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Abstract 

Denna uppsats diskuterar meningsskapande och värderingar utifrån Musikhjälpen. 

Musikhjälpen är ett projekt som sker i samarbete mellan Sveriges Radio, Radiohjälpen och 

Sveriges Television. Det är alltså främst ett radioprogram som sänds i sex dygn i sträck för att 

dels informera, dels samla in pengar till ett specifikt ändamål. Den första Musikhjälpen hölls i 

Malmö år 2008, därefter i Göteborg år 2009 och i december 2010 hölls det än en gång i 

Malmö. Det installerades en ”glasbur”, alltså en provisorisk studio, på Gustav Adolfs Torg 

som man kunde se in i och där programledarna också levde under själva sändningsveckan. 

Ledorden i detta projekt är solidaritet, folkbildning och engagemang (Radiohjälpen).  

Denna studie börjar med en återblick mot 1900-talets början då radion ännu inte fanns och då 

man anordnade festliknande välgörenhetsbasarer som på olika sätt påminner om 

Musikhjälpen. I det insamlade materialet har folkbildning haft en avgörande roll vilket som 

kan tolkas utifrån Sveriges Radios starka folkbildningstradition som går tillbaka ända till dess 

uppstart, men också kunskapssamhällets fokus på kunskap som lösning till problem. 

Informanterna har också skapat mening i Musikhjälpen utifrån att kontrastera det gentemot 

andra välgörenhetsevenemang och en ambivalens kring begreppet kan uppfattas.  Utifrån 

Marcel Mauss teori om ”gåvoekonomin” kan man genom informanternas berättande se att det 

finns en struktur kring gåvor även i detta sammanhang. Musikhjälpen blir den som tar 

ett ”första steg” i givandet genom att skapa en situation där man kan och till viss del även ska 

ge. Genom att betona ändamålet med pengarna så skapas en skyldighet (men inte tvång) från 

lyssnarens sida att ge en gåva. Gåvan i sig blir då Musikhjälpens gengåva medan det från 

givarens sida blir en altruistiskt eller ”imperfekt altruistisk” handling.  

 

Nyckelord: Musikhjälpen, basarer, radio, folkbildning, välgörenhet, givande och reciprocitet. 
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1. Inledning 
År 2011 har EU utropat till frivilligåret för att uppmärksamma det frivilliga ideella arbetet i 

Europa. Mottot lyder: Gör skillnad – Engagera dig! (Europeiska kommissionen). Detta 

budskap har vi hört många gånger förr, att vi kan göra skillnad men också att vi borde 

engagera oss. 

I december år 2010 så hölls Musikhjälpen för tredje gången, arrangerat av Sveriges Radio och 

Radiohjälpen i samarbete med Sveriges Television. Eventet sträckte sig över sex dagar, 144 

timmars direktradio- och TV-sändning och en slutlig insamlingssumma på över 12 miljoner 

kronor till förmån för bekämpningen av barnhandel och trafficking. Genom Radiohjälpen 

förmedlades sedan pengarna vidare till lokala projekt som arbetar med dessa frågor. Det var 

många faktorer i Musikhjälpen som väckte mitt intresse, som dess utformning, budskap och 

inte minst den stora framgången år 2010, av det rekordstora insamlingsbeloppet att döma. 

Eftersom jag tidigt hade en tanke om att denna uppsats skulle kretsa kring varför man gör 

välgörenhet blev Musikhjälpen min ingång till detta ämne.  

Under arbetets gång har jag hela tiden fått nya insikter i vad Musikhjälpen innebär, som att 

det hela är en public service produktion vilket har gjort att jag inte kan lämna rundradions 

betydelse i folkhemmen utanför. Efter ett besök på Folklivsarkivet i Lund fann jag också att 

man under tidigt 1900-tal höll basarer vars folkfest-stämning hade många likheter med just 

Musikhjälpen. Då uppstod det funderingar kring varför musik är en återkommande 

komponent i liknande sammanhang? Samtidigt kan man fråga sig hur välgörenhet kan 

kombineras med fest? Vad är det man ”firar” vid ett välgörenhetsevenemang egentligen? 

Välgörenhet verkar vara något som de flesta känner sig ambivalenta inför. Även om det finns 

små delar i en organisation som man är fundersam över så är det svårt att ifrågasätta just 

handlingen att ge och hur man ger, eller varför man ska ge och det är en ambivalens som jag 

tror att många kan känna igen sig i. Frågan ”varför ska jag ge?” vägs ofta upp av 

frågan ”varför ska jag inte ge?” . Att ge är inte en handling utan mening. Därför vill jag i 

denna uppsats titta närmare på hur man ger mening till det man gör i Musikhjälpens 

sammanhang, närmare förklaring till mitt ämnesval följer i nästa kapitel.
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1.2 Bakgrund 

Budskapen om att ge och göra välgörenhet är inte främmande för många. Innan jag begav mig 

in i ämnet etnologi studerade jag bland annat fred- och konfliktvetenskap. Emellanåt 

diskuterade vi bistånds- och välgörenhetsorganisationer i utsatta länder, främst hur de på olika 

sätt befäster en viss struktur i samhället och skapar en beroendeställning som 

lokalbefolkningen sedan har svårt att ta sig ur. På så sätt började min uppfattning om 

välgörenhet att sakta förändras, från att ha tyckt att det är både en plikt och självklarhet till en 

något mer försiktig och kanske till och med skeptisk inställning. De små nålar för välgörande 

ändamål som man kan köpa vid kassorna i olika butiker började snart reta mig och jag 

funderade över deras mening, eller vad är meningen med välgörenhet över huvud taget? 

Frågan är inte om organisationerna gör något bra, jag har själv erfarenhet av lyckade projekt 

som utför väldigt viktiga arbeten i sina lokala sammanhang, frågan vänder sig snarare till 

givaren. Vad för mening skapas av att ge femtio kronor? Vad är det som händer med personen? 

Hur skapar insamlingsprojekt mening i sina uppdrag? 

När sedan Musikhjälpen gick av stapeln förra året så fångade det min uppmärksamhet. Jag är 

själv en lyssnare av Sveriges Radio och genom den egna kanalen hade de byggt upp en 

förväntan kring projektet. Ämnet för året var ”Barn är inte till salu” vilket innebar barnhandel 

och trafficking. En frusen eftermiddag i december gjorde jag en observation av evenemanget 

som pågick på Gustav Adolfs Torg i centrala Malmö. Trots det tunga ämnet så påminde 

stämningen om en fest. Det spelades musik rakt ut över torget från glasburen som fungerade 

som provisorisk studio, det såldes crêpes bredvid, folk stod i kö vid glasburen för att ge ett 

pengabidrag och önska en låt som sedan skulle spelas i radioprogrammet. Snart startades det 

också en auktion av saker som skänkts till projektet mitt på torget och folks samlades kring 

auktionsutroparen. (Observationsprotokoll 2010-12-19) 

Utifrån mig själv, rent autoetnografisk så verkar det som att själva handlingen, att ge, är svår 

att ifrågasätta. Det är mycket lättare att ifrågasätta organisationen som tar emot pengarna men 

inte själva individen som ger. Däremot kan man mycket lättare kritisera någon som har 

ekonomisk möjlighet, men som inte ger. Välgörenhet eller givandet i sig tycks då vara en 

nödvändig del av samhället där det snarare är den som inte ger som bryter mot etiketten. Dock 

är syftet med denna uppsats inte att ifrågasätta denna handling, snarare att belysa det utifrån 

ett historiskt perspektiv samt Musikhjälpens sammanhang. 
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1.3 Syfte och avgränsning 

I denna uppsats kommer uttalanden om Musikhjälpen främst att komma från personer som 

själva varit verksamma i projektet, vilket kan bidra till att skapa mer förståelse för hur 

evenemanget upplevdes ”inifrån”. Syftet med denna uppsats är att belysa hur man skapat 

mening i Musikhjälpen kring syfte och mål, det vill säga hur man har gett sitt arbete mening. 

Ett av deras ledord i projektet är folkbildning, vilket är intressant utifrån radions starka roll 

som folkbildare under 1900-talet, men hur har folkbildningsuppdraget påverkat den moderna 

produktionen Musikhjälpen? Samtidigt är Musikhjälpen ett välgörenhetsprojekt då det har ett 

välgörandeändamål. Hur har man uttryckt sitt välgörenhetsperspektiv? Välgörenhet är ett 

väldigt stort begrepp och innefattar mycket. I denna uppsats kommer välgörenhet inte att 

diskuteras utifrån hela sin omfattning utan främst som en handling inom ramen för 

Musikhjälpen. Det finns även ett historiskt intresse för hur man innan Musikhjälpen uttryckte 

och gjorde välgörenhet. Där kan de välgörenhetsbasarer som fanns under tidigt 1900-tal 

utgöra en intressant jämförelse av då och nu. Att göra väl eller ge gåvor är ingen ny företeelse. 

Marcel Mauss studerade redan gåvoekonomin för nästan hundra år sedan. Hans teorier om 

gåvor och reciprocitet går dock fortfarande att tillämpa, så hur blir givandets utifrån Mauss, 

synligt i Musikhjälpen? Vad för slags givande kan Musikhjälpen ses som?  

Begreppen välgörenhet, folkbildning, givande och reciprocitet används för att kunna belysa 

mina frågeställningar och kommer att diskuteras och avgränsas längre fram i denna text.  

 

1.4 Metod och material 

På sätt och vis kan man säga att mitt fältarbete började redan när jag under förra hösten hörde 

att Musikhjälpen skulle arrangeras igen, men då visste jag inte att det skulle komma att spela 

en sådan central roll i min uppsats. När det närmade sig december månad var jag mer säker på 

mitt ämne och gjorde ett par observationer men mest för skojs skull. Jag begav mig till Gustav 

Adolfs Torg i Malmö där Musikhjälpens glasbur fanns och iakttog omgivningen. 

