dock på sociala 

maktförhållanden, alltså om det råder en hegemonisk kamp eller inte. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000:70) påpekar att Faircloughs kritiska diskursanalys 

erbjuder ett konkret verktyg i form av en systematisk tredimensionell lingvistisk analys. 

Fairclough (2010:94) menar att när en kommunikativ händelse analyseras ska tre dimensioner 

studeras: textens egenskaper, det sammanhang som texten produceras och konsumeras i, samt 

den sociala praktik som texten är en del av. Analys består alltså av textnivå, den diskursiva 

praktikens nivå och den sociala praktikens nivå (Fairclough, 2001:21). Fairclough (2010:94) 

påpekar att den diskursiva praktiken är länken mellan textnivå och den sociala praktikens 

nivå. Text ska beskrivas, den diskursiva praktiken ska tolkas och den sociala praktiken ska 

förklaras, vilket kräver ett teoretiskt ramverk (Fairclough, 2010:132). Redan här bör dock 

påpekas att föreliggande studie av praktiska skäl har begränsats och analyserar inte alla tre 

nivåer på det sätt som Fairclough beskriver. Exempelvis kräver den diskursiva praktiken 

studier av hur texter praktiskt produceras och konsumeras, vilket inte har varit genomförbart 

inom ramen för denna studie. Istället presenteras den analys som är möjlig att göra utifrån 

datamaterialet ”UNICEF Annual Report 2013”, exempelvis vilka diskurser som är synliga i 

texten. Även relationen mellan den sociala praktikens nivå och rapportens diskursiva praktik 

är svår att konstatera utifrån enbart en textanalys av datamaterialet ”UNICEF Annual Report 

2013”. Därför är föreliggande studie endast inspirerad av Faircloughs (2010:94) 

tredimensionella lingvistiska analys och studerar inte den diskursiva praktikens faktiska 

konsekvenser i den sociala praktiken. Istället kommer postkolonial teoris beskrivning av 

verkligheten att fungera som verktyg vid analys av den sociala praktikens nivå. 



20 

 

Studien ämnar alltså inte uttala sig om hur rådande diskursordning om välgörenhet ser ut då 

detta inte studerats, istället analyseras relationen mellan den diskursiva praktiken i ”UNICEF 

Annual Report 2013” och den sociala praktiken utifrån den verklighetssyn som postkolonial 

teori bidrar med. Spivak argumenterar för att det råder en skev resurs- och maktfördelning i 

världen, som startade med kolonialismen och har utvecklats via globaliseringen (Andreotti, 

2011:37–39). Textnivån och den diskursiva nivån relateras därför till den diskursordning 

gällande välgörenhet och resursers fördelning som råder i världen enligt postkolonial teori. 

Metoddiskussion 

Innan det beslutades att aktuell studie fördelaktigt kunde genomföras med hjälp av delar av 

Faircloughs kritiska diskursanalys, exempelvis för dess fokus på relationen mellan språk och 

samhällsfenomen, fördes ett metodologiskt resonemang där olika metoder diskuterades. 

Författarna Henny Olsson och Stefan Sörensen (2011:18) belyser att studiers syften styr 

insamling och analys av data. Då studiens syfte är att analysera en rapport som består av text 

som anses påverka och påverkas av sociala relationer skulle diskurser studeras. Eftersom 

diskurser skapas genom social interaktion och är relationella (Fairclough, 2010:3-4), var 

enskilda individer inte intressanta studieobjekt. Olsson och Sörensen (2011: 132-134) 

beskriver att intervju används för att få ta del av människors upplevelser, åsikter och känslor. 

Då en diskurs inte kan fångas genom att ta del av detta uteslöts intervju som insamlingsmetod 

för föreliggande studie. Inte heller insamlingsmetoden observation, som innebär att fenomen 

studeras i sin naturliga miljö (Olsson och Sörensen, 2011:139), kunde användas då 

datamaterialet består av text. Däremot kunde insamlingsmetoderna intervju och observation 

ha fångat hur exempelvis volontärer förmedlar UNICEFs budskap när de samlar in pengar på 

gator och torg, vilket också är en del av UNICEFs diskurs. Även hur ledarna i UNICEF och 

författarna till ”UNICEF Annual Report 2013” resonerade vid produktion av rapporten kunde 

varit relevant information, men då alla vetenskapliga studier behöver avgränsas riktades fokus 

istället specifikt på text och diskurs. 

Olsson och Sörensen (2011:18) påpekar att metoder delas in i två huvudkategorier: kvalitativ 

och kvantitativ metod. Kvalitativ metod undersöker många variabler hos få studieobjekt 

medan kvantitativ metod studerar få variabler hos många studieobjekt. Författaren Rodney 

Åsberg (2001:274) däremot anser att uppdelningen mellan kvalitativ och kvantitativ metod är 

överflödig då begreppen beskriver studieobjekts egenskaper, vilket gör det irrelevant att 

diskutera om en metod är det ena eller det andra. Åsbergs (2001:275) tes är att en metod inte 

kan vara kvalitativ eller kvantitativ och han är därför kritisk till många forskares försök att 
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dikotomisera dessa metoder. Författaren kritiserar också idén om att kvalitativ forskning 

skulle vara mer normativ än kvantitativ, och argumenterar istället för att all forskning bör 

drivas av god forskningssed och viljan att förbättra samhället (Åsberg, 2001:286–287). Likt 

Åsberg (2001) bedrivs den här studien med åsikten att det är data, inte insamlingsmetoden, 

som är kvalitativ eller kvantitativ och att denna dikotomisering är en onödig förenkling som 

inte speglar den komplexa verkligheten. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vid genomförande av föreliggande studie har de metodologiska begreppen ”Reliabilitet” och 

”Validitet” diskuterats. Begreppet ”Reliabilitet” betyder graden av överensstämmelse mellan 

olika mätningar med samma mätinstrument (Olsson och Sörensen, 2011:123). Hög 

”Reliabilitet” innebär att det blir samma mätresultat vid upprepade mätningar. Begreppet 

”Validitet” utvärderar mätinstrumentets förmåga att mäta det som studier påstår sig undersöka 

(Olsson och Sörensen, 2011:124). Föreliggande studie har genomförts med åsikten att dessa 

begrepp egentligen är mer användbara vid studier av ett kvantitativt datamaterial vars mål är 

att generalisera resultat och där exempelvis statistik kan beräknas flera gånger och jämföras. 

Men samtidigt bör inte tolkningarna av ”UNICEF Annual Report 2013” vara godtyckliga eller 

otydliga, vilket medfört att resonemang kring begreppen ”Reliabilitet” och ”Validitet” har 

förts trots detta. Genomförd diskursanalys kan kritiseras för att ha låg ”Reliabilitet” och 

endast beskriva individuella tolkningar som inte kan upprepas, eftersom forskaren är 

mätinstrumentet. Detta kan ses som en svaghet med metoden diskursanalys, men samtidigt 

finns det inget annat sätt att analysera text och diskurser. För att stärka studiens ”Reliabilitet” 

har datamaterialet därför lästs och analyserats upprepade gånger. Analysens genomförande 

beskrivs steg för steg under rubriken ”Genomförande”, för att även utomstående ska kunna 

följa med i de resonemang som lett fram till studiens slutsatser. 

För att stärka studiens ”Validitet”, alltså att föreliggande studie verkligen har analyserat 

”UNICEF Annual Report 2013” utifrån problematiken att belysa en partikulär minoritets 

utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens 

universella hegemoni, har använda begrepp definierats. Tydliga definitioner möjliggör för 

utomstående att förstå sambandet mellan studiens syfte, dess genomförande och resultat. 

Alltså medför tydliga definitioner att begreppen berör det som studien utger sig för att 

undersöka.  



22 

 

Vidare kan möjligheten att generalisera föreliggande studies resultat ifrågasättas utifrån 

diskursanalysens socialkonstruktivistiska perspektiv och Faircloughs (1992) åsikt att diskurser 

endast kan förstås i sin kontext. Men trots datamaterialets kontextuella bundenhet kan 

studiens resultat till viss del generaliseras med hjälp av postkolonial teori. Genom att 

”UNICEF Annual Report 2013” har analyserats och relaterats till postkolonal teori ingår dess 

resultat också i ett större sammanhang. Även då studien är kontextbunden kan den med hjälp 

av postkolonial teori alltså relateras till mer än enbart det fenomen som studerats. Samtidigt 

bör påpekas att föreliggande studies syfte är att analysera ”UNICEF Annual Report 2013” 

utifrån problematiken att belysa en partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att 

samtidigt reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. Detta medför att 

studien inte ämnar uttala sig om andra fenomen än just ”UNICEF Annual Report 2013”. 

Forskningsetik 

Varje vetenskaplig studie avkräver forskaren ett etiskt övervägande och en grundläggande 

fråga i forskningsetik är om forskningens nytta överväger riskerna som den medför 

(Vetenskapsrådet, 2011:15–16). Mycket av forskningsetiska krav handlar om att informera de 

individer som är involverade samt att dessa inte ska skadas och att deras integritet inte ska 

kränkas (Vetenskapsrådet, 2011:18). Fördelen med genomförd studie är att informationskällan 

är en offentlig rapport, vars syfte är att nå ut till allmänheten, vilket har förenklat arbetet kring 

flera av de etiska aspekterna. Då data består av offentliga textdokument har det istället varit 

viktigt att tänka på att inte plagiera, utan att redovisa källor och respektera regler kring tryckta 

publikationer (Vetenskapsrådet, 2011:108). Det har även varit viktigt att vara öppen med att 

det är just en kritisk diskursanalys som genomförts, föreliggande studies syfte har formats 

utifrån viljan att belysa ett samhällsproblem. Såsom Fairclough (2010:22) påpekar har 

argument därför avvägts noga, då även kritik och tankar som presenteras i studien blir en del 

av en diskurs. En diskussion kring hur den här studien påverkar författarna till rapporten har 

förts, men då dessa enskilda människors intentioner inte har studerats och materialet är 

offentligt utgör detta inte ett hinder för studien. Fokus är inte på individer, utan istället på 

UNICEFs diskurs, som skapas relationellt och i förhållande till andra samhällsfenomen. 

