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Abstract

Syftet med denna uppsats är att ta reda på välgörenhetsorganisationers syn på förhållandet mellan 

fattigdom och donationer. Genom att genomföra en intervjuundersökning med representanter från 

tre verksamheter aktiva i Lunds Kommun har jag undersökt hur dessa människor som aktivt arbetar 

med humanitära frågor och insatser resonerar i frågor rörande ansvar, moral och den egna insatsen. 

Dessa verksamheter innefattar Diakonicentralen Ugglan, Lions Club Lund samt Röda Korset 

Lundakretsen. Jag analyserade representanternas svar med hjälp av moralfilosofen Peter Singers 

teori om hur vi bör agera för att bekämpa fattigdomen. Singer ger oss två versioner av samma teori. 

Den strängare versionen förespråkar en norm som innebär att vi ska ge så pass mycket pengar att vi 

nästan försätts i den utsattes position. Den enklare versionen kräver inte lika mycket av oss utan vill

att vi skänker 5% av vår inkomst till välgörande ändamål. Min analys av representanternas svar 

visade att deras åsikter om hur vi bör tänka och agera överensstämmer i stort och att denna syn även

har många likheter med Singers enklare norm.

Nyckelord: välgörenhet, välgörenhetsorganisationer, donationer, fattigdomsbekämpning, moral, 

ansvarstagande, Peter Singer
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1 Inledning

Idag lever fler människor än någonsin i välstånd och färre människor än någonsin tvingas  leva i

fattigdom och misär.  Trots  att  vi  har  kommit  långt  i  arbetet  mot  fattigdom lever  1,2 miljarder

människor  i  vår  värld  i  extrem fattigdom,  vilket  motsvarar  cirka  18% av  vår  befolkning.  6,9

miljoner barn dör varje år innan de har hunnit fylla fem på grund av sjukdomar och orsaker som

hade  kunnat  botas  på  en  vanlig  svensk  vårdcentral.  Man  brukar  säga  att  dessa  barn  dör  av

fattigdom.1

Det är lätt att glömma dessa siffror om man lever i ett välfärdssamhälle där pengar innebär

status och vår lycka ofta mäts i materiellt välstånd. Om man ens hade vetskap om dem vill säga. Jag

finner det väldigt intressant att ständigt få höra att vi lever i en global värld när det i själva verket

endast är den rika delen av världen som räknas. Hur kan vi leva med vetskapen om att människor

lever  under  fruktansvärda  förhållanden och fortfarande inte  känna oss  tvungna att  agera?  För  i

dagens Sverige, ett välutvecklat välståndsland, är det väldigt enkelt att agera och påverka utsatta

människors liv till det bättre. Det finns många etablerade välgörenhetsorganisationer i landet som

genom nationella och internationella insatser hjälper världens fattigaste. Vi kan donera pengar via

bössor, internet, telefon eller sms, aktiviteter och försäljningar... möjligheterna är många. Vi kan

också stödja deras verksamhet genom frivilligt arbete. Varför ger vi då inte mer? Varför gör vi inte

mer? Hur borde vi tänka och hur bör vi agera?

Dessa frågor har jag ställt till representanter från tre olika verksamheter som alla sysslar med

välgörenhet ämnad att minska fattigdom och mänskligt lidande. Jag vill med denna uppsats ta reda

på hur de ställer sig till fattigdom och donationer och sedan jämföra deras svar med en av nutidens

mest omskrivna filosofer inom frågor rörande tillämpad etik; Peter Singer. Han argumenterar för en

väldigt stark och oförsonlig teori där han uppmanar alla människor som lever i överflöd att sluta

fylla sina liv med nöjen, bekvämligheter och onödig materiell konsumtion som de egentligen kan

leva  utan.  Jämförelsen  mellan  Singers  argument  och  representanternas  svar  kan  därför  utgöra

underlag för en intressant diskussion kring fattigdomsbekämpning och välgörenhet. 

1 Med ”extrem fattigdom” menas att man lever på mindre än 1,25 dollar om dagen. Gränsen för ”fattigdom” är 2 
dollar om dagen. Svenska FN-förbundet, Världskoll: Fattigdom i världen – fakta och statistik om fattigdom, 
varldskoll.se, senast ändrad 2014-09-09 (Hämtad 2015-01-04).
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Välgörenhetsorganisationer  har  en  viktig  roll  i  kampen  mot  fattigdom.  Kanske  till  och  med

livsviktig roll, då de som en icke-statlig och politiskt neutral aktör kan hjälpa utsatta och nödställda

människor  vars  regeringar  har  misslyckats  med  att  ta  hand om dem eller  inte  vill  kännas  vid

problemen. Organisationernas neutralitet och deras humanitära motiv ger dem bättre förutsättningar

för att hjälpa människor i nöd, till skillnad från stater och internationella samarbetsorganisationer

vars hjälpaktioner ofta har politiska motiv vilket inte alltid gynnar samhällets fattigaste. I och med

välgörenhetsorganisationernas betydelse utgör det frivilliga privata givandet en viktig del av arbetet

mot fattigdom. Dessa organisationer utgör länken mellan människor som har möjlighet att hjälpa

och människor som behöver hjälp. Välgörenhetsorganisationers förmåga att påverka människor och

förmå dem att ge mer har alltså stor betydelse för deras insamlingsarbete och hjälpverksamhet. 