Observationer är en grundläggande etnologisk metod och som Magnus Öhlander skriver i 

Etnologiskt Fältarbete (Öhlander 1999) så använder man alla sinnena och inte endast synen 

när man använder sig av denna metod. Mitt tillvägagångssätt beskrivs vara ”öppen 

observation” där man observerar ”allt möjligt” (Öhlander 1999:78). Detta gjorde jag för att 

jag ännu inte hade något specifikt ändamål med min studie utan den syftade till att skapa mig 

bättre uppfattning om Musikhjälpen och ta del av stämningen och atmosfären. Musikhjälpen 
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sändes som sagt även på TV och i radio. Observationerna av dessa var då mer riktade till 

själva innehållet än själva ”scenen” för Musikhjälpen och jag förde anteckningar om det jag 

såg och hörde hemifrån och fick uppleva Musikhjälpen så som lyssnarna och tittarna gjorde. 

Anteckningar beskrivs också av Öhlander som observatörens främsta redskap (Öhlander 

1999:82) man kan inte heller anteckna för lite men hur mycket man än låter pennan glöda är 

risken som Öhlander (Öhlander 1999:79) skriver att ”Något måste alltid hamna i 

observatörens fokus medan annat väljs bort”. Därför har säkerligen mina egna referenser och 

inställning till Musikhjälpen spelat roll för vad jag uppmärksammat och noterat vilket också 

genomsyrar hela denna uppsats. Varpå jag vill påminna läsaren om att jag endast valt de 

perspektiv som kan komma att hjälpa mig besvara min frågeställning och att det säkerligen 

finns flera sätt att närma sig och tolka mitt insamlade material.   

Jag har även besökt hemsidor tillhörande Musikhjälpen, Radiotjänst m.fl. för att få 

information om deras ändamål och tillvägagångssätt men även lagt märke till hur de uttrycker 

sitt syfte på sina egna hemsidor. Men det kan ändå inte riktigt liknas vid ”nätetnografi”, alltså 

fältarbete på nätet på det sättet eftersom jag inte varit lagt stor vikt vid dem utan har främst 

fokuserat på mitt intervjumaterial. Men de har definitivt varit kompletterande för den 

information jag fått av mina informanter.  

Sedan har jag även vänt mig till Folklivsarkivet i Lunds som har hjälpt mig att ta fram 

uppteckningar kring basarer från tiden omkring 1920-talet. Basarer var som festliga 

marknader som ofta hölls i välgörande ändamål. Arkivmaterialet utgjordes dels av samtal men 

även kopior av så kallade ”basarvisor”, alltså en låttext till en välkänd melodi som såldes vid 

ingången till basarområdet. Dessvärre finns det inte mycket litteratur skrivet kring just dessa 

tillställningar, därav har det varit svårt att finna mer detaljerade uppgifter om hur de var även 

om det var en förhoppning. En annan svårighet med arkivmaterialet är att det inte går att 

urskilja mer om personerna bakom uttalandena, utan jag har helt enkelt tolkat materialet som 

jag uppfattat det och försökt att tänka utifrån dåtidens ekonomiska och sociala sammanhang.  

I det etnologiska fältarbetet är också personliga intervjuer en viktig metod och inget undantag 

för denna uppsats. För att få en bättre förståelse för hur Musikhjälpen gick till i praktiken 

kontaktade jag Sveriges Radio som sedan har hjälp mig att förmedla kontakter till potentiella 

informanter inom organisationen och kommer att presenteras närmare längre fram. En 

intervju är alltså som Eva Fägerborg skriver (Fägerborg 1999:57) ett samtal utifrån ett visst 

tema. Intervjuformen jag använde mig av var semistrukturerad, det vill säga att jag hade 
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förberedda frågor men var mån om att låta intervjupersonerna komma till tals och låta 

samtalet ta sin egen form emellanåt och vara flexibel med ordningen på ämnena som jag 

förväntade (Denscombe 2009:234 ff.). Jag spelade även in samtalen som jag sedan 

transkriberade. Samtalen utgör den större delen av mitt empiriska material som jag sedan gått 

tillbaka till och studerat.  

 

1.4.1 Informanterna 

De informanter jag valt att intervjua har varit personer med någon slags förankring till 

Musikhjälpen. Fyra av de fem informanterna har varit involverade i arbetet med Musikhjälpen. 

Men deras arbete inom organisationen har varit olika: projektledare, insamlingsansvarig, en 

P3-profil samt en artist som engagerade sig ideellt. Alltså har de upplevt olika aspekter av 

Musikhjälpen. Jag kom i kontakt med dem genom att skicka ett e-mail till Sveriges Radio som 

snabbt hänvisade mig till den som arbetat som insamlingsansvarig som i sin tur sedan kunde 

hjälpa mig att komma i kontakt med informanter i Malmö.  För att bredda mitt material något 

så har jag även intervjuat en student vid Lunds Universitet som var lyssnare av programmet. 

Informanterna har varierat i ålder, från medelålders till knappt fyllda tjugo, könsmässigt 

utgörs min informantgrupp av tre män och två kvinnor. Jag var noga med att informera 

informanterna om att deras rätt till av avbryta sin medverkan och hur materialet skulle 

hanteras då det transkriberade materialet kommer att lämnas in till Folklivsarkivet i Lund. 

Intervjupersonerna är anonymiserade i denna uppsats. Därför är det fingerade namn som jag 

valt oberoende av vad de egentligen heter och oavsett om de är offentliga personer eller ej för 

att på så sätt även bevara alla mina informanters anonymitet.  

 

1.5 Teoretiska perspektiv 

I grunden för denna uppsats ligger ett antal teorier och begrepp, de centrala kommer att 

presenteras och diskuteras närmare nedan.  

Gåvan av Marcel Mauss (1997), fransk sociolog och antropolog, analyserar gåvoutbyten 

i ”primitiva” samhällen. Boken gavs ut första gången 1925, men är på flera sätt fortfarande 

aktuell då den talar om gåvoekonomi, det vill säga att utbytet av varor och tjänster 

kontrolleras av en viss struktur där man blir skyldig att både ta emot och sedan återgälda en 

gåva. Detta menar även Mauss själv inte var begränsat till de avlägsna samhällena utan även 
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befintligt i hans egna, om än mindre påtaglig (Mauss 1997:18) Tätt knutet till Mauss är 

begreppet reciprocitet som innebär att uppfylla eller ge en gengåva för att återgälda någon 

(reciprocitet, Nationalencyklopedin, fortsättningsvis NE). På ytan kan detta tyckas vara en 

teori som inte är applicerbart när det gäller välgörenhet som i grunden bygger på frivillighet 

och inte skyldighet men samtidigt så är situationen ofta, som till exempel Musikhjälpen 

uppbyggt för att man just ska ge. Vidare kan man också diskutera vad som egentligen är 

välgörenhet. Nationalencyklopedin definierar det som ”osjälvisk hjälp till människor som är i 

behov av stöd och hjälp.” (välgörenhet NE). Hur gammal denna definition är framgår inte, 

men att det står att det är ”osjälviskt” kan visa på viss problematik. För vad innebär 

osjälviskhet egentligen och vad är risken med att vara självisk? Är välgörenhet detsamma som 

altruism, det vill säga genuin osjälviskhet där man ovillkorligt gör någon annan väl? Även om 

det är svårt att avgöra så menar den amerikanska nationalekonomen och forskaren James 

Andreoni (1990) att det inte är så. Han menar inte att givandet skulle vara själviskt, utan att 

man faktiskt mår bättre av att ge. Genom att människor motiveras altruistiskt så väl som av 

det ändamålet som välgörenheten stödjer, mår man bra av att ge. Detta motiv kallar han för 

warm glow giving (på svenska: imperfekt altruism) som har blivit ett dominerande begrepp 

inom nationalekonomi som förklaring till välgörenhet (jfr Breman, 2008:16). Vad som menas 

med imperfekt framgår inte av den litteratur jag har använt mig av, men väljer att definiera det 

som ”inte helt perfekt”, alltså att det inte är fullständigt genuin altruism.  

Idéhistorikern Karin Nordbergs avhandling Folkhemmets röst (1998) redogör för radions roll 

som folkbildare mellan åren 1925-1950. En liknande text är den av Orvar Löfgren ”Medierna 

i nationsbygget” i antologin Medier och Kulturer (Hannerz red. 1990). Radion som var det 

första rikstäckande mediet hade alltså en stor roll i de svenska folkhemmen under den första 

hälften av 1900-talet som diskuteras i båda dessa böcker. Men också som Ulf Hannerz själv 

skriver i inledningen till antologin så har radion också en egenskap att ”neutralisera det 

rumsliga” (Hannerz red. 1990:15), med ett rikstäckande medium spelar det mindre roll vart i 

landet du befinner dig. Radion blir en gemensam nämnare men också ett effektivt medel i 

folkbildningen på det sättet att det finns tillgängligt oavsett lyssnarens ålder så väl som plats. 

Begreppet folkbildning i sig kan kännas ouppdaterat och tillhöra en annan tid, men faktiskt är 

det ett ord jag mött ofta i mina intervjusamtal. Folkbildning i dagens högteknologiska kontext 

definieras av Nationalencyklopedin som, 
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att bidra till överblick och att ge klarhet i och struktur åt det kaotiska informationsflödet, 

att vidga perspektiv och därigenom höja livskvaliteten för den enskilde och öka 

toleransen inför det obekanta inom kollektiv och samhälle. (folkbildning, NE) 

Dess främsta kanal är skolor, det vill säga grundutbildningen. Idag kan vi bland annat se at 

både Sveriges Radio och Sveriges Television har utvidgat sina kanaler för att vara i takt med 

teknikens utveckling, dels genom att det nu finns mer än en radiokanal att lyssna på såväl som 

mer än en public service TV-kanal, på nätet såväl som radio- och TV-stationer. 