Att forska utan att reproducera (?) 

I ett vetenskapligt arbete krävs självreflexivitet, vilket blir extra relevant då syftet är att 

analysera ”UNICEF Annual Report 2013” utifrån problematiken att belysa en partikulär 

minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala 
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majoritetens universella hegemoni. Likt Spivak (2004) uppmanar till ett ständigt 

ifrågasättande av den plats människor talar ifrån fokuserar Faircloughs (2001) kritiska 

diskursanalys specifikt på maktrelationer och hur orättvisor reproduceras i samhällets 

diskurser. Målet är att belysa orättvisor och en central tanke i kritisk diskursanalys är därför 

att diskurser upprätthåller de maktobalanser som forskare går in med ett uttalat syfte att 

förändra. Kritisk diskursanalys som metod är alltså inte neutral, utan öppen med sin vilja att 

förändra. Men forskare måste vara medvetna om att deras kritik också bildar en diskurs och 

för att undvika kritik för detta måste de erbjuda adekvata förklaringar som täcker in så många 

nivåer av de sociala relationer som studeras som möjligt (Fairclough, 2010:21–22). 

Winther Jørgensen och Phillips (2000:93) påpekar att Fairclough inte specificerar vilken typ 

av sociologisk teori som behövs som komplement i analys av den sociala praktiken, vilket 

riskerar att bli godtyckligt. Beroende på hur den teoretiska ramen beskrivs kan den framstå 

som en objektiv verklighet, när den egentligen endast är en teori om verkligheten. Därför 

poängteras att i den här studien relateras ”UNICEF Annual Report 2013” diskursiva praktiks 

diskurser med den diskursordning som enligt postkolonial teori och specifikt Spivak råder i 

den sociala praktiken. Detta är endast ett sätt att se på världen och alltså inte ett försök att 

hävda tolkningsföreträde eller beskriva en objektiv sanning. Winther Jørgensen och Phillips 

(2000:94) påpekar också att kritisk diskursanalys kan kritiseras för bristande empiri gällande 

subjektets roll i tolkning av text, alltså hur själva konsumtionen av texten ser ut. Som tidigare 

nämnts har dessa begränsningar reflekterats över i genomförande av föreliggande studie då 

datamaterial endast består av text. Studien kan därför inte fastslå hur ”UNICEF Annual 

Report 2013” produceras eller konsumeras.  

Gällande val av teori anses Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys gå hand i hand med just 

postkolonial teori eftersom båda grundas i en kamp mot maktobalanser och drivs av en vilja 

att förändra. Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på att diskurser konstruerar och skapar 

ramar för identiteter, relationer och tanke-och kunskapsmönster (Winther Jørgensen och 

Phillips, 2000:73). Att diskurser får praktiska konsekvenser stämmer överrens med de 

postkoloniala begreppen ”Eurocentrism” och ”Epistemologiskt våld”, som innebär att 

västvärldens partikulära sanning och kunskap ses som universell (Andreotti, 2011:17,39). 

Både studiens teori och metod fokuserar alltså på vilka praktiska konsekvenser som diskurser 

medför, samt hur dessa kan förändras. De tycks vila på samma ontologiska och 

epistemologiska grund, att världen är socialt skapad och ständigt föränderlig. Postkolonial 

teori uppmanar exempelvis till självreflexivitet och att alla måste ta hänsyn till den plats de 
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talar ifrån då detta påverkar vad som sägs och inte sägs (Andreotti, 2011:17–18), och 

Fairclough (2010:22) belyser att även forskare bidrar till skapandet av diskurser. 

Urval  

UNICEFs nära anknytning till FN, samt deras globala spridning och fokus på utbildning gör 

organisationen intressant att studera utifrån problematiken att belysa en partikulär minoritets 

utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens 

universella hegemoni. Vid val av datamaterial var det betydelsefullt att materialet producerats 

av UNICEF, detta för att kunna fånga vilken kunskap, vilket aktörskap och vilka röster som 

hörs i organisationens egna texter. Fokus är inte på media eller opinionens tal om UNICEF, 

även om diskurser alltid påverkar varandra enligt Fairclough (2010:95). Istället är 

studieobjektet UNICEFs beskrivning av de människor de hjälper och sitt eget arbete. 

För att hitta texter som UNICEF producerat besöktes organisationens internationella hemsida 

och UNICEF Sveriges hemsida. Detta för att antingen välja ett internationellt gångbart 

material eller ett som enkelt kunde kontextualiseras då föreliggande studie har genomförts i 

Sverige. Ett flertal av texterna på hemsidorna tycks vara utformade för att uppmuntra 

människor att donera pengar och engagera sig, vilket medför stort fokus på utsatta människors 

situationer, deras berättelser och UNICEFs pågående projekt. Hemsidorna består även av 

reklam och marknadsföring för pågående kampanjer och produkter som säljs. Det finns också 

fakta om UNICEF, FN och rapporter med statistik om organisationens ekonomi och 

genomförda insatser. Då studien både vill fånga UNICEFs beskrivning av sitt arbete och deras 

beskrivning av utsatta människors situationer valdes det internationella dokumentet ”UNICEF 

Annual Report 2013”. 

Rapporten är en sammanfattning av UNICEFs arbete, insatser och resultat, och ges ut varje år. 

Rapporten från 2013 finns att ladda ner som PDF både från UNICEFs internationella hemsida 

och UNICEF Sveriges hemsida, där föregående års rapporter också finns. Rapporten från år 

2013 är den mest aktuella och som Fairclough (1992) påpekar är diskurser kontextbundna, att 

välja den mest aktuella årsrapporten stärkte därför analysen. Datamaterialet består 

sammanfattningsvis av PDF-filen ”UNICEF Annual Report 2013” som är nedladdad från 

UNICEFs internationella hemsida. Rapporten består av 48 sidor engelsk text, samt bilder och 

statistik. 
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Genomförande 

För att undersöka” UNICEF Annual Report 2013” utifrån problematiken att belysa en 

partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala 

majoritetens universella hegemoni, har en kritisk diskursanalys inspirerad av Faircloughs 

tredimensionella lingvistiska analysmodell genomförts. Fairclough (1992) presenterar flera 

olika analytiska begrepp som kan användas vid genomförande av en kritisk diskursanalys och 

nedan presenteras och motiveras de begrepp som använts i föreliggande studie. Redovisning 

av analys av datamaterialet har delats upp i tre nivåer: textnivå, diskursiva praktikens nivå och 

sociala praktikens nivå. 

Textnivå 

Fairclough (1992:158, 177) använder exempelvis begreppen ”Transitivitet” och ”Modalitet” 

vid analys av texters utformning. Begreppet ”Transitivitet” belyser hur händelser länkas 

samman med subjekt och objekt via val av ord, grammatik och meningsuppbyggnad. Det 

studeras hur händelser kopplas, eller inte kopplas, till en aktör samt vilket ansvar dessa 

formuleringar medför (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:87–88). Fairclough (1992:177–

181) menar att ”Transitivitet” fångas genom att processer, deltagare och omständigheter 

studeras i texten. Processer kan antingen vara en handling som utförs avsiktligt eller en 

händelse som sker utan en människas uppsåt, deltagare delas upp i aktörer som handlar och 

mottagare som påverkas. Omständigheter är exempelvis tid och plats som den beskrivna 

händelsen äger rum på. Begreppet ”Modalitet” studerar graden av säkerhet och instämmande 

som ett påstående uttalas med, vilket kallas ”Affinitet”. Olika ”Modaliteter” påverkar om det 

som beskrivs framstår som en objektiv sanning eller en subjektiv åsikt. Det är alltså skillnad 

på ”Subjektiv modalitet”, där påståendet kopplas till en individ, och ”Objektiv modalitet”, där 

påståendet framställs som fakta (Fairclough, 1992: 158-160). ”Objektiv modalitet” medför 

makt då en subjektiv åsikt formuleras som en allmängiltig sanning. Detta går hand i hand med 

postkolonial teoris begrepp ”Epistemologiskt våld” (Andreotti, 2011:17). 

Begreppen ”Transitivitet” och ”Modalitet” har använts vid analys av textnivå för att de 

undersöker aktörskap och de konsekvenser som uppstår beroende på om påståenden 

formuleras som objektiva sanningar eller inte. Dessa begrepp används därför för att undersöka 

studiens frågeställningar om vilken kunskap, vilket aktörskap och vilka röster som lokaliseras 

i rapporten. 
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Diskursiva praktikens nivå 

Den diskursiva praktikens nivå ska enligt Fairclough (2010:96) analyseras utifrån den kontext 

som texten produceras och konsumeras i, men som nämnts tidigare har föreliggande studie 

begränsats och undersöker inte detta. Istället studeras den diskursiva praktiken i ”UNICEF 

Annual Report 2013” genom att de diskurser som texten bygger på lokaliseras utifrån 

Faircloughs (1992:84–85, 103) begrepp ”Intertextualitet” och ”Interdiskursivitet”. 

”Intertextualitet” innebär att alla texter bygger på redan existerande texter och diskurser. 

”Interdiskursivitet” däremot innebär att diskurser definieras gentemot andra diskurser och det 

uttalas diskursiva gränser, som medför att en diskurs aldrig kan förstås isolerad. En text kan 

exempelvis bygga på flera heterogena diskurser beroende på om det råder hegemoni i 

diskursordningen (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:86; Fairclough, 1992:85). Analys av 

den diskursiva praktikens nivå bygger vidare på analys av textnivå, där själva språket och dess 

konsekvenser studeras. Lokalisering av diskurser i den diskursiva praktiken bygger på de 

språkliga formuleringar som framkom i textnivån. Även Faircloughs (1992:84–85,103) 

begrepp ”Intertextualitet” och ”Interdiskursivitet” används för att undersöka studiens 

frågeställningar om vilken kunskap, vilket aktörskap och vilka röster som lokaliseras i 

rapporten. Begreppen används som praktiska verktyg för att lokalisera diskurser i rapporten 

och tillsammans med postkolonial teori besvara studiens frågeställningar. 