Genom att intervjua representanter från tre organisationer och ta reda på var de står i ett

antal frågor ger det mig en överblick av hur välgörenhetsorganisationer ser på välgörenhet och även

hur de, som en aktiv part i arbetet mot fattigdom, anser att privatpersoner bör agera i fråga om att

skänka pengar till välgörande ändamål. Är det vårt allas ansvar och skyldighet att hjälpa människor

som befinner sig i nöd eller måste vi förlita oss på folks välvilja och empati? Är det istället statliga

myndigheter och instanser som bör ha det yttersta ansvaret för sina medborgares hälsa eller bör vi

hjälpa våra medmänniskor efter de förutsättningar vi har?

Mitt syfte med denna uppsats är att ta reda på välgörenhetsorganisationers syn på ansvar,

moral, donationer och fattigdom. Mina frågeställningar har jag formulerat enligt följande: 

Hur ser välgörenhetsorganisationer på förhållandet mellan välgörenhet och fattigdom i fråga om 

ansvar, moral och egen insats? 

På vilket sätt kan välgörenhet användas som ett medel för att bekämpa fattigdom enligt 

dessa organisationer?

För att få svar på dessa frågor har jag valt att vända mig till tre lokala välgörenhetsorganisationer,

alla verksamma i Lund, för att ta reda på deras syn på privata välgörenhetshandlingar och vad dessa

har för inverkan på den nationella och globala fattigdomen.  Dessa organisationer är Lions Club

Lund, Röda Korset Lundakretsen och Svenska Kyrkans diakoncentral Ugglan. Jag vill ta reda på

hur representanternas svar och resonemang liknar eller skiljer sig från varandra för att sen se om

man kan dra några generella slutsatser utifrån detta. Delar de samma värderingar om ansvar, moral
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och individers egna insats eller tycker de mycket olika? 

Min frågeställning handlar om hur vi bör leva, vilket gör att min fråga hamnar inom ramen

för den moralfilosofiska teorin om tillämpad etik. För att få en djupare förståelse för hur dessa

frågor kan diskuteras och problematiseras har jag valt att applicera en moralfilosofisk teori där jag

utgår  ifrån  filosofen  Peter  Singers  teorier  om hur  vi  bör  agera  i  frågor  om  medmänsklighet,

välgörenhet och fattigdom. 

1.2 Material 

1.2.1 Primär- och sekundärmaterial

Eftersom jag genomför en intervjuundersökning för att besvara min frågeställning kommer svaren

jag får från mina intervjupersoner att utgöra mitt primärmaterial. Intervjuerna jag genomförde med

representanter från de olika välgörenhetsorganisationerna gav mig information som jag använde till

att söka svar på min frågeställning. Det är dock viktigt att komma ihåg att jag genom att intervjua

dessa representanter endast får ta del av deras egna åsikter i ämnet, intervjuerna ger mig inte ren

fakta. Deras åsikter kan inte likställas med samhällets åsikt och den information de ger om sin egen

organisation  kan  inte  betraktas  som  fakta  om  organisationen.  Jag  har  därför  vänt  mig  till

organisationernas  respektive  hemsida  för  att  söka  den  fakta  som  jag  presenterar  om

välgörenhetsorganisationerna i följande avsnitt. Mitt syfte med att göra en intervjuundersökning var

dock  inte  att  samla  fakta  om  organisationernas  verksamhet  utan  att  undersöka  hur  dessa

organisationer ser på förhållandet mellan fattigdom och välgörenhet. 

Mitt sekundärmaterial utgörs av litteratur och källor som bidrar till min analys av det valda

ämnet  genom att  presentera  information  om det  jag  vill  undersöka.  Utöver  informationen  om

välgörenhetsorganisationerna  från  deras  respektive  hemsidor  har  jag  använt  mig  av  två  böcker.

Eftersom jag valt att undersöka mitt ämne genom att göra en kvalitativ intervjuundersökning tog jag

hjälp av Monica Dalens bok Intervju som metod (2008).2 Boken innehåller information och konkret

vägledning om hur man skall gå till väga vid genomförandet en kvalitativ intervjuundersökning.