 

1.6 Disposition 

Huvudkapitlet kommer att inledas med en återblick till 1900-talets början och 

välgörenhetsbasarernas tid men även Sveriges Radios uppstart år 1922 och framåt. Begreppet 

folkbildning kommer även att diskuteras vidare i detta kapitel och hur det kommit att forma 

radions tidiga år.  

I följande kapitel kommer Musikhjälpens organisation och praktik att redogöras för. Häri 

kommer även de centrala teman som definierats som folkbildning, framgång och trovärdighet 

samt kommunikationens vikt i sammanhanget att belysas.  

Sedan kommer nästa kapitel att diskutera givandet och gåvorna med Marcel Mauss 

gåvoekonomiska teorier som verktyg för att göra en analys om vem som är givaren och 

mottagaren i Musikhjälpen sammanhang såväl vad som är en gåva. Därefter kommer även 

begreppen reciprocitet och imperfekt altruism att diskuteras för att hjälpa oss förstå strukturen 

i att göra väl som kan vara en trivial handling.   

Därpå följer uppsatsens slutliga diskussion kring folkbildning och välgörenhet och hur de har 

fungerat som meningsskapande begrepp i Musikhjälpens kontext. Avslutningsvis följer en 

sammanfattande slutdiskussion. 
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2. En återblick 

Litteratur kring basartillställningar har varit begränsat, men av det material som finns att 

döma så är baserna inte utrotade men har kommit att ändras i form av marknader, loppis etc. 

De basarer som refereras till här hölls i huvudsak från början av 1900- till 1920-talets mitt då 

radion också började ta form. Radions ursprung och folkbildningsuppdrag kommer också att 

belysas för att skapa en bättre förståelse för Musikhjälpen och kommer bland annat att bygga 

på Karin Nordbergs avhandling, Folkhemmets röst (1998) och Orvar Löfgrens kapitel om 

nationsbyggandet genom medier, i antologin Medier och kulturer (Löfgren 1990). 

 

2.1 Festliga basarer 

n basar utan motstycke i basartillställningarnas historia är i Vadstena där 

S.S.V:s förestående höstbasar å stadshotellet härstädes bli. Den öppnas i 

morgon, fredag och fortgår sedan i dagarna tre. […] Det blir handel och vandel, mat 

och dryck, teater och musik och mycket annat som ej så noga kan specificeras – - även 

om man ville och vågade nämna det. Avsikten med dessa rader, är endast att i förväg 

påminna, att allt annat ordnat arbete får upphöra de dagar och stunder basaren pågår 

för besök på den stora höstbasaren.(Moberg 1993:39) 

Så lyder en längre notis skriven av Vilhelm Moberg under hans år på Wadstena Läns Tidning 

under tidigt 1920-tal. Vad S.S.V. är framgår inte, men det är mycket möjligt att det kan vara 

Segelsällskapet Vättern (S.S.V.) som dök upp efter en internetsökning. Under notisen har man 

kommenterat att bruttot blev ett tusental kronor, nettot oräknat och menar på att tillställningen 

var en framgång. Denna form av basarer var ”välgörenhetsförsäljning arrangerat i småstånd” 

(basarer, NE). Men tyvärr framgår det inte i Vilhelm Mobergs notis om det fanns något 

ändamål med höstbasaren. Vad som däremot blir tydligt är den festliknande stämningen. Det 

skrivs om ”handel och vandel, mat och dryck, teater och musik…” (Moberg, 1993:39). 

Olle Edström, professor i musikvetenskap, menar att körer var också ofta förekommande vid 

dessa tillställningar (Edström 1996:335). Musiken framgår också tydligt i det arkivmaterial 

jag funnit, tydligast i de så kallade basarvisorna, som var visor skrivna efter en välkänd 

melodi som såldes vid ingången till basarområdet och kostade cirka 10-15 öre, men man 

uppmuntrades till ”överbetalning” (Skånes Musiksamlingar S09). Texterna handlar om vad 

som finns att göra inne på basarerna, det lockas med aktiviteter som tehus och tombolaspel. 

E 
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Arrangörerna varierar från skytteföreningar till kommunen men ändamålen för insamlingen 

nämns bara i ett fåtal, som att det ska byggas en ny skola. Förmodligen så var det redan känt i 

bygden vad insamlingens syfte var eller att det framgick på andra sätt. I en uppteckning 

berättar en dam att, 

På rådhuset hade vi också en gång en stor basar till förmån för nödlidande i Norge - jag 

vill minnas det var 1902 […] Vi flickor var klädda i nationaldräkter och efter basaren 

gick vi och dansade på Petter Rosenströms loge. (LUF M8886:1-8) 

Det verkar alltså varit en högtidlig stämning på basarerna under 1900-talets början, med 

nationaldräkter och därefter dans. Ändamålet var också att samla in pengar till nödlidande i 

Norge vilket visar på att man också gjorde välgörenhet utanför sin egen bygd. Det som kan 

ses som en av bristerna i att arbeta med arkivmaterial är att det blir mer svårtillgängligt att ta 

reda på vem denna person bakom detta utsägande var. Till exempel kan det tänkas att 

ekonomiska möjligheter också avgjorde hur frekvent man hade möjlighet att besöka basarer 

och loger, nationaldräkter kan inte heller varit något som alla unga kvinnor ägde. Men 

samtidigt så säger det inte allt om basarernas kostnad för att detta sägs i endast en 

uppteckning. 

 En annan beskriver basarer som ”dans för ungdomar och insamling av pengar” (LUF 

M19993:60) anordnade av en syförening i Landskrona. Var ungdomar själva målgruppen för 

basarerna, samtidigt som det kan frågas hur mycket egna pengar till likande nöjen ungdomar 

ägde på den tiden och i så fall vilka ungdomar var det som hade råd? 

Det finns många frågetecken kring dessa tillställningar. I uppteckningar från Folklivsarkivet i 

Lund omnämns de ofta mycket kort och man kommenterar dem inte så ofta. Kanske var det 

för att de var väldigt självklara delar av vardagen? Men något som är värt att belysa är just 

stämningen kring dessa, att det var som en ”folkfest” där man klädde upp sig i nationaldräkt, 

där var dans och spel, av materialet att döma lika mycket en nöjes- som 

välgörenhetstillställning och ungdomliga sådana.  

 

2.2 Tonerna i basarer och Musikhjälpen 

Även om det skiljer mer än hundra år mellan basarerna och Musikhjälpen så kan man 

fortfarande utläsa en del likheter. Dels är det välgörenhetsaspekten, dels den ungdomliga 

festliknande stämningen som genomsyrar både basarer och Musikhjälpen, däri främst 
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musiken. Är det musiken som gör att det tilltalar ungdomar? Även om musik inte är unikt för 

liknande evenemang så kan man se att det är ett genomgående tema inte minst på 

välgörenhetsgalor, insamlingskonserter, CD-skivor som säljs i förmån för något projekt och så 

vidare. Musik är onekligen en form av underhållning men musiketnologen Alan Merriam 

(1964), skriver om musikens funktion, alltså hur den används i samhället. Dessa funktioner 

har han delat in i tio kategorier. Under sextiotalet var mycket av den etnologiska forskningen 

centrerat kring funktionalism som Alan Merriam är ett exempel på. Men trots det så är det ett 

intressant perspektiv han tar upp kring att musik kan ha funktioner som om det vore ett 

konkret föremål. Därför har jag valt att använda mig av hans teorier kring detta och valt ut ett 

par av kategorierna som exempel; The function of emotional expression, of entertainment, of 

communication, symbolic representation, of enforcing conformity to social norms, of 

contribution and the continuity stability of culture (jfr Merriam 1964:209 ff.).  

Dessa funktioner kan tänkas ha gestaltas även vid basartillställningarna där man till exempel 

genom basarvisorna befäster givandets norm genom att sjunga om det (the function of 

contribution and the continuity of culture). Samtidigt blir inte funktionerna alltid synliga vid 

första anblick. I intervjumaterialet är det flertalet av informanterna som säger att musik är 

något som man kan relatera till och därför ett bra medel. Men vad innebär det att man kan 

relatera till musik? Är det låttexten eller är det melodin? Hur kategoriserar man ”relaterbar” 

enligt Merriams teori? Det går inte att avfärda att man kan ”känna igen” sig i särskilda låtar 

eller genrer som därmed gör det relaterbart. Samtidigt så kan det inte vara så enkelt som 

endast relaterbarhet. Därför blir Merriams lista en intressant utgångspunkt där inte endast våra 

känslor men även kulturella effekter räknas in i musikens funktioner, som vi både kan vara 

medvetna som omedvetna om. Sen ska det inte heller glömmas att Musikhjälpen sändes via 

ett medium där musik tar upp en stor del av utrymmet och kunde därför inte heller uteslutas.  

De mest önskade låtarna under sändningsveckan var nutida poplåtar som inte nödvändigtvis 

bar på ett budskap som kan relateras till projektets ändamål. I Storbritannien gjordes en 

undersökning där det under en bestämd tid spelades upplyftande musik på ett gym och under 

en annan tid samma dag, mer irriterande musik. Varpå besökarna vid dessa två olika 

tidpunkter förfrågades att antingen skriva på en namnlista för att stödja ett ändamål eller att 

dela ut pamfletter utomhus. Syftet med denna undersökning var att se om musik och humör 

har någon effekt på välgörande handlingar. Det visade sig sedan att många var villiga att 

skriva på namnlistan men färre ur gruppen som fick lyssna på irriterande musik valde att dela 

ut pamfletter. Detta indikerar på så vis att musik kan influera personers val av att göra väl i en 
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vardaglig miljö (jfr med North, Tarrant, Hargreaves 2004 som utförde undersökningen). Nigel 

Thrift menar att affect som kan översättas med ”känsloläge” eller ”känslor” är inte bara 

instinkter eller reaktioner, utan även kommunikation som också ofta används i till exempel 

politik (jfr Thrift 2004:64). Att väcka en känsla är således inte endast att till exempel, väcka 

medlidande för någon, utan det är också en form av kommunikation som förmedlar något. Att 

till exempel spela ”We are the world” i bakgrunden för ett bildspel om gatubarns situation i 

Etiopien förmedlar något helt annat än att spela ”Boten Anna” som saknar förankring till 

kontexten. En anledning till varför man kanske inte spelar just ”Boten Anna” i finkänsliga 

situationer är just det att människor känner av situation, sammanhang och allvar. Alltså är 

musik inte endast underhållning utan fyller flera funktioner och har även en kommunikativ 

roll.  