Sociala praktikens nivå 

Den sociala praktikens nivå kräver en teori om hur det sociala samhällets relationer skapas 

och påverkar varandra (Winther Jørgensen och Phillips, 2000:75). För att analysera den 

sociala praktikens nivå använder Fairclough (1992:86–88, 92) exempelvis begreppet 

”Hegemoni”, vilket han definierar som ledarskap eller herravälde inom ekonomiska, 

kulturella, politiska och ideologiska dimensioner av samhället. Inom den diskursiva praktiken 

pågår en hegemonisk kamp mellan olika diskurser som påverkar om diskursordningen i den 

sociala praktiken reproduceras eller omförhandlas (Fairclough, 1992:93). Då föreliggande 

studie inte undersökt den sociala praktikens diskursordning som UNICEF verkar i, utgår 

analys av den sociala praktikens nivå endast från den beskrivning av verkligheten som 

postkolonial teori bidrar med. Spivak argumenterar för att det råder en skev resurs- och 

maktfördelning i världen, som startade med kolonialismen och har utvecklats via 

globaliseringen (Andreotti, 2011:38–39). Textnivå och den diskursiva praktikens nivå sätts 

alltså i relation till den diskursordning som dominerar gällande välgörenhet och resursers 

fördelning i världen enligt postkolonial teori. 
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Analys och resultatredovisning 

Textnivå 

Analys av ”UNICEF Annual Report 2013’” textnivå har genomförts utifrån Faircloughs 

(1992:158, 177) begrepp ”Transitivitet” och ”Modalitet”, samt postkolonial teori. Analys och 

resultat presenteras nedan med hjälp av citat från datamaterialet. ”UNICEF Annual Report 

2013” inleds med: 

”2013 was a year of positive change for millions of children – and for each child, an 

individual story:” (UNICEF, 2014a:2). 

Citatets formulering är ett exempel på vad Fairclough (1992:159) benämner som ”Objektiv 

modalitet” då innehållet framställs som objektiv fakta, vilket är ett genomgående tema i 

rapportens meningsuppbyggnad. Detta kan förklaras med att flera av uttalandena bygger på 

statistik, vilket medför att det som presenteras framstår som just fakta. Men även påståenden 

och berättelser som inte innehåller statistik, exempelvis citatet ovan, formuleras som en 

objektiv åsikt. Citatet är ett konstaterande då ordet ”was” används, det fastslås att 2013 var ett 

år fyllt av positiv utveckling för miljontals barn. Detta kan relateras till den postkoloniala 

teoretikern Spivaks (2010) problematiserande av att föra andra människors talan. Hon menar 

att alla påverkas av den plats de talar ifrån, vilket medför att även UNICEF bör reflektera över 

sin position och möjligheten att uttala sig om utsatta barns situation. Att rapportens 

formuleringar präglas av vad Fairclough (1992:158–160) benämner ”Objektiv modalitet” kan 

utifrån postkolonial teori ses som ett exempel på ”Epistemologiskt våld” och 

tolkningsföreträde (Andreotti, 2011:17). UNICEFs partikulära uttalanden riskerar genom att 

formuleras med ”Objektiv modalitet” att framställas som universella sanningar. Rapporten 

övergår sedan till att aktualisera varför UNICEFs arbete behövs: 

”But for far too many children, 2013 either brought no change – or violent change.” 

(UNICEF, 2014a:2).  

”On average in 2013, a child born in sub-Saharan Africa was 14 times more likely than a 

child born in the Unites States to die before turning five.” (UNICEF, 2014a:2)  

I ovanstående citat presenterar statistiken att barn i Afrika löper 14 gånger större risk att 

avlida innan fem års ålder än barn som är födda i USA. När meningen analyseras utifrån 

Faircloughs (1992:177–181) begrepp ”Transitivitet” hittas en process, att barn avlider, som 

presenteras som en händelse utan aktiv aktör. Att aktören inte skrivs ut i förklaringen till 
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barns utsatta situation är ett återkommande fenomen i rapportens textformulering. I citatet 

gällande barnadödlighet framgår inte varför barn lider av sjukdom, fattigdom och svält, men 

det konstateras att det är så. Meningen beskriver en slumpmässig händelse istället för en 

handling pådriven av en aktör, vilket medför att ingen tycks bära ansvaret för barns utsatta 

situation. I citatet finns dock mottagare i form av de barn som inte tog del av årets positiva 

utveckling och Afrikas barn som avlider i ung ålder. Omständigheterna i citatet presenteras i 

form av tid, 2013, och plats, Afrika och USA. Att barns utsatta situation konstateras som en 

objektiv sanning och slumpmässig händelse utan att inkludera en aktiv aktör medför alltså att 

bakomliggande orsaker inte belyses och ingen tycks bära ansvaret för situationen. Men det 

finns också exempel på när ”UNICEF Annual Report 2013” närmar sig en förklaring till barns 

utsatta situation: 

”While global trends promise brighter outcomes for children and impressive progress across 

key indicators, many now recognize that global averages often hide inequities.” (UNICEF, 

2014a:7). 

Här beskrivs att globaliseringen riskerar att gömma världens orättvisa resursfördelning, vilket 

går hand i hand med Spivaks (2004) kritiska inställning till just globaliseringen. Gällande 

Faircloughs (1992:177) begrepp ”Transitivitet” utelämnar formuleringen återigen pådrivande 

aktörer bakom globaliseringen, som istället framstår som en slumpmässig händelse. 

Emellertid går det även att tolka formuleringen som att globaliseringen är en egen kraft, att 

fenomenet globalisering är en aktör med egna motiv. Detta kan kopplas till Spivaks 

(2004:538–540) åsikt att globaliseringen förhindrar en omfördelning av jordens resurser, hon 

menar därför att globaliseringens kapitalistiska marknadslogik upprätthåller orättvisor i 

världen. Dock belyser Spivak också att det finns en global elit som gynnas av detta och 

postkolonial teori anser att västvärldens rikedom är beroende av tredje världens billiga 

arbetskraft (Andreotti, 2011:38–39). Både UNICEF och Spivak tycks alltså anse att 

globaliseringens kapitalistiska marknadslogik medför en skev resursfördelning, men Spivak 

påpekar också att det finns en aktör bakom globaliseringen i form av den globala eliten. 

Åsikten i citatet att globaliseringen medför ljusare tider är också ett exempel på det som 

Fairclough (1992:158–160) benämner som ”Objektiv modalitet”. Det formuleras som en 

objektiv åsikt, tesen presenteras som en sanning. Däremot är ”Modalitetens” ”Affinitet”, grad 

av instämmande, inte lika hög i citatets nästa mening då ordet ”many” används. Att många nu 

förstår globaliseringens baksida innebär också att alla inte gör det, vissa delar alltså inte den 
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åsikten. Angående globala orättvisor konstateras det genomgående i rapporten att UNICEF 

arbetar mot just orättvisor:  

”That is why UNICEF has continued to deepen the focus on equity – working to realize the 

rights of the most disadvantaged children. Across the entire organization, we work for all 

children, everywhere, beginning with those who are most vulnerable, marginalized and 

disadvantaged, including children with disabilities, girls, ethnic minorities and indigenous 

people.” (UNICEF, 2014a:8). 

Gällande citatets ”Transitivitet” (Fairclough, 1992:177–181), beskrivs en handling kopplad 

till en aktör i form av UNICEF, som aktivt arbetar mot världens orättvisor. Detta skiljer sig 

från den ”Transitivitet” som observerats gällande barns utsatta situation eftersom det då 

saknas en aktiv aktör. Barns utsatthet formuleras genomgående som slumpmässiga händelser, 

där aktörer och frågor om ansvar utelämnas. Men när denna situation ska förbättras skrivs 

aktören UNICEF ut.  

Diskursiva praktikens nivå 

Analys av ”UNICEF Annual Report 2013” diskursiva praktik har genomförts med hjälp av 

Faircloughs (1992:84-85) begrepp ”Intertextualitet” och ”Interdiskursivitet”, samt 

postkolonial teori. Faircloughs begrepp behandlar rapportens kopplingar till redan existerande 

diskurser samt dess historiska och samtida kontext, till exempel vilka diskurser som påverkat 

produktionen av texten. Fairclough (2010:95) påpekar att texter kan influeras från olika 

diskurser och möjlighet till heterogenitet bland dessa diskurser beror på om det råder 

hegemoni i den diskursordning som den diskursiva praktiken är en del av, vilket ska 

analyseras vid den sociala praktikens nivå. I den diskursiva praktikens nivå ska kontexten som 

texten konsumeras och produceras i analyseras. Detta är, som tidigare nämnts, inte studiens 

avsikt då den inte ämnar undersöka hur texten produceras, konsumeras eller hur den påverkar 

enskilda läsare. Dock är det troligt att textens utformning styrts av att den har producerats av 

UNICEF själva eftersom rapporten regelbundet hänvisar till UNICEFs tidigare publikationer 

samt organisationens samarbetspartners, exempel på detta förekommer nedan tillsammans 

med övrig analys. 

Vid analys av ”UNICEF Annual Report 2013” har tre diskurser aktualiserats som bygger 

vidare på det mönster som framkom i analys av textnivå, nämligen att aktiva aktörer skrivs ut 

i formuleringar gällande välgörenhet och UNICEF, men inte när barns utsatta situation 
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konstateras. De tre lokaliserade diskurserna benämns i studien som ”Barndiskursen”, 

”Utbildningsdiskursen” och ”Välgörenhetsdiskursen”. 