Dalen beskriver utförligt forskningsprocessens alla delmoment, från idé till utförande och analys av

resultatet.  Jag  använde  mig  av  boken  som  stöd  genom  hela  mitt  arbete,  inte  minst  inför

genomförandet av intervjuerna då jag inte hade någon tidigare erfarenhet av hur man går tillväga

enligt denna metod. 

2 Dalen, Monica, Intervju som metod, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö 2008.
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Då jag bestämde mig för att använda Peter Singers teorier som min teori började jag samla

information om Peter Singer och vad han har skrivit inom ämnet som skulle kunna vara till nytta för

mitt arbete. Den bok jag fann mest intressant och som kom att bli en del av mitt sekundärmaterial är

Det liv du kan rädda: agera nu och stoppa fattigdomen (2009).3 Där argumenterar Singer för att de

människor som lever under fruktansvärda förhållanden till följd av extrem fattigdom som skulle

kunna få ett drägligt liv om den rikare andelen av världens människor skulle skänka mer pengar till

välgörenhet ämnad att motverka fattigdom. Han presenterar två olika normer; en central och mer

krävande norm som han anser att vi bör efterleva samt en rimligare, mer lättuppnåelig norm som

han beskriver som ett sämre alternativ. Det liv du kan rädda är Singers resultat av 30 års tänkande

och  skrivande  om hur  vi  bör  reagera  och  handla  angående  svält  och  fattigdom.  Efter  många

föreläsningar, publikationer och respons som väckt flertalet  tänkvärda frågor är denna bok hans

försök att ”destillera fram” det han har lärt sig om varför vi ger eller inte ger och vad vi bör göra åt

det. Jag valde att utgå ifrån  Det liv du kan rädda eftersom den innehåller den mest uppdaterade

versionen  av  Peter  Singers  teorier  om  fattigdom  och  välgörenhet.  Den  innehåller  teorier  och

resonemang som är  högst  intressanta  för  min  undersökning då jag fann många likheter  mellan

Singers förslag på förändringar och mina intervjupersoners svar när jag frågade dem om hur de

tyckte att vårt samhälle skulle kunna förändras. 

1.2.2 Källkritik

Under metodavsnittet diskuterar och utvärderar jag mitt primärmaterial och de problem jag stötte på

under arbetets gång. Under detta avsnitt tänker jag redogöra för den eventuella kritik som kan riktas

mot mitt sekundärmaterial.  Den fakta jag har hittat på organisationernas respektive hemsida om

deras verksamheter hade oftast ingen datummärkning. Samtliga representanter hänvisade dock till

sina egna hemsidor för information och hemsidorna är även samlingsplatsen för de olika lokala

verksamheters  nationella  mål  och  syften.  Därför  tror  jag det  är  viktigt  för  organisationerna  att

informationen på hemsidorna är uppdaterad vilket  också gör dem till  trovärdiga källor.  Monica

Dalens Intervju som metod skrevs som en handbok för kvalitativa intervjuundersökningar och jag

ser inte att boken är skriven i något annat än utbildningssyfte. Den är utgiven 2008 men jag anser att

den fortfarande presenterar aktuell och relevant information och vägledning om hur man använder

sig av intervju som metod. Peter Singers  Det liv du kan rädda är  en argumenterande bok som

innehåller hans egna tankar och teorier om förhållandet mellan välgörenhet och fattigdom. Den är

skriven med syftet att övertyga läsaren om att inta ett visst synsätt och sedan handla därefter. Det är

3  Singer, Peter, Det liv du kan rädda: agera nu och stoppa fattigdomen, Fri Tanke, Stockholm, 2009.
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därför viktigt för mig att ha i åtanke att den fakta och de undersökningar som presenteras gör det

med  ett  visst  motiv.  Boken  är  utgiven  2009  vilket  gör  att  vissa  fakta  bör  kontrolleras  då

samhällsutvecklingen angående fattigdom är i ständig förändring. 

2 Metod

2.1 Val av metod

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ intervjumetod för att besvara min frågeställning. Att

göra en intervjuundersökning med representanter från tre ideella organisationer ger min analys en

intressant infallsvinkel eftersom dessa verksamheter utgör länken mellan samhällets utsatta som är i

behov av hjälp och de som har resurser att hjälpa. De kan påverka givandet genom kampanjer och

liknande  och  beslutar  vart  hjälpen  ska  riktas  och  hur  det  ska  gå  till.  Att  få  ta  del  av  dessa

organisationers syn på välgörenhet och privat givande samt att studera hur dessa organisationer som

aktörer i kampen mot fattigdom försöker påverka människors moral kommer att ge mig information

som är ytterst intressant för att besvara min frågeställning.