Medan man arrangerade basarer så höll också ett viktigt medium att växa fram, nämligen 

radion som var Musikhjälpens bärande kanal och kommer att avhandlas i nästa avsnitt.  

 

2.3 Folkbildande radio 

Den tekniska möjligheten till radion hade funnits i sjötrafiken och det miltära i ett antal 

decennier men det var först 1922 som Svenska Radioklubben bildades i Stockholm och 

liknande klubbar växte fram i landsorterna (Nordberg 1998:35). Man hade en idé om att skapa 

en publik radio och följande år hölls en pristävling där man benämnde det nya mediet för 

rundradio (Nordberg 1998:35). Det var många privata företag som ville åt detta nya medium 

men Telegrafstyrelsen menade att det skulle fördyra driften och också göra det svårare för 

gemensamma rikstäckande program om det var skilda företag som stod för radioverksamheten. 

Kommersiell radio var inte heller möjlig för att man ansåg att de ekonomiska 

förutsättningarna inte fanns hos den svenska befolkningen (Nordberg 1998:36). Därför 

sammanfördes Radiotjänst till ett aktiebolag och man införde licensavgiften. Redan tidigt 

hade man en tanke om att rundradion skulle vara ett medium för nyheter och folkbildning, det 

låg i tiden att man skulle modernisera Sverige och dess befolkning.  

Innehållet i radio var ett omdiskuterat ämne vid dess start, de som argumenterade för 

folkbildningens vikt ville se att det skulle vara akademiskt för att främja modernitetens 

framväxt i Sverige (Nordberg, 1998:75 ff.) och nationsbyggandet låg i tiden. På 

Nationalencyklopedins hemsida, (ett folkbildningsverktyg i sig) förklarar man vidare att 

folkbildning också leds av nyckelord som humanism, tolerans, social rättvisa, internationell 
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solidaritet, miljövård m.fl. och har syften som att vara en motkraft till kulturens 

kommersialisering, aktivera ett självständigt tänkande och ställningstagande i samhällfrågor 

och ”påverka attityder mot t.ex. invandrare och främmande kulturer i riktning mot tolerans 

och öppenhet. Allt detta avser att bidra till att stärka demokratin.” (folkbildning, NE) Vilket 

kan ses som dagens vidare ”modernisering” av människan, folkbildningen verkar ha en ideal 

medborgare som förebild och strävar efter att fostra denne hos alla.  

Rundradion blev därav ett väldigt ”kultiverat” medium, det var i första hand akademiker som 

arbetade med programinnehållet i hopp om att nå denna bildning av folket (Löfgren 1990: 99). 

Men Löfgren menar också att det inte bara fanns ett folkbildningsuppdrag, utan även att 

radion verkligen bildade det svenska folket på det sättet att det var nationsbyggande. Genom 

radion krympte avstånden mellan småbyar och storstäder. Löfgren menar att till och med 

väderleksrapporterna blev viktiga hållpunkter, under de stunderna fick man höra namn på 

fjärran städer som ”gav lyssnarna en påminnelse om rikets utsträckning.” (1990:102). Radion 

blev en riktig framgång, både som folkbildningsverktyg och som underhållningsmedium. I 

början av 1950-talet drabbades Sverige av vad som kallades ”Karusellfebern”, i Idun 1952 

beskriver man reaktionerna över den nya lördagsunderhållningen ”Karusellen” ledd av 

Lennart Hyland med ordet ”masspsykos”. Det sades att ”Gatorna lämnas öde, biograferna 

halvtomma, telefonerna står tysta, ungarna håller sig självmant inne och familjen samlas kring 

radion.” (Löfgren 1990:104). Detta kan visa på att radions etablering i de svenska hemmen 

sedan flera decennier tillbaka. Även om det inte är trovärdigt att gatorna skulle tömmas på 

folk på grund av ett radioprogram idag, vi är underhållna på flera olika sätt och 

radioprogrammen finns alltid tillgängliga på nätet om man skulle missa dem. Radio är 

fortfarande ett utbrett medium som också konkurrerar med många andra. Man kan se att den 

har utvecklats med de tekniska framstegen som gjorts under decennierna sedan den publika 

radion startades. Numera kan man lyssna på radio via bilradio, webb, likaså genom 

mobiltelefonen eller andra deviser. Radion är alltså inte längre begränsad till en radioapparat 

som står i vardagsrummet, istället är radion idag något som man i teorin kan ha tillgång till 

överallt.  

Sveriges Radio har även flera olika kanaler där de vänder sig till olika målgrupper, det är en 

mer anpassad och flexibel radio med fler möjligheter som vi har knappt hundra år efter de 

första sändningarna. Det är inte endast ett medium längre och står lika mycket för 

underhållning som utbildning. Radiotjänst idag är ett public service företag, vilket betyder att 

de arbetar med ”att ge svenska folket allt från nyheter och dokumentärer till underhållning 
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och utbildning – på ett sakligt och objektivt sätt” (Radiotjänst). Däri ingår även Sveriges 

Television och UR, Utbildnings Radion. Public service innebär också att det är fritt från 

reklam och att företaget inte har som mål att gå i ekonomisk vinst. Musikhjälpen var just en 

sådan produktion och kommer att diskuteras närmare i kommande kapitel. 

 

 

3. Musikhjälpen 

Musikhjälpen är ett insamlingsprojekt som har arrangerats i samarbete mellan Sveriges Radio, 

Radiohjälpen sedan 2008 och nu även Sveriges Television (fortsättningsvis SVT), i detta 

kapitel kommer programmets utformning, Musikhjälpen folkbildningsuppdrag utifrån 

kunskapssamhällets perspektiv, programmets framgång och trovärdighet och 

kommunikationen mellan lyssnare och programledare att belysas.  

 

3.1 Musikhjälpen är ett radioprogram 

Musikhjälpen sändes för första gången år 2008 i Malmö, följade år sändes det i Göteborg och 

nu senast sändes det från Malmö igen. Varje år har också ett specifikt tema som programmet 

kretsar kring, år 2008 var det ”människor på flykt”, respektive ”malaria” år 2009 och ”Barn är 

inte till salu”. Det är i huvudsak ett radioprogram som sänds på Sveriges Radios 

ungdomsinriktade kanal P3 i sex dygn i sträck (se bilaga 1 för exempel på programinnehåll), 

men har även använt sig av flertalet andra medier än bara radio. Programmet sändes på SVT, 

så väl som på deras webbtjänst SVTplay, från webbradio via Sveriges Radios hemsida, men 

även den webbaserade musiktjänsten Spotify. Med dagens tekniska möjligheter så är man som 

känt, inte heller låst till att lyssna på radio genom en radioapparat, utan det går minst lika bra 

genom en mobiltelefon med radiomottagning. För programmet byggdes det även upp en 

glasbur varifrån programmet sändes, under åren 2008 och 2010 när Musikhjälpen sändes från 

Malmö kunde man båda gångerna finna denna provisoriska studio mitt på Gustav Adolfs Torg. 

Men förutom att agera studio så är också tanken att de tre programledarna under 

sändningsveckan inte ska lämna glasburen som är försedd med sovplatser, samtidigt som de 

avstår från fast föda.  Detta var något som väckte en del uppmärksamhet år 2008 då projektet 
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var helt nytt för den svenska publiken. En av informanterna som arbetat med projektet sedan 

start menar att meningen med denna fasta är: 

… att programledarna ska bara vara påminda om att tre mål mat inte är en självklarhet 

för alla och dem lever där inne i den här lilla bubblan, det är… ja det är verkligen en 

bubbla för dem tre, de sover jättekonstigt och de äter ingenting, de har bara en enda sak 

i huvudet och det är liksom, få ut budskapet, få folk att hjälpa till.  (Rita 2011:10) 

Det är alltså tänkt som en symbolisk handling från programledarnas sida, det blir inte bara tid 

och energi som de lägger ner i detta program utan det är även en kroppslig upplevelse de får 

genom att leva som de gör i ”bubblan”. Kanske vill de på så vis visa solidaritet, eller också 

visa på hur seriöst programledarna tar sin roll. Det viktigaste för dem är att de får ut 

budskapet det vill säga att ”Barn är inte till salu” och att få folk att hjälpa till genom att 

skänka pengar. Samtidigt menar en informant som arbetat som insamlingsansvarig för 

Musikhjälpen att; 

Det handlar om att vi gör det för en yngre publik, det handlar också om att modernisera 

insamlingsdelarna som traditionellt sett har vänt sig till en äldre publik, man har svårt 

för att få nya givare bland yngre människor. (Peter 2011:1) 

Programmet sändes som tidigare nämnt i P3, lyssnarna har man uppskattat ligga kring åldern 

15-30 år men av innehåll att döma har man förmodligen i huvudsak anpassat sig till de yngre 

inom målgruppen. De moderniserade insamlingsdelarna är bland annat Musikhjälpens 

utformning i helhet, konceptet är fortfarande relativt nytt i Sverige, men också att 

insamlingsmetoderna har uppdateras efter dagens teknologi. Till exempel så kunde man 

skänka pengar genom SMS samtidigt som man fick önska en låt som sedan skulle spelas 

under radiosändningen. De som var på plats kunde gå fram till en lucka i glasburen och 

skänka pengar genom kortbetalning och önska sin låt. Genom Musikhjälpen kan man inte 

registrera sig för någon form av regelbundet givande som månadsvis, utan det är främst under 

själva sändningsveckan som insamlingen/givandet sker.  