Barndiskursen 

I ”UNICEF Annual Report 2013” har ”Barndiskursen” lokaliserats, där barns oskyldighet och 

orättvisa behandling är i centrum. Rapportens intresse för specifikt barns utsatthet kan bero på 

att UNICEF är en fristående FN-organisation vars syfte är att arbeta för just barns 

levnadsvillkor och rättigheter. En återkommande åsikt i ”Barndiskursen” är att barn förtjänar 

en rättvis chans i livet, något som många barn runt om i världen inte har. Diskursen bygger på 

att alla människor har rättigheter och ett värde bara genom att finnas till, men då alla barn inte 

har dessa rättigheter behövs UNICEFs arbete. I ”Barndiskursen” porträtteras barn som fria 

från ansvar för sin situation, vilket bygger vidare på det mönster som framkom i analys av 

textnivå. Eftersom barn inte kan hjälpa att de befinner sig i en utsatt miljö har de fallit offer 

för en orättvis värld: 

“Every child deserves a fair chance. There are no qualifiers yet, children with disabilities are 

often denied their rights. In some countries they are relegated to second-class citizens, often 

institutionalized, abandoned or neglected.” (UNICEF, 2014a:27).  

Förutom barns utsatta situation lyfts barn med handikapp upp som en extra sårbar grupp i 

”Barndiskursen”. Att UNICEF konstaterar barns utsatta situation, som också framkom i 

analys av textnivå, kan problematiseras utifrån möjligheten att föra andra människors talan. 

Spivak (2010) ifrågasätter möjligheten att tala åt utsatta grupper då detta kan reproducera 

rådande globala hegemonier. UNICEFs konstateranden om barns utsatthet riskerar utifrån 

detta synsätt att bli kontraproduktivt. Eftersom beskrivningen av barns utsatthet i 

”Barndiskursen” bygger på en linjär syn på utveckling, där organisationer som UNICEF tycks 

ha kommit längre i utvecklingen än barnen, reproduceras globala hegemonier. Detta riskerar 

enligt Spivak (2004:524) att bli en form av socialdarwinism, där de mest utvecklade tar på sig 

ansvaret att hjälpa de som inte har kommit lika långt. En linjär syn på utveckling kan också 

leda till en förskjutning i frågan om ansvar, där utsatta människor bär ansvaret för sin 

situation då de inte anpassat sig till det västerländska levnadssättet, vilket kan förstås utifrån 

det postkoloniala begreppet ”Epistemologiskt våld” (Andreotti, 2011:17). Men i 

”Barndiskursen” påpekas barns oskyldighet vilket tyder på att ansvaret inte har förskjutits till 

de drabbade som Spivak varnar för, istället tycks ingen bära ansvaret för barns utsatta 

situation. I rapporten formuleras också UNICEFs tolkningar av barns utsatta situation som 
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objektiva sanningar, vilket kan ses som en form av tolkningsföreträde. I ”Barndiskursen” 

beskrivs barns situation som ett lotteri, var i världen ett barn föds får konsekvenser och vissa 

barn är mer utsatta än andra: 

”In 2013, UNICEF´s flagship report The State of the World´s Children highlighted the 

situation of children with disabilities, who are among the most excluded children in the 

world.” (UNICEF, 2014a:5).  

Argumentet i citatet ovan bygger på en av UNICEFs rapporter och i ”UNICEF Annual Report 

2013” hänvisas det regelbundet till UNICEFs tidigare publikationer, samt UNICEFs olika 

samarbetspartners. Exempelvis kommer statistiken som används i rapporten från UNICEF och 

andra FN-organisationer: 

”Data in this report are drawn from the most recent available statistics from UNICEF and 

other United agencies, annual reports prepared by UNICEF country offices and the Annual 

report of the Executive Director of UNICEF presented to the Executive Board, 3-6 June 

2014.” (UNICEF, 2014a:0). 

Detta är ett exempel på vad Fairclough (1992:84–85) benämner som ”Intertextualitet”, att 

texter hänvisar till redan existerande publikationer och på så sätt reproducerar befintliga 

diskurser. Att hänvisa till tidigare publikationer utan att föra ett resonemang över vilka 

konsekvenser detta medför kan kritiseras utifrån den postkoloniala teorins åsikt att alla 

behöver ifrågasätta den plats de talar ifrån för att en långsiktig epistemologisk förändring ska 

ske (Andreotti, 2011:17–18). 

Att barn med handikapp beskrivs som de mest utsatta medför också ett begränsat aktörskap då 

dessa barn stämplas som exkluderade. Detta fångar även det dilemma som föreliggande studie 

utgår ifrån, nämligen problematiken att belysa en partikulär minoritets utsatthet och 

diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. 

Enligt postkolonial teori kan utpekandet av barn som utsatta och utan aktörskap befästa en 

kunskap om barn som försvårar en långsiktig förändring av deras situation. Samtidigt måste 

barns situation belysas för att förändring ska vara möjlig, vilket tycks skapa ett olösligt 

dilemma. Vidare är en av UNICEFs samarbetspartners United Nations Educational, Scientific, 

och Cultural Organization, UNESCO. I rapporten presenteras utbildning som en möjlighet att 

förbättra barns levnadsförutsättningar och samarbetet med UNESCO leder in på nästa diskurs 

som lokaliserats i ”UNICEF Annual Report 2013”, nämligen ”Utbildningsdiskursen”. 



32 

 

Utbildningsdiskursen 

Ett genomgående resonemang i ”UNICEF Annual Report 2013” är att utbildning är vägen till 

ett bättre liv för de utsatta barn som beskrivs i ”Barndiskursen”. I ”Utbildningsdiskursen” 

beskrivs utbildning som en långsiktig lösning, men också som en rättighet: 

”All children should have the opportunity to reach their full potential. This means, at 

minimum that every child should have access to: early childhood education so she or he can 

begin school ready to learn; quality primary and secondary schools; teachers trained in 

innovative, child-friendly methods; and curricula that are relevant and connected to the 

community.” (UNICEF 2014a:15). 

I citatet framgår att utbildning behövs för att barn ska kunna nå sin fulla potential och 

”Utbildningsdiskursen” bygger därför på en föränderlig syn på människan. Genom utbildning 

kan barn förverkliga sig själva och ta sig ifrån nuvarande utsatta situationer. Detta kan förstås 

utifrån de postkoloniala begreppen ”Eurocentrism” och ”Epistemologiskt våld”, att det finns 

ett västerländskt facit över hur människor ska leva sina liv och att västerländsk epistemologi 

ses som allmängiltig (Andreotti, 2011:17, 39). Den västerländska normen är enligt 

postkolonial teori uppbyggd kring ett kapitalistiskt resonemang, där utbildning fyller en viktig 

funktion. Att ”Utbildningsdiskursen” beskriver utbildning som vägen till ett bättre liv kan 

kritiseras utifrån postkolonial teori för att projicera ett partikulärt levnadssätt som ett 

universellt facit. Men samtidigt menar även Spivak (2004) att utbildning är lösningen på 

världens globala hegemonier då hon förespråkar en ödmjuk humanistisk utbildning, där alla 

ifrågasätter den plats de talar ifrån.  

I citatet ovan framgår att den utbildning som förespråkas i rapporten ska vara grundad i den 

lokala miljön, vilket talar emot att det är just den västerländska utbildningstraditionen som 

reproduceras. Men samtidigt presenteras utbildning som en möjlig väg från den utsatthet som 

dominerar i ”Barndiskursen” vilket tyder på att utbildningen, likt den västerländska 

utbildningstraditionen som Spivak (2004) kritiserar, är resultatinriktad. Att barn inte bär 

ansvar och därför inte heller har möjlighet att förändra sin situation möter till viss del 

motstånd i ”Utbildningsdiskursen”, vilket är ett exempel på vad Fairclough (1992:84–85) 

benämner som ”Interdiskursivitet” då flera olika diskurser påverkar utformningen av samma 

text. I ”Utbildningsdiskursen” får barn ett aktörskap genom utbildning: 
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”… The aim is to provide Syrian children with access to education, a protective environment 

and other opportunities, so that one day these children can help rebuild their country and 

create an environment conducive to reconciliation.” (UNICEF, 2014a:19). 

I citatet framgår att utbildning är en långsiktig lösning och att UNICEF hjälper barn att hjälpa 

sig själva. Precis som i ”Barndiskursen” har barn inget ansvar för exempelvis inbördeskriget i 

Syrien, som ovanstående citat berör. Men utbildning presenteras som ett sätt att ta kontroll 

över situationen, utbildning erbjuder det aktörskap som inte finns i ”Barndiskursen”. Dock 

ges barn aktörskapet av UNICEF och deras samarbetspartners, som skapar 

utbildningstillfällena. Detta bygger vidare på det mönster som framkom i analys av textnivå, 

där en aktiv aktör skrevs ut i konstateranden om UNICEFs insatser. Att UNICEF förser barn 

med ett aktörskap går hand i hand med den ”Välgörenhetsdiskurs” som presenteras senare i 

analysen. Detta kan också problematiseras utifrån den postkoloniala teorins resonemang att en 

riktig epistemologisk förändring måste komma inifrån, påtryckningar ovanifrån kan aldrig 

leda till långsiktig förvandling. Påtvingad västerländsk utbildning och att UNICEF förser barn 

med aktörskap kan därför kritiseras utifrån Spivaks (2004) resonemang. Spivak menar också 

att strävan efter en äkta förtryckt röst riskerar att endast skapa en normativ dröm om en lokal 

hjälte, vilket också är ett kontraproduktivt västerländskt facit (Andreotti, 2011:42). I rapporten 

beskrivs genomgående att barnen vill utbilda sig och är tacksamma för denna möjlighet. Då 

utbildning beskrivs som barns sätt att kunna bygga upp de lokala förstörda samhällena tycks 

UNICEF vilja skapa den lokala hjälte som Spivak varnar för. I ”UNICEF Annual Report 

2013” finns flera exempel på att utbildning beskrivs som en möjlighet till förändring: 

“Providing girls with opportunities for education can protect them from child marriage or 

joining the child labor force.” (UNICEF, 2014a:12). 

Citatet berör specifikt flickors utsatthet, som likt de handikappade barnen som presenterats i 

”Barndiskursen”, lyfts fram som en extra sårbar grupp. UNICEF förser flickor med möjlighet 

till utbildning, som anses erbjuda ett skydd mot deras utsatta situation. 