Genom att intervjua dessa representanter får jag tala med individer som både har kunskap

om hur allmänheten resonerar i frågor om välgörenhet samt om hur man tar vara på denna kunskap i

praktiken för att kunna hjälpa utsatta människor. Då jag ställer mina egna frågor och följdfrågor kan

jag  själv  utforma  stommen  för  vad  som  kommer  att  bli  mitt  primärmaterial.  På  så  sätt  är

intervjuundersökningen en bra metod för den komplexa fråga jag vill undersöka. 

2.2 Tillvägagångssätt

2.2.1 Urval

Under denna rubrik kommer jag att förklara mitt val av de organisationer som jag kontaktade för

min undersökning samt ge en kortfattad presentation av organisationerna och deras verksamhet.

Med avseende på tidsaspekten valde jag att begränsa mig till att kontakta tre organisationer som

sysslar med välgörenhet och fattigdomsbekämpning. Att genomföra en intervjuundersökning och på

så sätt skapa sitt eget primärmaterial är tidskrävande, särskilt transkriberingen av intervjuerna. Jag

hade inte hunnit bearbeta allt material om jag intervjuat fler organisationer än dessa tre. 
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De organisationer och verksamheter jag har valt att undersöka närmare är Svenska Kyrkans

diakoncentral Ugglan, Lions Club Lund samt Röda korset Lundakretsen. Anledningen till att jag

valde just dessa beror på att de är de största ideella föreningarna i Lund som arbetar med att hjälpa

utsatta människor och bekämpa fattigdom. Vidare är de alla en del av större organisationer med

många medlemmar, vilket innebär att deras syfte och etiska åsikter kan tänkas representera en mer

generell  bild  av  välgörenhetsorganisationers  syn  på  välgörenhet  och  fattigdom  jämfört  med

åsikterna  tillhörande en mindre ideell  organisation.  De lokala  verksamheternas  arbete  måste  på

samma sätt vara anpassat till hela organisationens verksamhetsområde och förhålla sig till nationella

såväl som globala värderingar och strukturer. 

Diakonicentralen  Ugglan är  Svenska  Kyrkans  öppna  diakonverksamhet  i  Lund.  På

hemsidan beskrivs den som ”en social mötesplats, dit människor kommer för att värma sig, få ett

mål mat,  frukost eller  lunch, eller  bara en kopp kaffe”.  Ugglans verksamhet innefattar  ett  café,

tillträde  till  duschar,  Uggleboden  Second  Hand,  en  hälsoklinik,  juridisk  rådgivning,  en

rehabiliteringsverksamhet  och  flera  samtals-  och  hjälpgrupper.  Läser  man  på  Svenska  Kyrkans

hemsida om diakoni beskrivs det som kyrkans sociala arbete med uppdrag att ”genom delaktighet,

respekt  och  ömsesidig  solidaritet  möta  människor  i  utsatta  livssituationer”.4 Svenska  Kyrkans

internationella arbete är en del av ACT-alliansen (Action by Churches Together) som består av 140

kyrkor och organisationer över hela världen. De arbetar med långsiktiga projekt såväl som med

hjälp- och katastrofarbete. Svenska Kyrkan arbetar nationellt och internationellt. Man kan därför

välja att stödja många olika sorters verksamheter och projekt med pengar eller volontärarbete. Vill

man dock stödja den lokala diakonverksamheten bör man vända sig direkt till denna, Ugglan har

exempelvis ett eget plusgirokonto dit man kan göra en överföring och skriva den tänka mottagaren

eller syftet. 5

Lions Club Lund är en del av Lions Clubs International som är en välgörenhetsorganisation

verksam i 207 länder och geografiska områden. Totalt har de 1,3 miljoner medlemmar och i Sverige

arbetar 12 000 medlemmar ideellt i de 470 klubbar som finns utspridda i landet. 

Deras uppgift är "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande

humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan". 

Lions  insatser  är  omfattande;  de  arbetar  med  allt  ifrån  lokala  barn-  och  ungdomsprogram till

internationellt katastrofarbete. Alla donationer går oavkortat till ändamålet och alla administrativa

kostnader betalas av medlemsavgifterna.  Alla medlemmar är aktiva och hjälper till  att  samla in

pengar genom olika insamlingsaktiviteter. Några av de återkommande aktiviteterna i Lund är deras

4 Svenska Kyrkan, Kyrkans sociala arbete, svenskakyrkan.se (Hämtad 2015-01-04).
5 Svenska Kyrkan, Diakonicentralen Ugglan, svenskakyrkan.se (Hämtad 2015-01-04).
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Höstsalong,  julmarknad  och nyårskonsert.  Lions  fyndbod Lionsboden  har  även öppet  en  dag i

veckan. De samarbetar med andra organisationer och stödjer forskningsprojekt som till exempel

cancer-  och  barndiabetesforskningen.  På  deras  hemsida  står  att  en  styrka  med  Lions  är

medlemmarnas  förankring  i  lokalsamhället,  detta  betyder  inte  bara  att  man  kan  hjälpa  sina

medmänniskor utan också påverka inriktningen på klubbens hjälparbete.6 7

Röda Korset är en av världens största hjälporganisationer och fokus har sedan starten legat

på förebyggande och hantering av humanitära katastrofer. Det finns 189 föreningar i lika många

länder och i Sverige finns över 1000 lokala kretsar med totalt 147 000 medlemmar och 32 000

frivilliga.  Röda  korset  baserar  sin  verksamhet  på  sju  grundprinciper;  Humanitet,  Opartiskhet,

Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet.  I Sverige sysslar organisationen

med bland annat läxhjälp och språkträning, ger papperslösa tillgång till vård och håller i sociala

mötesplatser över hela landet. Röda Korset Lundakretsen är en av tre kretsar i Lunds Kommun och

har nästan 200 aktiva medlemmar. Dessa arbetar ideellt inom sjukvården, på evenemang som första-

hjälpengrupp eller hjälper till att tillverka påskris, kläder, smycken etc som säljs vid högtider och

aktiviteter. En viktig förutsättning för Röda Korsets arbete är de stabila intäkter som kommer in via

månadsgivare och gör så att organisationen kan arbeta och planera långsiktigt.8 9

2.2.2 Intervjustrategi

Jag  genomförde  intervjuerna  enskilt  med  en  eller  två  representanter  från  varje  organisation.

Frågorna kretsade kring fyra huvudsakliga ämnen; ansvar,  moral, donationer och fattigdom.  Jag

ville att representanterna skulle försöka svara på mina frågor så utförligt de kunde och för att ge

dem  en  chans  att  förbereda  sina  svar  skickade  jag  frågorna  i  förväg.  Intervjuerna  är

semistrukturerade och består därför av öppna frågor vilket ger informanterna möjlighet att själva

välja vilka punkter de vill  framhäva och utveckla.  Därför kunde jag inte förutse exakt hur mitt

primärmaterial skulle komma att ta form men genom att förbereda följdfrågor kunde jag bestämma i

vilken riktning samtalet skulle gå. 

Jag inledde varje intervju med ett par lättare frågor som till exempel vilka arbetsuppgifter

representanterna har och hur de började arbeta för organisationen. Efter det gick jag in på de svårare

frågorna som jag rangordnat efter hur viktiga de är för min undersökning. På så sätt slapp jag missa

de viktigaste frågorna om den utsatta tiden för intervjun skulle ta slut. Intervjun gav alltså ett visst

6  Lions Clubs International, Om Lions, lions.se (Hämtad 2015-01-04).
7  Lions Club Lund -Sweden, e-clubhouse.org (Hämtad 2015-01-04).
8  Svenska Röda Korset, Svenska Röda Korsets Årsberättelse 2013: På plats före under och efter, redcross.se, 

(Hämtad 2015-01-15).
9  Röda Korset Lundakretsen, Välkommen till Lundakretsen, kommun.redcross.se (Hämtad 2015-01-04).
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utrymme för representanterna att svara mer eller mindre uttömmande på de olika frågorna. 

2.2.3 Genomförande

Inför genomförandet av intervjuerna var jag inte helt säker på vad jag hade att vänta mig då jag

aldrig  arbetat  med  denna  metod  tidigare,  men  jag  lyckades  uppnå  det  resultat  jag  önskade.

Intervjuerna  kändes  avslappnade  och  den  generösa  tidsramen  gav  informanterna  utrymme  att

utveckla sina tankar och synpunkter. Jag lyckades få all information jag behövde för att besvara min

frågeställning och fick dessutom möjlighet att träffa flera inspirerande personer vilket jag är väldigt

glad över. Intervjuerna tog alla plats i lokalen där de respektive informanterna arbetade. Intervjun

med Lions Club Lund ägde rum i Lionsboden, vilket är deras lokal för loppmarknaden som de

håller varje lördag. Där intervjuade jag två medlemmar från klubben. Intervjun med Röda Korset

Lundakretsen  tog  plats  på  deras  expedition  och  jag  fick  tala  med  en  aktiv  medlem.  På