 

3.2 Musikhjälpen är folkbildning i första hand 

Musikhjälpen följer i huvudsak en holländsk modell som heter Serious Request. Den 

grundläggande tanken är att väcka uppmärksamhet hos en yngre publik som generellt sett inte 

engagerar sig i välgörenhet eller relaterar till andra befintliga organisationer. Musikhjälpen/ 
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Serious Request har även ett starkt public service uppdrag, det vill säga att det ska stå ”i 

allmänhetens tjänst” där folkbildning engagemang, solidaritet (Radiohjälpen) är de främsta 

ledorden och de insamlade beloppen kommer i andra hand. Med andra ord är det alltså 

informationen kring frågorna som är huvudsaken och inte att samla in ett så stort belopp som 

möjligt. Denna betoning på informationen kan tolkas vara en värdering i led med 

informations- och kunskapssamhällets utveckling som bland annat diskuteras av Fredrik 

Schoug i inledningen av antologin Kunskapssamhällets marknad (Schoug 2003). Där redogör 

han för kunskapssamhällets framväxt, i och med produktionsenheternas utlokalisering och en 

växande och välutbildad medelklass har det lagts alltmer fokus på kunskap och information. 

Schoug menar att kunskap ”instrumentaliseras” genom att det ses som en lösning till alla slags 

problem och därmed tillskrivs även kunskap ”problemlösande funktioner” (Schoug 2003:17). 

Detta blir väldigt tydligt i intervjumaterialet där till exempel Kenny (2011:3), en artist och 

mångsysslare verksam i Malmö som engagerade sig ideellt i Musikhjälpen säger att, 

Alltså självklart samlar man in pengar, men det är inte pengarna som är syftet med 

Musikhjälpen alltså det är många andra initiativ är att samla in pengar, det är att så 

många människor engagerar sig, att man börjar prata om trafficking. Människor som 

inte ens visste vad trafficking var vet det och kan då bli aktiva till att motarbeta det. 

Att information anses vara viktigt är inget nytt. Men det som är framträdande i 

informationssamhället är kunskapens betoning. Samtidigt finns det något ädelt med 

folkbildning och information, mycket likt nationsbyggandet genom folkbildning som 

diskuterades i föregående kapitel. Mediernas roll i detta framgår tydligare under tidigare delen 

av 1900-talet då mediekanalerna var men också färre. Som ett exempel, kan man se att genom 

medierna idag upplevs vad som kan tolkas som en ”amerikanisering”. De flesta 

underhållningsprogram är från U.S.A och den generation som har växt upp de dessa program 

kan också tänkas ha upplevt en ”internationalisering” snarare än ”försvenskning”. 

Folkbildning är i alla fall ett ändamål som motiverar de som har arbetat med Musikhjälpen. 

Kanske är det ett sätt att skapa en mening och ett djup i deras program? Man vill inte endast 

göra ett insamlingsprojekt, detta kommer att lyftas fram senare i texten, men först ska 

Musikhjälpens syn på framgång och trovärdigheten i deras att arbete att belysas. 
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3.3 Musikhjälpens framgång är trovärdighet 

Musikhjälpens framgång i Sverige har vuxit för varje år, det insamlade beloppet förra året var 

nästintill fyra gånger så mycket som det första året.  

… det har ökat varje år och det har varit väldigt populärt. Det har tagit ett par år för 

konceptet att sätta sig men nu verkar det som det börjar bli välkänt och folk vet vad det 

handlar om. (Peter 2011:1) 

En annan informant, Kenny säger att: 

Ja, det har blivit mer förankrat, folk vet vad det är. Man har strategiskt från Sveriges 

Radio och SVT:s sida planerat, jobbat och man har gjort ett väldigt bra arbete faktiskt. 

Man har förankrat det med gräsrotsorganisationer, föreningar, gemene människor och 

individer… (Kenny 2011:3) 

Vad båda dessa informanter menar är att projektet har vuxit. Men det Kenny säger är en viktig 

påminnelse om att man arbetat strategiskt med Musikhjälpen, det är alltså igen slump att det 

blivit allt mer etablerat i Sverige eller att allt fler känner till det. Man har satsat mycket på 

marknadsföring i de egna kanalerna som SVT och P3, men också valet av programledare kan 

ha spelat in. Två av de tre programledarna för 2010 års Musikhjälpen har en stark lokal 

förankring. Både Nour El Refai och Jason Diakté är lokala humor- respektive musikprofiler 

vilket kan tänkas bidragit till en igenkänningsfaktor. Deras roll som programledare 

tillsammans med Martina Thun innebar att de skulle vägleda lyssnarna genom ämnet men 

också andra mer lättsamma inslag under veckan. Alla dessa tre är också sedan tidigare 

återkommande röster i P3. Peter menar att: 

… det ser vi också i de undersökningar vi har att programledarrollen är väldigt vikig, att 

man väljer rätt programledare så att ungdomar ändå känner att det är trovärdigt. Det 

bygger väldigt mycket på trovärdighet naturligtvis. […] en var ju med från året innan 

och det var två nya. Det ska helst vara en radioprofil och ska kunna stå för det Sveriges 

Radio står för och de ska helt kunna ha trovärdighet och kunskap och naturligtvis gillas 

utav publiken. Men jag tror att trovärdigheten att man känner att det är äkta är nog det 

viktigaste, sen är det också såna här saker som att det ska vara en kvinna och en man 

och det finns en massa som rätt åldersgrupp och sånt men jag tror att trovärdigheten är 

nästan det viktigaste.  (Peter 2011:4) 
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Tidigare under samtalet betonar Peter även att ämnesvalet är avgörande. Under Musikhjälpen 

år 2009 så var ämnet ”Malaria” och han menade att det var färre som kunde relatera till det 

eller att det ”kändes lite långt bort” för några (Peter 2011:3). Men trovärdighet får en väldigt 

stark betoning i samtalet med Peter, som han säger så är det bland det viktigaste i 

sammanhanget. Men en fråga som följer är då huruvida trovärdighet är något som kan skapas 

eller något som förtjänas? Det vill säga, kan man skapa ett projekt så att det blir trovärdigt 

eller bygger trovärdighet på en längre tid av tillit? På Radiohjälpens hemsida kan man läsa om 

vilka projekt som de har gett bidrag till med Musikhjälpens pengar och i en 

Förtroendebarometer genomförd av Medieakademin för år 2010 (Förtroendebarometern 

2010), så ligger SVT och Sveriges Radio bland topp tre. Rita påpekar också detta i intervjun: 

… jag tror att man litar på Sveriges Radio, sen så gör vi det tillsammans med Sveriges 

Television som också är väldigt liksom, folk litar på public service och tillsammans med 

Radiohjälpen, det är bara vi tre som gör det och Radiohjälpen är liksom Sveriges äldsta 

insamlingsorgan…(2011:4) 

Alltså har inte förtroendet för Musikhjälpens arbete börjat på noll, de organisationer som står 

bakom har redan ett gott rykte. Även om de i arbetet med Musikhjälpen har gått in i detalj och 

funderat över trovärdigheten är det inte tänkbart att ett projekt utan den bakgrund likt det som 

stöttar just detta hade fått samma positiva mottagande. Framgången ligger inte heller endast i 

det insamlade beloppet utan även i responsen som Musikhjälpen har mötts av. Så som 

informanterna upplevt det så har Musikhjälpen möts av mycket positiv respons. Även om Rita 

menar att de kunde få in ett eller annat samtal om programledare eller om utgående 

sportsändningar på SVT som kopplats fel så upplever hon projektet som ej ifrågasatt, 

Jag har aldrig varit med om ett projekt som fått så mycket genuint positiv respons från 

publiken, jag tror det är unikt faktiskt för ett mediebolag. Inte bara Sveriges Radio, 

alltså jag tror det är svårt att göra ett projekt som är så genuint omtyckt. Musikhjälpen 

får ingen skit, det är bara så, det är så konstigt! (Rita 2011:2) 

Alltså hade Rita vissa förväntning om kritik, gällande vad framgår inte men hon verkar 

förvånad och menar vidare i samtalet att hon aldrig varit med om den respons som 

Musikhjälpen fått. Vad det beror på tror hon bland annat handlar om Musikhjälpens upplägg, 

medarbetarnas engagemang men också projektets transparens, alltså att det varit trovärdigt.  
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Folk kavlar verkligen upp ärmarna och hjälper till i detta projekt. Och programledarna 

lever i den här glasburen, det är ingenting att hymla om, de kan inte stå där i 

paljettklänning och smila i sex dygn, det kan man bara göra i en TV-sändning i två 

timmar. Men liksom, det blir så himla äkta på något vis. Lyssnaren och tittaren får se 

allt och jag tror att det gör att man verkligen kan relatera. […] Vi kan verkligen belysa 

problematiken på så många olika sätt. [...] Alltså man får så himla många olika stories. 

Det tror jag är nyckeln till att det blivit så folkligt. (Rita 2011:3) 

När man hör dessa solskenshistorier så dras man lätt in i Musikhjälpens ”bubbla”. I samtalen 

med informanterna som varit involverade i arbetet så är det sämsta minnet från Musikhjälpen 

främst vädret. Samtidigt kan det frågas varför Musikhjälpen till största delen har fått positiv 

respons, är det för att det är ett helt felfritt program? Klara, en lyssnare och givare menar att: 

Jag tror att det är svårt att hitta någonting at klaga på, dels så går det inte att klaga på 

just konceptet att hjälpa […] jag tänker ”får man verkligen kritisera det här eller?” Jag 

tror att om man har någon form av kritik till exempel att man stör sig på en 

programledare eller så då känns det inte relevant att säga det eller då vill man inte 

liksom rikta den kritiken mot Musikhjälpen bara för att man stör sig på en eller annan 

sak. Så jag tror att det är svårt att kritisera, jag tror att det inte riktigt går. (Klara 2011:5) 

Klara menar att det blir svårt att ifrågasätta eller kritisera då Musikhjälpen har ett välgörande 

ändamål. Om man har funderingar gällande något så känns det kanske inte relevant utifrån 

Musikhjälpens syfte. Vilket igen tyder på en ambivalens inför välgörenhet och vad man kan 

ifrågasätta. Än en gång visar det också på att ändamålet på sätt och vis berättigar en del 

handlingar eller ”oberättigar” andra tankar och misstankar i liknande situationer. 