“Education Now – Including all children in quality learning, to accelerate political 

momentum, promote inclusive quality education and encourage youth participation.” 

(UNICEF, 2014a:26). 

I citaten ovan beskrivs återigen utbildning som en lösning, vilket utifrån postkolonial teori 

kan ses som förespråkandet av ett västerländskt facit där de som är utbildade anses ha kommit 
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längre än andra människor. Utifrån ovanstående citat och det postkoloniala begreppet 

”Epistemologiskt våld” kan också vad som är ”quality education” diskuteras. 

”Epistemologiskt våld” innebär att den västerländska partikulära epistemologin har blivit ett 

universellt facit på andra kulturers bekostnad (Andreotti, 2011:17). Då det inte specificeras i 

rapporten vad ”quality education” innebär är det möjligt att det liknar den ödmjuka utbildning 

som Spivak (2004) förespråkar, men den kan också närma sig det västerländska 

utbildningsfacit som hon kritiserar. UNICEF och Spivak enas om att det finns problem i 

världen som någon form av utbildning kan förbättra. Men i ”Utbildningsdiskursen” beskrivs 

undervisning som en möjlighet för barn att få ett aktörskap av UNICEF, vilket tyder på att det 

finns ett facit för utbildningen och barnen riskerar då att ta del av det dominerande 

västerländska utbildningsidealet som Spivak (2004:532) kritiserar. 

“Children and adolescents are sometimes hurt unintentionally because families and 

communities cling to harmful traditional practices. Education and advocacy are the most 

potent tools to end these customs.” (UNICEF, 2014a:17). 

I ”Utbildningsdiskursen” framgår att utbildning kan skydda barn mot okunskap och gamla 

traditioner, utbildning tycks innebära utveckling både på individ- och samhällsnivå. Citatet 

ovan är ett exempel på när ”Utbilningsdiskursen” beskriver utbildning som ett botemedel mot 

tradition, vilket också kan ses som ett exempel på det postkoloniala begreppet 

”Epistemologiskt våld” och att väst ska civilisera och undervisa öst (Andreotti, 2011:17). 

Citatet fångar också det komplexa spänningsfältet mellan det universella och partikulära i 

termer av skillnads- och likhetsrättigheter som föreliggande studie tar avstamp från. Detta är 

en svår problematik då partikulära traditioner som skadar människor inte kan accepteras och 

därför bör förbjudas på en universell nivå, exempelvis genom de mänskliga rättigheterna. 

Samtidigt medför universella lagar ett tolkningsföreträde, där väst anser sig ha utvecklats 

längre och veta bättre än de människor vars traditioner kritiseras. Att påtryckningar kommer 

från den globala och lokala eliten, som de mänskliga rättigheterna gör, anses enligt Spivak 

(2004:524–526) inte kunna leda till en riktig epistemologisk förändring och hon menar istället 

att förändring måste komma inifrån via självreflektion och ett etiskt ansvar för sina 

medmänniskor. 

I ”Utbildningsdiskursen” framgår alltså att utbildning är en rättighet som erbjuder barn ett 

aktörskap, vilket de får av UNICEF och samarbetspartners som UNESCO. Att någon via 
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utbildning förser barn med aktörskap leder in på den sista diskursen som aktualiserats i 

”UNICEF Annual Report 2013”, nämligen ”Välgörenhetsdiskursen”. 

Välgörenhetsdiskursen  

I ”UNICEF Annual Report 2013” lokaliseras ”Välgörenhetsdiskursen”, där 

välgörenhetsorganisationer och donatorer beskrivs som aktiva aktörer vars arbete är 

livsviktigt för de utsatta barn som skildras i ”Barndiskursen”. ”Välgörenhetsdiskursen” 

präglas av en positiv inställning till UNICEF och organisationens samarbetspartners, vilket 

speglar det mönster som framkom i analys av textnivå, där formuleringar om UNICEFs 

insatser innehöll en aktiv aktör. Att det är just UNICEF som lyfts fram som en medveten aktör 

kan bero på att rapporten är producerad av just UNICEF med avsikt att redogöra för 

organisationens arbete under år 2013. Här kan textens produktion och syfte ha påverkat dess 

utformning, men detta är inte något som föreliggande studie efter genomförd analys kan 

fastställa. Men då UNICEF hänvisar till tidigare publikationer och samarbetspartners, kan det 

i alla fall konstateras att kontexten rapporten skapats i tycks ha påverkat dess utformning, 

vilket är vad Fairclough (1992:84–85) benämner som ”Intertextualitet”. Gällande UNICEFs 

arbete konstateras exempelvis att: 

”In 2013, we worked in many of the most dangerous places on earth to provide relief to 

children and families made vulnerable by humanitarian crisis.” (UNICEF, 2014a:18). 

I citatet ovan beskrivs att UNICEF hjälper utsatta barn trots farliga miljöer och deras arbete 

tycks medföra en heroisk status i ”Välgörenhetsdiskursen”. För att en hjälte ska behövas 

måste det finnas någon att hjälpa och ”Välgörenhetsdiskursen” är därför beroende av och 

skapad i relation till ”Barndiskursen”. UNICEFs insatser motiveras med att alla barn inte har 

de rättigheter de förtjänar, vilket är ett exempel på Faircloughs (1992:84–85) begrepp 

”Interdiskursivitet” och att texter bygger på flera olika diskurser som inte kan förstås 

isolerade. Förutom att ”Välgörenhetsdiskursen” bygger på barns utsatthet som beskrivs i 

”Barndiskursen”, beskriver den också människor som donerar pengar. Välgörenhet är 

beroende av organisationer som genomför insatser och donatorer som stödjer dessa insatser 

ekonomiskt. ”Välgörenhetsdiskursen” hyllar därför välgörenhetsorganisationer och människor 

som donerar pengar: 

“In 2013, in entrusting us with our highest-ever revenue, donors have recognized that 

UNICEF is a sound steward of resources and is driving results for all children, especially 

those hardest to reach and most at risk.” (UNICEF, 2014a:34). 
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I citatet konstateras att donatorer varit generösa, men också att detta beror på att de har förstått 

att UNICEFs arbete ger resultat. Välgörenheten som hyllas i ”Välgörenhetsdiskursen” kan 

problematiseras utifrån Spivaks åsikt att det finns en global elit som styr världen och för 

utsatta människors talan, vilket medför ett tolkningsföreträde (Andreotti, 2011:41). Att 

UNICEF och donatorer hyllas i ”Välgörenhetsdiskursen” för att de kan hjälpa andra 

människor ekonomiskt stärker då rådande maktobalanser. Vidare syns vad Fairclough 

(1992:84–85) benämner som ”Interdiskursivitet” och att en text bygger på olika diskurser då 

”Välgörenhetsdiskursen” och ”Barndiskursen” beskriver barn som oskyldiga offer, medan i 

”Utbildningsdiskursen” får barn ett aktörskap genom utbildning. Samtidigt enas diskurserna i 

att det är UNICEF, deras samarbetspartner och donatorer som förser barn med möjligheten till 

utbildning. Detta kan kritiseras utifrån det postkoloniala begreppet ”Epistemologiskt våld” då 

väst delar med sig av sin kunskap och det framstår som att organisationer som UNICEF har 

kommit längre i utvecklingen. Det tycks finnas ett facit för hur samhällen ska utformas, att 

UNICEF erbjuder barn ett aktörskap skulle utifrån postkolonial teori kunna ses som ett försök 

att civilisera dem in i ett västerländskt tankesätt. Samtidigt är det ett krävande arbete att 

förändra hela världens strukturella uppbyggnad och de utsatta barnen behöver hjälp nu, vilket 

skapar ett dilemma. All utveckling som beskrivs i rapporten tycks starta med UNICEF, som 

tar sitt uppdrag på allvar: 

”With these greater resources come greater responsibilities, not only to our donors, but also 

to all the children we serve.” (UNICEF, 2014a:10). 

UNICEF uttalar ett ansvar inför donatorerna och barnen och i ”Välgörenhetsdiskursen” 

arbetar organisationer och donatorer tillsammans för barns bästa. UNICEF är inte ensamma i 

kampen, tvärtom poängteras att de är beroende av samarbetspartners och att barns rättigheter 

är en universell fråga som alla bör arbeta tillsammans för. Att ”Välgörenhetsdiskursen” 

bygger på en positiv inställning till dem som hjälper andra framgår också av att kända 

människor engagerar sig och syns i samband med UNICEF. I rapporten konstateras att 

användandet av ambassadörer ger positiva resultat: 

“The star power of Goodwill Ambassadors generates attention, energy and resources for the 

world´s children.” (UNICEF, 2014a:29). 

Vidare innehåller ”Välgörenhetsdiskursen” även rationella och ekonomiska resonemang. 

”Barndiskursen” belyser barns utsatta situation, ”Utbildningsdiskursen” poängterar vikten av 

utbildningen, men i ”Välgörenhetsdiskursen” framträder också ett socioekonomiskt 
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resonemang och en politisk nivå. Att arbeta för barns rättigheter motiveras i ”Barndiskursen” 

med ett moraliskt resonemang, men i ”Välgörenhetsdiskursen” framträder ett ekonomiskt 

argument: 

”UNICEF has long advocated for children to be at the heart of development policies. The 

message to governments is clear: Social and economic policies must be equitable, in-clusive 

and sustainable, with priority given to the poorest and most disadvantaged children.” 

(UNICEF, 2014a:29). 

”UNICEF´s focus on reaching those children who are hardest to reach and most vulnerable 

is not only the right thing to do – it is a wise economic decision.” (UNICEF, 2014a:12).  