Diakonicentralen Ugglan intervjuade jag en anställd på hens kontor på diakoncentralen. De olika

representanterna hade varit aktiva inom sin verksamhet olika länge, vissa i tre år och andra i 30 år

men samtliga intervjupersoner var runt medelåldern eller äldre. De hade också olika roller inom

sina  organisationer,  så  som  aktiv  medlem,  sekreterare,  kassaförvaltare  och

socialkurator/koordinator. Samtliga informanter gick med på att intervjuerna spelades in. De olika

intervjuerna  differentierade  sig  i  tid,  den  kortaste  tog  22  minuter  och  den längsta  varade  i  45

minuter, men alla intervjuer höll sig inom den angivna tidsramen på 45 minuter. Enbart två av de tre

organisationerna vars representanter jag intervjuade hade läst frågorna i förväg, trots att alla hade

fått  dem  skickade  till  sig  via  mejl.  Jag  uppfattade  inte  denna  skillnad  som  betydande  för

informanternas prestation och mitt resultat utan det är nog snarare en fråga om hur informanterna

själva föredrar att förbereda sig. Tyvärr skedde det en miss från min sida under genomförandet av

intervjun med medlemmarna från Lions Club då jag missade att ställa en utav frågorna, närmare

bestämt hur organisationen ser på den enskilda människans ansvar och plikt att hjälpa människor i

nöd. Jag har försökt kontakta de medverkande medlemmarna men utan framgång, därför har jag valt

att utgå ifrån den information som Lions Club presenterar på sin hemsida om organisationens syften

och etik. 

2.2.4 Observationer

Min intervjuguide gav som sagt relativt fritt tolkningsutrymme då den var semistrukturerad. Detta

upplägg trodde jag skulle vara det bästa för att uppnå det resultat jag önskade vilket det förmodligen
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också var. Jag har dock upptäckt att intervju som undersökningsmetod är svårare än jag först trodde.

Det var svårt att ställa bra följdfrågor och våga avbryta intervjupersonerna då de gick ifrån ämnet.

Jag försökte specificera exakt vad mitt syfte med intervjun var och vilka frågor som var de mest

betydande  att  få  veta  deras  åsikt  i  genom att  beskriva  detta  innan intervjun och  försöka styra

samtalet med följdfrågor. Men trots detta så insåg jag i efterhand att vissa av informanterna istället

för  att  tala  om den  moraliska  aspekten  i  mina  frågor  ofta  gled  in  på  att  berätta  om enskilda

evenemang och aktiviteter som organisationen håller i. Jag förstår dock att det är deras uppgift som

medlemmar, och i vissa fall även deras personliga åsikt, att sprida information om sin organisations

verksamhet men detta borde jag ha tänkt mer på då jag utformade min intervjuguide. 

Min avslutande fråga var om de ville tillägga någonting och där skiljde sig svaren väldigt

olika  åt.  Alla  informanter  tog  lite  tillfället  i  akt  och  talade  varmt  om  sin  egen  verksamhets

aktiviteter. Men hos vissa av informanterna fick jag en känsla av att de ville värva mig som medlem

vilket kändes lite olustigt. Ett exempel på detta är att de talade särskilt om hur man kan engagera sig

som ungdom boende i Lund, vilket jag kände var ganska riktat mot mig. Denna fråga var trots det

väldigt bra att ha med för jag upplevde att den gav informanterna en chans att utveckla sina tidigare

svar, när de visste vilka frågor och ämnen som behandlats under intervjun och hur mycket tid de

hade kvar att framföra sina åsikter. 

2.2.5 Bearbetning och analys 

Efter att jag genomfört mina intervjuer transkriberade jag intervjupersonernas svar. Detta tog lång

tid men var ett viktigt  moment i bearbetningsprocessen eftersom jag då kunde urskilja de olika

nyanserna i representanternas berättelser. Efter transkriberingen gick jag igenom intervjusvaren för

att hitta uttalanden och resonemang som skulle kunna falla in under de frågor och teman jag vill

undersöka. Jag upptäckte att det var viktigt att gå igenom hela intervjun varje gång jag sökte svar på

en viss fråga eftersom informanterna inte  alltid svarade konkret på frågorna utan gjorde ibland

utsvävningar och frångick ämnet.  Detta trots att  jag försökte förbereda dem så bra som möjligt

genom  att  skicka  mina  frågor  i  förväg  och  ställa  följdfrågor  under  intervjuns  gång.  Under

bearbetningsprocessen letade jag även efter likheter och skillnader i intervjupersonernas svar för att

se hur de olika representanternas åsikt kan tänkas skilja sig i värdefrågor och resonemang. Dessa

svar jämförde jag sedan med Peter Singers teorier angående välgörenhet, donationer och ansvar.

Hur skulle  Singer  ha svarat  på mina frågor? Och vad skulle  han ha sagt  om representanternas

resonemang? De slutsatser jag kom fram till sammanfattas sedan i diskussionen tillsammans med

mina egna tankar och frågor som uppstått. 
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2.3 Pålitlighet