 

3.3.1 Musikhjälpen gör inte så här 

Rita fortsätter med att jämföra välgörenhetsgalor med Musikhjälpen under intervjun. Hon 

menar att det är  

…urvattnat och tråkigt med de stora galorna, det känns inte som att man hjälper till på 

riktigt eller man känner sig inte som en del av det, man tittar på det lite mer som ett litet 

spektakel på två timmar på TV och sen stänger man av. (Rita 2011:1) 

Detta är hennes egen uppfattning av galor att man inte känner att man hjälper till på riktigt, 

det kan tolkas som att hon gör en värdering av att galorna inte kommunicerar tillräckligt väl 
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med sina tittare, det är ett ”litet spektakel” som man när det är slut sedan stänger av. Det som 

skulle göra Musikhjälpen annorlunda från dessa galor menar hon är detta med trovärdigheten. 

Att Musikhjälpen blir mer trovärdig och relaterbar när man verkligen ser människors insatser 

för ändamålet, som ”musiker som är ute och skakar bössa i flera timmar i halvmeter 

snö…”(Rita 2011:3). Genom att som dem sända radio sex dygn i sträck så menar hon att man 

de också ”hinner ge ämnet tid och vi behöver inte snabbt paketera ämnet till treminuters 

inslag… Alltså vi hinner verkligen belysa problematiken på så många olika sätt”(Rita 2011:3). 

En annan stor skillnad mellan Musikhjälpen och välgörenhetsgalor är kanalen bakom. Rita 

menar att om det hade varit TV4 som stått bakom Musikhjälpen så hade lyssnarna 

förmodligen inte haft samma tillit till det eftersom det finns ett kommersiellt intresse bakom 

(Rita 2011:8). Däri kan man ana en yrkesstolthet hos Rita som arbetar med public service och 

med Musikhjälpen sedan starten år 2008. Sättet hon beskriver välgörenhetsgalor är som 

negativa exempel av insamlingsprojekt. Likt det sättet talar Jamie, en anställd vid Sveriges 

Radio, om Danmarks version av Musikhjälpen som han är väldigt tveksam till, 

Danmark gjorde bara sin egen version av det. De var bara där en långhelg och så kunde 

de äta och dricka hur mycket de än ville och ”Vi samlar in pengar till Afrika!” (Jamie 

2011:7) 

Den svenska versionen uppfattas alltså som mycket mer genomtänkt, målmedvetet och seriöst 

(Jamie 2011:7). Liknande kontrastering görs gentemot TV-sända galor och är också ett 

genomgående tema i intervjumaterialet. Det är alltså situationen de valt att ta avstånd från och 

en roll som de inte vill att Musikhjälpen ska spela. Musikhjälpen ska vara som de beskriver 

det ”genuin” (Rita 2011:4, Jamie 2011:6). Ordet genuin får definitivt en stark värdeladdning i 

detta sammanhang, det genuina skapar trovärdighet och är alltså det som är eftersträvansvärt i 

liknande arbeten. En annan faktor i trovärdigheten är den täta kommunikationen som förs 

mellan Musikhjälpens lyssnare och programledare.  

 

3.4 Musikhjälpen kommunicerar 

Som tidigare nämnt så var radio främst ett folkbildningsverktyg, det var främst akademiker 

som höll monologer och genom mediet föreläste för det svenska folket. Den ”pratradio” som 

vi känner till den idag tillkom först under 1960-talet med bland annat ”Ring så spelar vi” och 

bildade en ny genre radion (Nordberg 2006). Denna genre har satt sina spår även i 
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Musikhjälpen som också kommunicerar direkt med sina lyssnare. Inte minst genom sociala 

medier men även det att man ringde upp ett par lyssnare i timmen för att höra deras reaktioner 

eller varför de önskat en viss låt. Denna kommunikation är inte unikt i radioprogram men kan 

tänkas vara relativt unikt för direktsända insamlingsprogram. 

James Andreoni och Justin M. Rao (2011), har undersökt sambandet mellan kommunikation 

och altruism närmare i artikeln The power of asking, how communication affects selfishness 

empathy and altruism. De menar att altruism bygger på människans sociala beteende och 

genom tiderna har människor utvecklats till att ha ”dubbla kapaciteter”, dels kan man vara 

väldigt medkännande men man kan även sätta upp ett ”skydd” mot de egna altruistiska 

tendenserna (Andreoni & Rao 2011). I deras artikel menar de att det ”the power of asking”, 

effekten av att fråga, är väldigt stor. Genom att fråga så triggar man igång empatin hos 

givaren som sedan river ner det där skyddet från altruism (Jfr Andreoni & Rao 2011). Alltså 

kan det vara så att mänsklig altruism är beroende av just kommunikation.  

Med detta menas inte att om man genom radio ber lyssnare att skänka ett bidrag så har 

man ”lurat” givarna på pengar. Snarare så visar det på kommunikationens funktion i ett 

sammanhang som denna men också kommunikationen kraft. Det är alltså kanske ingen slump 

att det finns likande insamlingsevenemang där man belyser olika frågor och ber om bidrag. 

Det är alltså inte endast en solidarisk handling men också något som finns inneboende i vår 

altruistiska natur, men som kanske behöver bearbetas på rätt sätt. Det kan inte heller uteslutas 

att Musikhjälpen spelar på lyssnarnas känslor. Som också visar sig har haft effekt då det varit 

lyssnare som berättat om hur de blivit berörda av programmet. Genom att Musikhjälpen 

kommunicerar men också uppmanar sina lyssnare till att ge, så gör också många det. Därmed 

är inte programledarnas prat endast någon form av utfyllnad under sändningsveckan, utan 

deras kontakt med lyssnarna fyller en direkt funktion och har en effekt på givarna. I nästa 

kapitel kommer själva givandet att diskuteras närmare.  

 

4. Givandets komplexitet 
I detta kapitel kommer dels Musikhjälpens syfte att lyftas upp utifrån ett ”gåvoekonomiskt”-

perspektiv grundat på Marcels Mauss’ (1997) teorier i Gåvan. Vem är det som ger och vem är 

det som mottar i detta sammanhang? Begreppen reciprocitet och imperfekt altruism kommer 

också att diskuteras närmare. 



24 
 

 

4.1 Ge och ta  

I Musikhjälpens sammanhang blir det relevant att ställa sig frågan om vem som är givaren och 

vem som är mottagaren. En informant menar att Musikhjälpen är en mottagare av gåvorna 

medan Radiohjälpen sedan blir både mottagare och givare då de förmedlar pengarna vidare 

(Peter 2011:3). Men trots det så kan man tänka sig att Musikhjälpen bör ha varit den som tagit 

det ”första steget” i detta givande, det är svårt att tänka sig att gåvor skulle trilla in utan att 

man ”investerat” något i det. Musikhjälpen har också på olika sätt bjudit in lyssnarna till att ge 

genom att göra givandet lättillgängligt och smidigt, men också genom deras upprepande 

budskap att be folk att ”hjälpa till”. Marcel Mauss menar att det finns en struktur i givandet 

som är beroende av situationen, den totala prestationen där gåvor är ett kontinuerligt givande 

och tagande, genom att det är både plikt och skyldighet att ge, men också att ta emot och att 

gengälda en gåva. Med givandet existerar även reciprocitet (Mauss 1997:27). Reciprocitet 

kommer att diskuteras närmare längre fram i detta kapitel, nedan följer belysning av vad som 

är gåvan i Musikhjälpen.  

 

4.2 Ge vad? 

Om Musikhjälpen förutsätts vara den som tagit första steget i detta givande, vad är det då 

programmet och organisationen Musikhjälpen gett och vad får de i gengäld? En 

intervjuperson som var engagerad i projektet ideellt menar att det initiativet som han tog, gav 

folk en gemenskap (Kenny 2011:2) medan en annan i projektet också menar att Musikhjälpen 

gav ett alternativ till andra välgörenhets inrättningar, och en möjlighet till att hjälpa till (Rita 

2011:1). Alltså är det å ena sidan inga gåvor av fysiska slag Musikhjälpen ger sina lyssnare, 

utan snarare som tidigare nämnt en ”inbjudan” till att delta i Musikhjälpen genom att man 

skapat ett program utifrån vad man tror skulle intressera sin publik. Men å andra sidan så får 

lyssnarna deras önskade låt spelad i radio, har man då ”köpt” sin låt eller är det egentligen en 

belöning? Vad är det som har motiverat till att bidra till projektet med pengar? Klara, som var 

en lyssnare menar att ”Du får någonting utav det som känns häftigt eftersom de kommer att 

säga det i radion, ”nu önskade denna personen till den.”” (Klara 2011:3). Men samtidigt 

verkar det inte vara den drivande faktorn i detta fall, till exempel så spelades inte den låt som 

hon själv önskade och flera personer har gått långt över det engagemanget som att skänka ett 

SMS-bidrag innebär. Rita minns att det startades ett ”DJ-upprop”, som började med att en DJ 
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i Stockholm uppmuntrade andra DJ’s att skänka sin inkomst mellan klockan 00-02.00 till 

Musikhjälpen, initiativet spred sig fort och det var många som anslöts sig till det (Rita 2011:8). 