I ”Välgörenhetsdiskursen” aktualiseras alltså en politisk nivå, där UNICEF uppmanar länder 

att ta ansvar för barns utsatta situation och arbeta för en socioekonomisk politik med 

långsiktiga lösningar. Det uttalas fortfarande ingen ansvarig aktör till att barns utsatta 

situation ser ut som den gör, men UNICEF närmar sig här att uttala sig om vem som bär 

ansvaret för att förändra den. UNICEF uppmuntrar genomgående i rapporten till att alla bör 

arbeta för barns bästa. Att hjälpa utsatta barn motiveras inte enbart med att det är moraliskt 

försvarbart, utan även att det är en långsiktig och lönsam lösning. Att ekonomiska argument 

används i ”UNICEF Annual Report 2013” passar in i den globala och kapitalistiska 

marknadslogik som konstateras och kritiseras av Spivak (2004:538–540), vilket leder in på 

analys av den sociala praktikens nivå. 

Sociala praktikens nivå 

Då föreliggande studie inte har undersökt den diskursordning som UNICEF verkar i, utgår 

analys av den sociala praktikens nivå från den postkoloniala teorins beskrivning av samtiden. 

Spivak (2004:538–540) argumenterar för att det råder en skev resurs- och maktfördelning i 

världen, som startade med kolonialismen och upprätthålls via globaliseringen. Postkolonial 

teori anser att den kapitalistiska marknadslogiken som formar världen förhindrar en långsiktig 

förändring av världens kapital. Ansvaret för resursfördelningen riskerar att förskjutas då de 

fattiga anses kunna välja att delta i kapitalismens spel, det finns ett facit för hur ett samhälle 

ska utvecklas (Andreotti, 2011:38–39). ”UNICEF Annual Report 2013” textnivå och den 

diskursiva praktikens nivå kopplas här till den diskursordning som dominerar gällande 

resursers fördelning i världen enligt postkolonial teori. Rapportens diskursiva praktik jämförs 

alltså med en diskursordning om välgörenhet som bygger på och omfamnar en kapitalistisk 

marknadslogik. 
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Kapitalismen och globaliseringen, som postkolonial teori problematiserar, reproduceras till 

viss del i ”Utbildningsdiskursen” genom dess beskrivning av utbildning. Hur mycket beror 

dock på hur den utbildning som förespråkas i ”UNICEF Annual Report 2013” tolkas. I 

rapporten framkommer att utbildningens innehåll ska vara relevant och medföra förändring, 

vilket liknar det kostnadseffektiva och målinriktade resonemang som kapitalismen medför. 

Samtidigt framkommer det också i ”Utbildningsdiskursen” att utbildning ska vara förankrad i 

det lokala samhället, vilket innebär att den västerländska universitetsdrömmen som Spivak 

(2004:532) varnar för inte tycks förespråkas. Men att utbildning ska vara förankrad i det 

lokala samhället kan också tolkas som förespråkandet av en marknadsstyrd och målinriktad 

utbildning, där användbar och mätbar kunskap premieras. Kapitalismens marknadslogik 

innebär att kunskap ska vara nyttig och effektiv, vilket kan kritiseras utifrån det postkoloniala 

begreppet ”Epistemologiskt våld” och att västvärldens rationella epistemologi med rötter i 

upplysningen har blivit en norm för hela världen (Andreotti, 2011:17). 

Eftersom ”Utbildningsdiskursen” anser att barn får ett bättre liv via den utbildning som 

UNICEF och andra organisationer möjliggör framställs utbildning som den rätta vägen till 

individuell och samhällelig utveckling. Vilket kan kritiseras enligt det postkoloniala begreppet 

”Eurocentrism”, att västvärldens partikulära levnadssätt har projekterats som ett universellt 

facit med tolkningsföreträde (Andreotti, 2011:7-8, 39). Att den utbildning som förespråkas i 

”Utbildningsdiskursen” tycks medföra tillväxt innebär också att samhällens utveckling ses 

som linjär där vissa anses ha kommit längre än andra och tycks därför också veta bättre. Detta 

medför att ”Utbildningsdiskursen” reproducerar den diskursordning gällande fördelning av 

världens resurser som Spivak (2004) anser råder. Det skapas globala och lokala eliter med 

universellt tolkningsföreträde, på andra människors bekostnad. 

”Utbildningsdiskursens” fokus på utveckling kan ses som barns väg in i kapitalismen och som 

ett facit för hur förstörda samhällen ska byggas upp. Utbildningen riskerar därför att bli hela 

tredje världens biljett in i västvärldens epistemologi, vilket enligt postkolonial teori 

reproducerar rådande globala hegemonier. Samtidigt tycks praktiska hjälpmedel som 

utbildning behövas för att barn ska kunna ta sig ifrån den utsatta situation som kapitalismens 

globala och lokala eliter, enligt postkolonial teori, har skapat. Den utbildning som 

”Utbildningsdiskursen” erbjuder kanske därför inte bör kritiseras, utan snarare ständigt 

problematiseras utifrån möjligheten att belysa en partikulär minoritets utsatthet och 

diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. 
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En stor skillnad mellan den ödmjuka humanistiska utbildning som Spivak (2004) förespråkar 

och det linjära utbildningsfacit som hon kritiserar är att Spivak avkräver alla självreflexivitet. 

Det är inte bara de utsatta barnen i ”Barndiskursen” som behöver utbildas, istället menar 

Spivak (2010) att alla måste ifrågasätta den plats de talar ifrån samt ifrågasätta den 

”Eurocentrism” och det ”Epistemologiska våld” som råder. Men i ”Välgörenhetsdiskursen” 

framställs UNICEF, dess samarbetspartners och donatorer som hyllade aktörer, vilket tyder på 

att de inte behöver utvecklas. Dock påpekas det i ”UNICEF Annual Report 2013” att 

UNICEFs representanter också lär sig saker av barnen och att utbytet på så sätt är ömsesidigt. 

Detta utbyte är relationellt och sker i möten mellan individer, vilket liknar Spivaks ödmjuka 

humanistiska utbildning. Det framkommer också i ”Välgörenhetsdiskursen” att UNICEF 

förespråkar förändring på politisk nivå för en långsiktig förbättring av barns levnadsvillkor, 

vilket kan ses som ett närmande till kritik av rådande globala hegemonier. 

Men det faktum att bakomliggande orsaker till barns utsatta situation inte skrivs ut i 

”Barndiskursen” tyder ändå på att det är just barnen som ska anpassas in i världens rådande 

strukturer. Rapportens diskursiva praktik tycks hålla sig inom den kapitalistiska 

marknadslogikens diskursiva ramar eftersom ”Barndiskursen” utelämnar en ansvarig aktör till 

barns utsatta situation och ”Utbildningsdiskursen” beskriver utbildning som en universell väg 

till ett bättre liv. Också ”Välgörenhetsdiskursens” positiva inställning till 

välgörenhetsorganisationer och donatorer, samt att insatser motiveras med ekonomiska 

argument tyder på att diskursordningens kapitalistiska marknadslogik och den globala 

majoritetens universella hegemoni reproduceras i de diskurser som lokaliserats i den 

diskursiva praktikens nivå. 

De tre lokaliserade diskurserna i ”UNICEF Annual Report 2013” förmedlar kunskap om 

utsatta barn, som erbjuds aktörskap via utbildning och på så sätt kan förverkliga sig själva och 

sitt samhälle. ”Välgörenhetsdiskursen” bygger på att hyllade aktörer i form av 

välgörenhetsorganisationer och donatorer delar med sig av sina pengar, sin tid och sin 

kunskap till utsatta barn. Att ”UNICEF Annual Report 2013” tycks hålla sig innanför 

kapitalismens diskursiva ramar istället för att ständigt problematisera sin egen roll och 

samhällets utformning påminner också om det som Spivak (2004: 533–534) kritiserar Marx 

för att ha gjort när han förespråkade att proletariatet skulle ta makten via revolution. Spivak 

(2010) menar att en långsiktig epistemologisk förändring inte kan äga rum så länge människor 

håller sig inom de rådande diskursiva ramarna. 
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Trots att postkolonial teori och Spivak är kritisk mot den diskursordning som ”UNICEF 

Annual Report 2013” tycks reproducera finns också många likheter mellan UNICEF och 

postkolonial teori. UNICEFs vilja att se utsatta barn som inte syns påminner om Spivaks 

strävan att höra de förtryckta röster som inte hörs. Båda förespråkar utbildning, även om 

analys av ”UNICEF Annual Report 2013” tyder på att UNICEFs utbildning håller sig mer 

inom kapitalismens och globaliseringens diskursiva ramar, och de tycks dela ambitionen att 

vilja synliggöra partikulära rättigheter i en universell värld. Utifrån resultatet att ”UNICEF 

Annual Report 2013” diskursiva praktik reproduceras den diskursordning som råder enligt 

postkolonial teori.  

Men det kan diskuteras om det verkligen är UNICEFs uppdrag att belysa bakomliggande 

orsaker till barns utsatta situation. Den långsiktiga epistemologiska förändring som Spivak 

(2010) anser behövas tar tid och är kanske ett ansvar som inte kan läggas på endast en 

välgörenhetsorganisation. Utsatta barn behöver akut hjälp och enligt statistiken i ”UNICEF 

Annual Report 2013” kan UNICEF erbjuda detta. Men enligt postkolonial teori är det allas 

ansvar att ifrågasätta den plats de talar ifrån, även UNICEFs, eftersom det annars inte kan äga 

rum en långsiktig förändring. UNICEFs arbete riskerar då att enbart hjälpa kortsiktigt och inte 

förändra den globala majoritetens universella hegemoni som råder enligt postkolonial teori 

(Andreotti, 2011:17–18). Utan självreflexivitet tycks UNICEFs försök att se de utsatta barn 

som inte syns inte kunna medföra den långsiktiga förbättring av barns livsvillkor som de 

uttalat strävar efter. Samtidigt påpekas det i rapporten att UNICEF inte vill hävda 

tolkningsföreträde på barns historier och de uppmuntrar politiker att ta ansvar för världens 

barn, vilket liknar ett problematiserande av den globala majoritetens universella hegemoni. 