Då jag utformade min intervjuguide försökte jag ta avstånd från mina förutfattade meningar om

välgörenhetsorganisationer  och  deras  verksamhet  samt  undvika  ledande  frågor.  Jag  valde

exempelvis att fråga representanterna om de ansåg att alla människor är skyldiga att hjälpa sina

medmänniskor genom att stödja välgörenhet även om svaret kanske tycks självklart. Mitt syfte med

denna  fråga  var  att  få  höra  just  deras  definition  av  ansvarsfrågan,  utan  att  implicera  mina

antaganden om hur jag tror att de kommer att svara. Som jag beskrev tidigare upplevde jag ibland

att intervjupersonerna såg intervjun inte bara som en chans att hjälpa mig med min undersökning

genom att berätta om hur de arbetar och hur deras verksamhet förhåller sig till vissa frågor utan

intervjun blev även en möjlighet för dem att  berätta hur jag som privatperson kan stötta  deras

arbete. Jag är medveten om att en del av deras arbete går ut på att informera människor om sin

verksamhet  så därför var det  viktigt  för mig att  ha detta i  åtanke.  Dels när jag utformade min

frågeguide  och  dels  under  själva  intervjuerna  då  jag  var  tvungen  att  vara  uppmärksam på  att

samtalet  gick  i  den  riktning  jag  önskade  och  inte  gled  över  till  att  handla  om  till  exempel

representanternas  personliga  anekdoter.  Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  jag  utgick  ifrån  att

verksamheterna  är  beroende  av  frivilligt  givande  och  den  bild  av  organisationen  som

representanterna förmedlar är anpassad till att uppfylla verksamhetens syfte. Med det sagt så måste

man också ha i  åtanke att  alla intervjupersoner  förutom den som arbetade för Svenska Kyrkan

arbetar ideellt och har därför inga ekonomiska vinningar på att genomföra intervjun, endast privata. 

Vad  gäller  pålitlighet  från  deras  sida  så  kan  jag  som tidigare  nämnt  inte  utgå  från  att

intervjupersonerna ger mig fakta, utan endast deras egna syn på organisationernas arbete och syften.

Fakta  om  organisationernas  verksamhet  hämtar  jag  istället  från  deras  respektive  hemsidor.

Angående pålitlighet från min sida är det inte säkert att min egna tolkning av intervjupersonernas

svar  är  identisk med en  annan persons tolkning av  intervjusvaren.  I  och  med att  jag spelat  in

samtliga intervjuer har jag dock kunnat skriva ned intervjusvaren väldigt exakt vid transkriberingen.

På så sätt är tolkningsutrymmet för intervjusvaren begränsade till hur jag tolkar deras exakta ord.

Detta hade inte varit fallet om jag inte spelat in intervjuerna då jag omöjligen hade kunnat skriva

ner eller memorera deras exakta svar och därför tolkat deras ord redan vid det stadiet. 

2.4 Etiska överväganden

I samband med kvalitativ intervjuforskning måste man ta hänsyn till vissa riktlinjer. Tre av dessa

riktlinjer innebär krav på samtycke, på konfidentialitet och på att få ta del av information. 
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Krav på samtycke innebär att informanten har samtyckt till den forskning som som avser

henne  eller  honom.  Då  jag  skickade  ut  en  förfrågan  om medverkan  till  de  organisationer  jag

önskade intervjua förklarade jag mitt syfte med undersökningen, vad den skulle handla om och hur

den skulle  gå  till.  Jag  klargjorde även att  man  som deltagande när  som helst  kan  avbryta  sin

medverkan, att de kan välja att intervjuas ensamma eller i par samt att de själva får bestämma tid

och plats.

Krav på konfidentialitet innebär att man försäkrar informanten om att dennes privatliv och

identitet kommer att hållas skyddad. I min förfrågan om medverkan i intervju förklarade jag att alla

uppgifter och intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt och att inga obehöriga kommer ta

del  av  dem.  Jag  tydliggjorde  också  att  alla  uppgifter  och  intervjusvar  kommer  att  vara

avidentifierade i rapporten så att inga uppgifter går att koppla till en viss person. Denna information

upprepade jag även vid intervjutillfället innan intervjun började. 

Att informera den medverkande om hur intervjun kommer att gå till och hur den kommer att

användas  är  viktigt  då  man  genomför  en  kvalitativ  intervjuundersökning.  Jag  förklarade  för

intervjupersonerna att det det färdiga arbetet kommer att publiceras på Lunds Universitets hemsida

och därmed bli offentligt. Innan intervjun frågade jag om de hade några invändningar mot att jag

spelade in samtalet och om de godkände att jag citerar dem i rapporten (då med anonym identitet).10

3 Teori

3.1 Val av Teori

Inom läran om moralfilosofi, eller etik, söker man svar på frågor som hur man bör leva och vad som

är det goda eller  det rätta. Filosofin brukar delas in i  tre områden: metaetik,  normativ etik och

tillämpad etik. Inom metaetiken diskuterar man frågor om moralens natur och inom den normativa

etiken försöker man utreda vad moralen kräver av oss. Tillämpad etik kan betraktas som en gren

inom den normativa etiken. Istället för att studera den generella uppfattningen, avser tillämpad etik

ett specifikt eller konkret område som till exempel hur vi bör behandla djur eller hur vi bör förhålla

oss till välgörenhet. I min uppsats ska jag använda mig av en moralfilosofisk teori med inriktning på

tillämpad etik och för att kunna göra detta ska jag utgå från Peter Singers teorier om ämnet.