Det vore alltså ytligt att bara påstå att det var önskelåten som motiverade till pengabidragen. 

Utan det som Musikhjälpen förmedlar kan vara som Kenny beskriver en gemenskap mellan 

lyssnare/tittare och själva projektet. Men också som tidigare diskuterat kommunikationen 

och ”the power of asking”, exempel på att man har lyckats engagera sina lyssnare till 

ändamålet.  

Det går även att betrakta deras folkbildningsperspektiv som en gåva till sina lyssnare på det 

sättet att deras mål är att ge mer kunskap inom det valda ämnet. Det upplevs starkt från 

Sveriges Radios sida att detta är deras huvudsakliga uppdrag.  Kenny såg Musikhjälpen helt 

och hållet som ett folkbildningsengagemang ”Musikhjälpen gilla jag för det är inte 

välgörenhet för mig, det är folkbildning, helt annan grej.” (2011:3). Men då uppstår det även 

en retorisk fråga om huruvida folkbildning inte kan ses som en form av välgörenhet i sig? 

Men vad är det sedan Musikhjälpen får tillbaka för sitt engagemang? Det som syns i det 

insamlade materialet är att responsen och framgången med projektet är deras främsta gengåva, 

det har blivit tydligt genom det sätt de har pratat om det. Frågan till dem har varit vad det 

bästa med Musikhjälpen varit. Svaren hos informanterna gällde oftast möten med människor 

som engagerat sig för samma ändamål och tagit egna initiativ.  

Det här är en sån fråga om vem av ens barn man tycker om mest (skratt). Åh gud… Nä 

det går inte att säga, alltså det finns ju vissa telefonsamtal som man minns. Varje timme 

så ringer vi upp ett par lyssnare som får berätta vilken låt de önskat, och det är alltid 

några samtal som, eller det är några samtal som etsat sig fast så oerhört hårt. […] Det 

har varit gripande historier från hemmen som man, argh som är helt fantastiska! Där 

man liksom känner att det är helt sjukt att folk gör såna uppoffringar, att folk verkligen 

är med, att folk deltar och så. (Rita 2011:8) 

Rita berättar att alla artister som ställt upp under veckan har gjort det ideellt (Rita 2011:4). 

Både Musikhjälpen däribland även artisterna och programmets lyssnare kan ses bära på 

givare- och mottagarerollen ur detta perspektiv och bundet till situationen. Givandet och 

mottagandet i detta sammanhang skedde i en cirkel snarare än att det var enkel- eller 

dubbelriktat. Så som Jamie som arbetat med projektet uttrycker det så är han själv också en 

givare till projektet då han gett utav sin egen fysiska och mentala kraft utöver vad en vanlig 
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arbetsdag kräver men han själv skänkte även pengar till projektet och stod för kostnaderna för 

en del av den utrustning han behövde under sändningsveckan (Jamie 2011:6)  

Men något Jamie upplevde när han gick runt i Malmö med insamlingsbössor var det också 

många som ignorerade honom och bara gick förbi, vilket kan beskrivas som en ”icke-gåva”. 

Han beskriver att det till en början påverkade den egna självbilden att en del personer inte ens 

ägnade honom en blick Senare var det själva agerandet som han inte kunde förstå sig på 

(Jamie 2011:8). Genom att ”oengagemang” understryks så tydligt i samtalet med denna 

informant så kan det än en gång visa att engagemanget ses som gengåva till Musikhjälpen.  

George Ritzer (2005) menar att våra förutsättningar för konsumtion har förändrat i både miljö 

och struktur och i dagens samhälle möjligt att konsumera allt möjligt. Är givandet en form av 

konsumtion, kan vi konsumera vår goda vilja? Eller andras goda vilja? På något sätt är det 

sammankopplat. Inte bara på det sättet att man spenderar pengar, utan även i när man 

spenderar dessa pengar som ska göra väl. Det finns en marknad av välgörenhet idag, som att 

ofta sker samarbeten mellan kända välgörenhetsorganisationer och butiker och märken. Eller 

att organisationer som Individuell Människohjälp har sina egna butiker. Att det finns 

mataffärer som är helt inriktat på Fair Trade eller volontärresor som blir allt mer populära. 

Men kan detta också ses som en symbolisk handling? För vem är det man gör detta egentligen? 

Blir Musikhjälpen, ur detta perspektiv, ett sätt att ”köpa sig fri” från skulden man kan uppleva 

i det svenska välståndet? Denna diskussion ämnar inte att gå djupare inpå huruvida givandet 

kan klassas som konsumtion även om det är en relevant diskussion. Utan det är jämförelse 

utifrån Ritzers benämning ”Cathedrals of consumption” (2005:7), 

alltså ”Konsumtionskatedraler”. Det innebär att ett köpcentrum eller dylikt är arrangerat på 

det sättet att det infinner sig en stämning likt religiösa katedraler, som att människor har 

möjlighet att komma i kontakt med varandra men där man snarare konsumerar än att tillbe en 

högre makt. Denna stämning infinner sig också i Musikhjälpen. Under en gudstjänst 

eftersträvas en allvarlig men harmonisk stämning och det är vanligt att man tar kollekt vid 

gudstjänsten slut när prästen har delat ett budskap. I Musikhjälpen uppmanades man att 

skänka en gåva efter man redogjort för barnhandelns effekter. Inte minst var musik ett viktigt 

inslag i projektet, lika viktigt som psalmerna är under en gudstjänst. Rita beskriver hur 

gåshuden reser sig på hennes armar när artisten Robyn framförde akustiska versioner av två 

av hennes låtar. Samtidigt som Jamie var ute bland publiken kring glasburen och samlade in 

pengar i insamlingsbössorna som drog in rekordbelopp (Jamie 2011:8). 
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Likt ”konsumtionskatedraler” så var Musikhjälpen utformat för att man skulle ge även om det 

också hade ett informationsuppdrag.  

 

4.3 Reciprocitet och imperfekt altruism 

Reciprocitet i detta sammanhang, alltså ömsesidighet i givandet blir problematiskt att 

diskutera, enligt Nationalencyklopedin kan man utgöra tre kategorier inom detta begrepp, dels 

generaliserad reciprocitet som är det altruistiska givandet som en mors förhållande till sitt 

barn alltså det ganska självklara. Sedan finns det balanserad reciprocitet som är en kalkylerad 

och mer eller mindre ömsesidig där man vet att om man tar så får man ge och vice versa. 

Slutligen negativ reciprocitet som innebär att man tar utan att ens försöka på något sätt 

återgälda gåvan (reciprocitet, NE). Under vilken kategori faller en pengagåva till 

Musikhjälpen? Är välgörenhet altruistiskt, alltså osjälviskt? James Andreoni, professor inom 

ekonomi menar att det kan vara så att man mår bra av att ge och att det många gånger även är 

så välgörenhetsprojekt marknadsför sig och man det är en del av anledningen till varför man 

ger, kallar han det för warm glow giving (Andreoni, 1990). Alltså bygger hans teori på att man 

dels genuint vill ge, men också att individen själv mår bra av att ge. Detta kallas även för 

imperfekt altruism (Översättning Breman, 2008). Det innebär inte att välgörenhet är en 

självisk handling, bara det att man mår bra av att ge och delvis motiveras av det (Breman 

2008:17).  

Denna diskussion ämnar inte att värdera vilken handling som är ”mest genuin” eller ”ädlare”, 

men för att belysa olika nyanser av givande och tagande. Skillnaden mellan reciprocitet och 

altruism är att reciprocitet förutsätter att man redan har fått något som en tjänst eller någonting 

materiellt medan det inte behöver vara så i en altruistisk handling. Men vad som sker i 

Musikhjälpen är att man uppmuntras till att göra väl, när lyssnaren gör det blir det till ren 

reciprok handling för Musikhjälpen men en imperfekt altruistisk handling för givaren.  

Sedan följer frågan om av vem man som givare till Musikhjälpen förväntar sig något i 

gengäld?  Är det de projekt som i längden kommer att finansieras av de insamlade pengarna 

eller är det av Musikhjälpen i sig? Fyra månader efter programmet sändes ”Musikhjälpen 

Återträffen” där man bland annat diskuterade och redovisade vad som har hänt med pengarna 

sedan insamlingen. Samtidigt som att det är viktigt utifrån deras trovärdighetsperspektiv kan 

det även ses som att Musikhjälpen även erbjuder i gengäld är transparens i deras organisation, 

vilket också kan tänka sig göra så att givaren känner sig delaktig i aktionen.  
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5. Slutdiskussion 

5.1 Folkbildning och välgörenhet 

Musikhjälpens primära syfte var att informera om frågor som malaria och barnhandeln och 

insamlingen av pengar ses som deras sekundära syfte. Rita menar att uppdraget är tvådelat: 

Jag skulle säga att det är 50/50. Jag känner att vårt uppdrag att folkbilda, eller att berätta 

om, som förra året ”Barn är inte tillsalu” där vi pratade väldigt mycket om barn som 

säljs som sexslavar, eller barn som säljs som arbetskraft och liksom hur mycket ett liv 

kan vara värt och sådär […] alltså det är en jättestor del av Musikhjälpen. […] Så jag 

tycker att det är skitviktigt med informationen. Men sen så är det väl så att är man duktig 

med att föra ut informationen på rätt sätt […] så leder det ena till det andra. Vår 

information gör då också att det samlar in pengar. (Rita 2011: 6) 