Att utbildning hyllas och anses erbjuda barn aktörskap riskerar att skapa en normativ dröm 

om en lokal hjälte då barnen erbjuds ett bättre liv genom att delta i kapitalismens spel, vilket 

postkolonial teori och Spivak kritiserar (Andreotti, 2011:42). Eftersom alla påverkas av den 

plats de talar ifrån influeras även de utsatta barnen av den globala hegemoni de lever i. När de 

utbildas och får ett aktörskap är de enligt Spivaks (2010) resonemang inte längre i samma 

utsatta situation, vilket påverkar vad som sägs och inte sägs. Att analys tyder på att 

”Utbildningsdiskursen” närmar sig en målinriktad västerländsk utbildning som gynnar 

kapitalismen medför att barnen i rapporten inte längre är kvar i samma utsatta situation. Att se 

barnen som utbildar sig och får ett aktörskap i ”Utbildningsdiskursen”, som äkta förtryckta 

röster riskerar då att bli en förenkling av barns verkliga situation och medföra att de barn som 

fortfarande inte syns glöms bort. Utifrån denna problematik kan UNICEF kritiseras för att 
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förmedla kunskapen att de har lyckats att se de barn som inte syns och höra de röster som inte 

hörs, istället för att ständigt ifrågasätta de diskursiva ramar som råder. Men samtidigt behöver 

världen ta del av kunskapen om barns utsatta situation för att en förändring ska kunna ske och 

barn ska få den hjälp de behöver, vilket speglar Spivaks (2010) problematiserande av att höra 

de förtrycktas röster. 

Sammanfattningsvis tycks de tre diskurser som lokaliserats i ”UNICEF Annual Report 2013” 

reproducera den globala kapitalistiska marknadslogik som enligt postkolonial teori råder i 

världen. Diskurserna förespråkar en förändring av barns utsatta situation, men de håller sig 

inom kapitalismens diskursiva ramar, vilket enligt Spivak (2004) motverkar en långsiktig 

epistemologisk förändring samtidigt som det tycks behövas för att kunna erbjuda barn akut 

hjälp. 

Sammanfattning av analys och resultatredovisning 

Kunskap 

I ”Barndiskursen” sprids kunskapen att barn inte bär ansvaret för den utsatta situation de 

befinner sig i, de har fallit offer för en värld där resurser är orättvist fördelade. 

Bakomliggande orsaker till barns utsatta situation belyses inte. Men globaliseringens baksida 

åskådliggörs och det påpekas att alla länder och politiker bör ta sitt ansvar för att förbättra 

barns utsatta situation. I ”Utbildningsdiskursen” förmedlas kunskapen om att barn 

förverkligar sig själva genom utbildning och på lång sikt kan de också bidra till förändring 

och bygga upp sina lokala samhällen. Här sprids kunskapen om barnet som en lokal hjälte 

som ivrigt vill utbilda sig och strävar efter en möjlighet att utveckla sig själv och sitt lokala 

samhälle. De utsatta barnen anses få bättre levnadsvillkor genom att ta del av det mer 

utvecklade västerländska levnadssätt som utbildning erbjuder. Den normativa drömmen om 

den lokala hjälten skapas inom den kapitalistiska marknadslogikens diskursiva ramar och ett 

västerländskt tankesätt, vilket kan kritiseras utifrån ett postkolonialt resonemang (Andreotti, 

2011; Spivak, 2004). Genom utbildning kan de utsatta barnen arbeta tillsammans med 

organisationer som UNICEF för att förbättra de lokala samhällena. Detta riskerar att förmedla 

kunskapen att UNICEF har lyckats se de utsatta barn som inte syns och höra de förtryckta 

röster som inte hörs, vilket kan kritiseras utifrån Spivaks (2010) resonemang för att endast 

vara en förenkling av verkligheten som medför att de barn som ännu inte hörs glöms bort. I 

”Välgörenhetsdiskursen” sprids kunskapen om hyllade aktörer i form av 
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välgörenhetsorganisationer och donatorer som räddar barns liv. Gemensamt för alla tre 

diskurser som lokaliserats är att det är UNICEF som möjliggör förändring. 

Aktörskap 

Den kunskap som sprids om UNICEF och barnen i ”UNICEF Annual Report 2013” medför 

olika sorters aktörskap. I ”Välgörenhetsdiskursen” framträder UNICEF, deras 

samarbetspartners och donatorer som hyllade aktörer som aktivt och osjälviskt hjälper utsatta 

barn, trots farliga miljöer. ”Välgörenhetsdiskursen” förmedlar en kunskap om UNICEF som 

medför ett aktörskap. I ”Barndiskursen” förmedlas kunskapen om utsatta barn som saknar 

möjlighet att förändra sin situation. Avsaknaden av barns aktörskap i ”Barndiskursen” 

möjliggör UNICEFs aktörskap i ”Välgörenhetsdiskursen”. I ”Utbildningsdiskursen” 

framträder däremot det utbildade barnet som en lokal hjälte som kan förändra både sin 

individuella situation och det lokala samhället. Utbildning presenteras som en möjlighet för 

barn att få ett aktörskap, genom utbildning kan barn förverkliga sig själva. Här tycks en 

normativ dröm om en lokal hjälte, likt den Spivak (2010) varnar för, frodas. Enligt den 

globala kapitalismens marknadslogik kan utbildning erbjuda barn en väg in i världens 

gemenskap. Dock bör det påpekas att det är UNICEF som erbjuder barn aktörskap genom att 

skapa utbildningsmöjligheter. 

Röster 

I ”UNICEF Annual Report 2013” poängteras att UNICEF inte vill föra barns talan, istället vill 

UNICEF berätta om när de försöker nå dessa barn. Detta syns i rapporten då den redogör för 

UNICEFs insatser och samarbeten under år 2013. Men samtidigt motiveras UNICEFs insatser 

i ”Välgörenhetsdiskursen” med att barns utsatthet belyses i ”Barndiskursen”. Den kunskap 

som sprids i rapporten samt det aktörskap denna kunskap medför påverkar vilka röster som 

hörs. I ”Barndiskursen” saknar barn ett aktörskap och i sin tur därför även en röst. Enligt 

Spivaks resonemang är dessa barn utstängda från den globala arenan och kan därför inte göra 

sina röster hörda (Andreotti, 2011:40–42). I ”Utbildningsdiskursen” däremot erbjuds barn 

aktörskap i form av utbildning, vilket på lång sikt också kan medföra att de får en röst. Men 

eftersom vad som sägs och inte sägs, enligt Spivak (2010), alltid påverkas av den position 

människor talar ifrån kommer det som barnen säger förändras i takt med att de får tillträde till 

den globala arenan. 

Ett genomgående tema i formuleringen i ”UNICEF Annual Report 2013” är att påståenden 

presenteras som objektiv fakta, vilket medför ett tolkningsföreträde och att det är UNICEFs 



43 

 

röst som hörs i rapporten. Det framgår att UNICEF inte vill föra barns talan, samtidigt som de 

måste göra detta för att de utsatta barnen inte har någon egen röst, vilket skapar ett dilemma. 

UNICEF och Spivak tycks dela en vision där UNICEF vill synliggöra de utsatta barn som inte 

syns och Spivak vill höra de förtryckta röster som inte hörs. Men när de utsatta barnen i 

”UNICEF Annual Report 2013” får en röst genom utbildning är de inte längre i samma utsatta 

situation, strävan efter en äkta förtryckt röst riskerar därför att endast bli en normativ dröm 

om en lokal hjälte. 

Slutdiskussion 

”UNICEF Annual Report 2013” har studerats utifrån problematiken att belysa en partikulär 

minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala 

majoritetens universella hegemoni. UNICEFs globala inflytande, dess nära koppling till FN 

och de mänskliga rättigheterna samt dess fokus på utbildning motiverade genomförandet av 

en analys av organisationens rapport utifrån ovan nämnd problematik. Vilken kunskap, vilket 

aktörskap och vilka röster som finns i rapporten har undersökts med hjälp av Faircloughs 

(2010:94) tredimensionella lingvistiska analysmodell och postkolonial teori, som kritiserar att 

västvärldens partikulära livsstil har blivit ett universellt facit. De postkoloniala begreppen 

”Eurocentrism” och ”Epistemologiskt våld” samt problematiserandet av att föra andra 

människors talan har använts (Andreotti, 2011:7–8,17; Spivak, 2010). 

Spänningsfältet mellan den partikulära minoritetens utsatthet och diskriminering och globala 

majoritetens universella hegemoni är något som det vetenskapliga ämnet interkulturell 

pedagogik berör. Svensson (2009:34–35) argumenterar för att pedagogik är så mycket mer än 

det som sker i traditionella utbildningssituationer och Borgström och Goldstein-Kyaga 

(2012:21) definierar interkulturell pedagogik som ett gränsöverskridande mellan skillnader 

som ständigt förhåller sig till det olösliga dilemmat mellan det partikulära och universella i 

form av skillnads- och likhetsrättigheter. Tidigare forskning visar att Langmann (2010) 

problematiserar möjligheten att välkomna människor som är annorlunda i en skolmiljö, utan 

att samtidigt reproducera majoritetens norm. Även Portera (2008) och Gorski (2008) fångar 

dilemmat att vilja hjälpa, men samtidigt riskera att reproducera det ursprungliga problemet då 

de problematiserar arbetet kring interkulturell pedagogik. Exempelvis riskerar lärare att göra 

elever till ambassadörer för sina kulturer och på så sätt stärka skillnader istället för att 

överskrida dem (Portera, 2008:486–487). Också Ninnes och Hellstén (2005) belyser att 

undervisning kan riskera att bli kontraproduktiv och de problematiserar internationaliseringen 
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av högre utbildning. Ninnes (2005) har analyserat Australiens deltagande i Viritual Colombo 

Plan, VCP, och påpekar att programmet tycks drivas av en strävan efter ekonomisk vinning. 

Det skapas en tydlig dikotomisering i VCP-dokumenten, där Australien beskrivs som ett 

utopiskt välutvecklat land som hjälper mindre utvecklade länder och globala maktobalanser 

problematiseras inte. Även Harrisson (2010) tar upp globaliseringens konsekvenser då han 

anser att de mänskliga rättigheterna hotas av just globaliseringen och den nyliberala 

marknaden. Han anser att globala företag med sin kapitalistiska makt kan bedriva strukturellt 

våld mot underlägsna partikulära kulturer. 

Vid analys av ”UNICEF Annual Report 2013” lokaliserades diskurserna ”Barndiskursen”, 

”Utbildningsdiskursen” och ”Välgörenhetsdiskursen”. I ”Barndiskursen” förmedlas 

kunskapen om utsatta barn, som saknar aktörskap då de fallit offer för en orättvis värld. Detta 

stödjer tidigare forskning gjord av Littler (2008), som studerar konsekvenserna av att kända 

människor medverkar i välgörenhetskampanjer. Littler (2008) konstaterar att detta kan vara 

problematiskt då rika människor representerar utsatta människors situationer, vilket innebär 

ett tolkningsföreträde och kan medföra en skev bild där de utsatta målas upp som hjälplösa 

offer som behöver räddas. I ”Välgörenhetsdiskursen” porträtteras UNICEF, dess 

samarbetspartners och donatorer som hyllade aktörer som osjälviskt och trots farliga miljöer 

hjälper utsatta barn. Men i ”Barndiskursen” förmedlas kunskap om utsatta barn som saknar 

aktörskap. UNICEFs och barnens ojämlika aktörskap påminner om den utopiska bild av 

Australien som, enligt Ninnes (2005), framträder i VCP. UNICEF och Australien förser 

barnen och de mindre utvecklade länderna med utbildning, vilket kan tänkas reproducera den 

globala majoritetens universella hegemoni. Det framträder alltså ojämlika aktörskap i 

”UNICEF Annual Report 2013”, samt i Ninnes (2005) analys av Australiens delaktighet i 

VCP och i Littlers (2008) forskning om kända människors medverkan i 

välgörenhetskampanjer. Detta mönster fångas även i Langmanns (2010) problematisering av 

möjligheten att belysa en utsatt grupps diskriminering i skolmiljö, utan att samtidigt 

stigmatisera dessa som annorlunda och underlägsna. 

Vidare kan den utbildning som UNICEF möjliggör i ”Utbildningsdiskursen” kritiseras utifrån 

Spivaks (2004:532) resonemang, då den tycks bygga på en kapitalistisk marknadslogik, och 

av Gorski (2008:522), då den är målinriktad och kan ses som de quick-fix-metoder 

interkulturell pedagogik varnar för. I rapporten sprids kunskapen om utbildade barn som 

förverkligar sig själva och bygger upp sina lokala samhällen, vilket riskerar att skapa en 

normativ dröm om en lokal hjälte. Det antyds då att UNICEF har lyckats se de utsatta barn 
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som inte syns och höra de förtryckta röster som inte hörs genom att erbjuda dem utbildning, 

vilket kan kritiseras utifrån Spivaks (2010) resonemang då även UNICEF och de utsatta barn 

som får ett aktörskap påverkas av den plats de talar ifrån. De barn som ännu inte ses och hörs 

i rapporten riskerar också att glömmas bort.  

I inledningen till föreliggande studie konstateras att den intresseväckande problematiken kring 

skillnads- och likhetsrättigheter mynnar ut i den ontologiska och epistemologiska frågan: kan 

det finnas en universell världssyn, värdering och kunskap, som samtidigt kan inrymma 

motstridiga partikulära åsikter? Genomförd analys visar att ”UNICEF Annual Report 2013” 

riskerar att reproducera den globala majoritetens universella hegemoni då de diskurser som 

lokaliserats håller sig inom den kapitalistiska marknadslogikens diskursiva ramar när de 

förespråkar förbättring av barns utsatta situation. Detta kan enligt Spivak inte leda till en 

långsiktig epistemologisk förändring. Att diskurserna enligt Spivaks (2004) resonemang 

håller sig inom den kapitalistiska marknadslogikens ramar påminner om det strukturella våld 

mot minoritetskulturer som Harrison (2010) anser att globaliseringen medför. Det påminner 

även om den saknad av transparens i skapandet och genomförandet av VCP, som Ninnes 

(2005) anser råder då Australien enbart hyllas och dessutom tycks gynnas ekonomiskt av 

internationaliseringen av högre utbildning. 

Både ”UNICEF Annual Report 2013”, Spivak (2004), Harrison (2010) och Ninnes (2005) 

påpekar alltså att globaliseringens baksida behöver belysas. Dock anser Harrison (2010) att de 

mänskliga rättigheterna hotas av globaliseringen, medan Spivak (2004) tar resonemanget ett 

steg längre och även kritiserar de mänskliga rättigheterna. I ”UNICEF Annual Report 2013” 

beskrivs inte heller någon ansvarig aktör för barns utsatta situation, medan Harrison (2010) 

lyfter fram globala företag och specifikt USA som ansvariga aktörer och Spivak (2004) 

kritiserar globala och lokala eliter. Att rapporten håller sig inom den kapitalistiska 

marknadslogikens diskursiva ramar kan också relateras till Littlers (2008) forskning, då hon 

påpekar att UNICEF har kritiserats för ett samarbete med Gucci år 2006 kring en 

julklappskampanj, då fabriker i Indien och Pakistan med inhumana arbetsförhållanden 

användes. 

När ”UNICEF Annual Report 2013” håller sig inom den kapitalistiska marknadslogikens 

diskursiva ramar riskerar de att formulera ett svar på problematiken att belysa en partikulär 

minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala 

majoritetens universella hegemoni, istället för att ständigt förhålla sig till detta dilemma. De 
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utsatta barnen behöver akut hjälp, som UNICEF tycks kunna erbjuda, och barnen kan inte 

föra sin egen talan förrän de får tillträde till den globala arenan genom det aktörskap som 

utbildning möjliggör. Men kunskapen om att utbildning ger utsatta barn ett aktörskap och en 

röst riskerar ändå att bli en normativ dröm om en äkta förtryckt röst och en lokal hjälte. Att tro 

sig ha funnit ett svar på ovan nämnd problematik blir enligt postkolonial teori 

kontraproduktivt och påminner om Ninnes och Hellsténs (2005) problematisering av 

internationaliseringen av högre utbildning och de quick-fix-lösningar som interkulturell 

pedagogik varnar för (Gorski, 2008; Portera 2008; Goldstein-Kyaga och Borgström, 2012; 

m.fl.). 

Efter genomförd analys av ”UNICEF Annual Report 2013” tycks problematiken att belysa en 

partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera den globala 

majoritetens universella hegemoni, vara ett dilemma som varken kan eller ska lösas. Istället är 

denna problematik något som alla behöver förhålla sig till. Tidigare forskning påvisar att även 

insatser med goda intentioner ständigt behöver problematiseras då de annars kan reproducera 

den globala majoritetens universella hegemoni. Att de utsatta barnen i ”Barndiskursen” får ett 

aktörskap genom utbildning riskerar att endast bli en normativ dröm om en lokal hjälte, vilket 

verifierar den tidigare forskning som presenterats i föreliggande studie. Postkolonial teori 

förespråkar därför självreflexivitet och interkulturell pedagogik eftersträvar interkulturell 

sensibilitet och en kosmopolitisk blick för att förhålla sig till den ofrånkomliga problematik 

som föreliggande studie har berört (Andreotti, 2011:17; Lahdenperä, 2004:18; Goldstein-

Kyaga och Borgström:17-20).  

Avslutningsvis bör påpekas att föreliggande studies begränsningar och genomförande har 

påverkat dess resultat. Studien har endast analyserat ”UNICEF Annual Report 2013s” 

innehåll och kanske hade analys av textens produktion och konsumtion medfört andra 

infallsvinklar. Resultatet har också påverkats av att det är UNICEFs rapport som har studerats 

utifrån problematiken att belysa en partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att 

samtidigt reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. Möjligen hade analys 

av en annan välgörenhetsorganisation, exempelvis Röda korset, gett andra resultat. Även 

analys av UNICEFs övriga dokument hade kunnat föra studien i en annan riktning. Likaså har 

studiens teoretiska val varit avgörande för dess resultat, speciellt då analys av den sociala 

praktikens nivå har utgått specifikt från postkolonial teoris verklighetssyn.  
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Då föreliggande studie har genomförts med åsikten att alla människor påverkas av den plats 

de talar ifrån är det möjligt att en analys av ”UNICEF Annual Report 2013” i en annan 

kontext eller genomförd av en annan forskare hade kommit fram till andra slutsatser. Studiens 

datamaterial, teori och genomförande har alltså påverkat resultatet. Med kännedom om 

föreliggande studies begränsningar, tycks genomförd analys påvisa att problematiken att 

belysa en partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, utan att samtidigt reproducera 

den globala majoritetens universella hegemoni, vara ett dilemma som alla ständigt behöver 

förhålla sig till. Att formulera ett konkret svar på denna ofrånkomliga problematik riskerar att 

bli kontraproduktivt, exempelvis genom att en normativ dröm om en lokal hjälte skapas. 

Vidare forskning 

På grund av studiens begränsningar har ”UNICEF Annual Report 2013s” produktion och 

konsumtion inte studerats. Detta rekommenderas som ett intressant område för vidare 

forskning då Fairclough (2010:132) anser att även dessa dimensioner bidrar till texters 

utformning. Hur människor påverkas av eller uppfattar rapporten kan bidra med djupare 

kunskap kring problematiken att belysa en partikulär minoritets utsatthet och diskriminering, 

utan att samtidigt reproducera den globala majoritetens universella hegemoni. Föreliggande 

studie uppmuntrar därför till vidare forskning om vilka konsekvenser belysandet av 

partikulära minoriteters utsatthet och diskriminering faktiskt får, exempelvis genom att 

studera hur ”UNICEF Annual Report 2013” konsumeras. I föreliggande studie konstateras 

även att bakomliggande orsaker till barns utsatta situation inte framkommer i ”UNICEF 

Annual Report 2013”, orsaker till globala hegemonier existens och resursers orättvisa 

fördelning anses därför också vara intressanta områden för vidare forskning.  
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