Insamlingen är då alltså snarare en följd av att man ”lyckats” nå ut med budskapet snarare än 

ett mål. På det sättet att informationen väcker en medvetenhet hos den som lyssnar. Det 

bygger också på frivilligt givande till programmets ändamål och skedde genom flera olika 

kanaler. Dels kunde man skänka pengar framme vid ”glasburen” under sändningsveckan, man 

kunde skänka pengar via deras hemsida, genom insamlingsbössorna ute på gatorna, eller 

stödja initiativ kring Musikhjälpen som vintageloppis, Pantpatrullen eller deras online-

auktion där föremål och tjänster från artister och offentliga personer såldes. Men deras 

främsta kanal var ändå genom SMS, genom att uppge ett belopp och en önskelåt och skicka 

det till Musikhjälpen så skänkte man pengar samtidigt som man kunde börja vänta på att få 

sin låt spelad i radio. Alltså är det också tydligt att det är ett stort insamlingsarbete, det är 

skapat och uppbyggt för att man ska kunna skänka pengar enkelt. Det blir därför svårt för den 

som inte lägger fokus på programinnehållet att förstå att det i första hand är ett 

folkbildningsprojekt och inte ett välgörenhetsprojekt. Men samtidigt är det inte så det 

uppfattas av de som har arbetat med det, utan för dem har folkbildningen kommit i första hand 

och det är också något som har genomsyrat Sveriges Radio sedan start. Alltså har man lagt 

stor vikt på folkbildning och eftersträvat det i sin verksamhet, det anses till och med att vara 

det primära målet (Rita 2011:3). Det är också något som informanterna uttrycker med stolthet, 

att detta inte handlar inte om något som materiellt som pengar, utan om kunskap, vilket 

återigen kan härledas till kunskapssamhället.  
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Välgörenhetsaspekten i projektet har enligt informanterna kommit sekundärt. I materialet kan 

man utläsa en ambivalens hos Rita, hon menar att välgörenhet känns som ett slitet begrepp 

men samtidigt så går den fria associationen direkt till Musikhjälpen (Rita 2011:2). Medan 

Jamie (2011:1) säger att han är kluven till begreppet och är orolig för att människors 

engagemang ska ta slut efter pengabidraget. Kenny (2011:2) säger direkt att han inte gillar 

begreppet för att det är något som befäster befintliga strukturer. Men alla dessa tre har varit 

desto positivare när det gäller folkbildning. Kan det vara så att det också låter bättre att kalla 

det för folkbildning framför välgörenhet? Även om man diskuterar det valda ämnet för 

insamlingen och informationsspridningen så sker det också direkta uppmaningar till att 

skänka pengar. Det hände mer än en gång att programledarna startade en så kallad ”flashmob”, 

alltså att många personer gör något samtidigt i detta fall skicka ”gåvo-sms” vid en utvald 

tidpunkt. På så sätt blev givandet en interaktiv aktion där man drog in cirka 300 000 kronor 

enligt Rita (2011:3). Men det kan också ses som att det skapar en situation där den blir som 

lyssnarens skyldighet att ge där det blir ett brott mot etiketten om man inte ger (Mauss 

1997:58) eftersom det man hör är direkta uppmaningar riktat till den som lyssnar. Men 

observera att det inte skapar ett ”tvång” till att ge, då man inte håller någon form av räkning 

på vem som har gett eller inte. Utan skyldighet syftar snarare till individens roll i 

sammanhanget när programledarna uppmanar alla lyssnare att ta fram sin mobiltelefon och 

skicka iväg ett sms, och ser man sig som en del av denna målgrupp är det naturligt att man 

känner sig manad till det. Samtidigt kan denna pengagåva också ses som ett erkännande av att 

till exempel barnhandel är ett problem, att man inte ställer sig likgiltig inför det och på så sätt 

blir det också personlig manifestation för den som ger. Samtidigt blir handlingen att ge i 

denna ”flashmob” också väldigt tydlig utifrån ”the power of asking” (Andreoni & Rao 2010), 

effekten av att få en uppmaning och en aktion som sker kollektivt kan tänkas tangera mer än 

bara empatin utan även någon slags upprymdhet att ta del i stunden. Denna ”flashmob” kan 

också skådas genom etiska synpunkter då deras målgrupp utgörs av så unga som femton års 

ålder upp till trettio, är det verkligen rätt att uppmana en femtonåring att ge bort pengar, även 

om det så är till ett välgörande ändamål? Med tanke på att deras egen definition av barn var 

personer under 18 år blir detta då som att ta från rika barn för at ge till de fattiga? Dessa 

frågor förblir retoriska för denna uppsats. Även om Musikhjälpens primära mål är att 

folkbilda, så är det också tydligt att givandet också var ett tydligt budskap. Genom 

utformningen såväl som direkta uppmaningar från programledarna.  
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5.2 Slutligen 

I denna uppsats har jag undersökt hur man skapat mening i Musikhjälpen kring dess syfte och 

ändamål och kommit fram till att det kretsar kring folkbildning och välgörenhet. Två ofta 

förekommande ord som till det yttre rymmer mycket självklarheter men som vid dissekering 

öppnar upp desto flera begrepp och teorier.  

Det har visat sig att informanterna tagit folkbildningsuppdraget på högsta allvar och är även 

väldigt positiva till det, vilket som tidigare också diskuterats ”ligger i tiden” i 

kunskapssamhället. Kunskap kan då alltså ses som en lösning till problem (Schoug 2003:17 

ff.). Vilket också har visat sig här, man hoppas på att fler ska kunna aktiveras och engagera 

sig i arbetet mot trafficking. Men som också tidigare nämnt är folkbildning inte något nytt för 

vår tid utan Sveriges Radio bär med sig en stark folkbildningstradition sedan 1920-talet. 

Därmed kan man se att folkbildningen fortfarande är aktuellt i vårt samhälle. Det har även 

skapat en mening för Musikhjälpen och en annan dimension i deras arbete där det blivit 

ett ”ädelt” uppdrag. 

Å andra sidan finns välgörenheten, insamlingen till Radiohjälpen. Det är tydligt att det finns 

en ambivalens kring välgörenhet som begrepp, men även som handling. En del av 

informanterna har svårt för att kalla Musikhjälpen för ett välgörenhetsevenemang samtidigt 

som insamlingsaspekten inte går att bortse ifrån. Musikhjälpen samlade som sagt in över 12 

miljoner kronor, varför skulle det inte vara ett välgörenhetsevenemang? Trots informanternas 

egna uppfattningar är det tydligt att det är ett insamlingsprojekt också, kanske är det också det 

som är tydligast om man inte är insatt i deras arbete. Men det verkar finnas ett behov hos 

Musikhjälpen, det vill säga bland informanterna som arbetade med projektet, att kontrastera 

sig mot välgörenhetsgalorna eller andra, i deras mening, mindre lyckade projekt. Detta kan 

ses som ett meningsskapande i deras verksamhet, att skapa en ”ny” sorts välgörenhet som 

tilltalar ungdomar. Kanske är det för att ta avstånd från ett begrepp som de tror deras 

målgrupp inte kan relatera till?  

Marcel Mauss teorier om gåvoekonomin blir väldigt tydligt i Musikhjälpen. Gåvorna är inte 

materiella, informanterna upplever att de ”ger information” till sina lyssnare. En lyckad 

kommunikation av denna information ligger också i grund för en lyckad insamling. På det 

sättet att lyssnarna berörs och vill vara med och bidra till Musikhjälpens ändamål. Alltså kan 

Musikhjälpen ses som både en givare och mottagare i detta fall. Programmet ”ger” en 

situation där lyssnaren kan få information och sedan möjlighet till att skänka pengar, det är 
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alltså en inbjudan till att ge. När lyssnaren har förstått Musikhjälpens ändamål (Barn är inte 

till salu) så kanske de känner en skyldighet till att ge en gåva, en imperfekt altruistisk handling 

och där Musikhjälpen tar emot pengarna för att sedan förmedla dem vidare. Det är svårt att 

tänka sig att det skulle vara så att Musikhjälpen inte lade fokus på det insamlade beloppet när 

hela evenemanget är upplagt för att ta emot pengar. Samtidig så har de ju fått tillbaka mycket 

mer än bara pengar, lyssnarna har verkligen varit engagerade i projektet och velat delta. En av 

farhågorna hos informanten Jamie gällande välgörenhet var just att man skulle kännas 

sig ”färdig” med sin välgörenhet efter sitt bidrag eller uppfatta ”problemet som löst” (Jamie 

2011:2). På ett sätt är det också det Musikhjälpen gör som varje år väljer ett nytt ändamål, 

även om Radiohjälpens arbete i dessa områden inte slutar så slutar Musikhjälpen att belysa 

dem efter en period.  

I det historiska materialet kan man se att Musikhjälpen inte är ”först ut” med att ha skapat ett 

ungdomligt insamlingsprojekt. Basarerna verkar ha lockat till sig danssugna ungdomar i 

början av 1900-talet. Välgörenhet kan alltså också vara något ”festligt”. Samtidigt som det äe 

ett festligt evenemang med musik, försäljning, artister m.m. så är det också på allvar, det vill 

säga informationen och folkbildningsaspekten. Det blir tydligt att det önskas mer från 

lyssnaren än bara att sätta på radiospelaren. Man vill aktivera och engagera genom 

informationen man belyser i programmet. Även om produktionen kan ses som en ”fest” eller 

insamlingsprojekt för ungdomar så finns de djupare aspekter bakom som motiverat 

informanterna till att skapa ett trovärdigt projekt. Meningsskapandet blir därmed tydligt. De 

lägger stor vikt vid trovärdighet, och att det ska vara genuint i dess utformning så väl som 

deras engagemang. Musikhjälpen har alltså fokuserat sig på den informativa delen av deras 

verksamhet och informanterna har inte gärna talat om det som välgörenhet. Det är något med 

begreppet som känns som infekterat och som helst inte ska sammankopplas med 

Musikhjälpen. Kanske för att det är ett alltför traditionellt begrepp medan de ser sig själva 

som moderna? Meningsskapandet är inte heller uppbyggt av enbart Musikhjälpen, utan även 

av lyssnarna som har visat sitt stöd i deras arbete. På så vis är både Musikhjälpen och dess 

lyssnare båda delaktiga i den välgörande folkbildningen.  
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