Singer är en framstående filosof som ofta kopplas ihop med tillämpad etik. Han har skapat

stor  debatt  genom  att  lägga  fram  teorier  vars  slutsatser  är  tämligen  kontroversiella,  även  om

10 Dalen, 2008, s. 20-22.
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grundprinciperna inte skiljer sig nämnvärt från andra filosofers teorier. Eftersom Singer har en så

pass uttalad och speciell syn på hur vi bör förhålla oss till välgörenhet och hur vi ska gå tillväga för

att bekämpa fattigdom anser jag att hans teorier kan ge min analys en intressant infallsvinkel. Efter

genomförandet av intervjuerna jämförde jag de svar jag fick med Peter Singers syn på hur vi bör

tänka och agera angående välgörenhet. Hans verk kommer därför utgöra underlaget till uppsatsens

teori. 

3.2 Peter Singers teori

För att urskilja Singers ståndpunkt i frågor rörande donationer och fattigdom har jag använt mig av

hans teori i boken Det liv du kan rädda om hur vi kan bekämpa den globala fattigdomen. I bokens

förord skriver Singer att boken har två syften. Dels vill han uppmärksamma människor på deras

förpliktelser  mot de som sitter  fast  i  extrem fattigdom. Här inskärper  han en avsiktligt  mycket

krävande etisk  norm som han uppmanar  människor  att  leva  efter.  Genom att  hävda att  de 1,4

miljarder  människor  som  lever  i  de  absolut  fattigaste  delarna  av  vår  värld  befinner  sig  i  en

nödsituation som vi kan, och bör, göra någonting åt uppmanar han sina läsare att skänka betydligt

mer pengar  till  välgörande ändamål.11 Så pass  mycket  att  vi  nästan försätter  oss  i  den utsattes

situation. Det andra syftet med boken är att övertala läsaren om att skänka mer av sina pengar till

välgörenhet. För detta lägger Singer fram en mer rimlig norm som ett alternativ till den förra. Singer

menar att 95% av USA:s befolkning kan efterleva den enklare normen som går ut på att vi ska ge

5% av vår inkomst till de allra fattigaste. Även om Singer förespråkar den krävande normen så

menar han att vi kan hjälpa en stor del av världens mest utsatta människor ur extrem fattigdom och

mot ett självförsörjande och drägligt liv om vi rättar oss efter den enklare normen.12

I sina försök att argumentera för införandet av en generösare givarkultur återkommer Singer

till en analogi om ett drunknande barn där du ställs inför valet att rädda barnet eller gå förbi utan att

ingripa. Om du väljer att rädda barnet måste du vada igenom den lilla sjön där barnet har fallit i och

därmed förstöra dina nya,  dyra skor.  Dessutom kommer du att  komma för  sent till  ditt  arbete.

Exemplet går ut på att likställa vårt agerande då vi försöker rädda ett litet barn från att drunkna

framför våra ögon med hur vi skulle kunna rädda fler liv, i en annan del av vår värld. Singer väger

alltså barnets liv mot materiella ting som de nya skorna samt den tid som går förlorad då vi blir

försenade till arbetet. Den relativt lilla kostnaden och korta tid som går åt att rädda barnet menar

11  2013 var siffran för människor som lever i extrem fattigdom 1,2 miljarder. Svenska FN-förbundet, Många 
människor lever fortfarande i extrem fattigdom, millenniemalen.nu (Hämtad 2015-01-04).

12 Singer, 2009, s.12-13.
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Singer är någonting de allra flesta människor skulle gå med på att avvara. Att därför inte skänka

pengar till välgörenhet som räddar liv på människor vi inte kan se eller ha en relation till är inte

moraliskt försvarbart.13 

Detta resonemang är grunden till Singers argumentation och för att inte få människor att

avfärda  den  till  synes  logiska  normen  ägnar  han  ett  kapitel  av  boken  till  att  bemöta  vanliga

invändningar  mot  att  skänka pengar  till  välgörande ändamål.  Där förklarar  han bland annat  att

motivet till att ge är mindre intressant, om man skänker pengar om så endast för att gynna det egna

välbefinnandet har man ändå gjort mer än någon som inte bidragit.  Även om det är utfallet som i

slutändan är det viktigaste så vill Singer försöka ändra folks sätt att tänka. Den mest krävande -och

mest önskbara- normen är svår att uppfylla, Singer säger att inte ens han själv uppfyller den helt. 

Men  vad  individen  bör  göra  och  vad  den  bästa  moralregeln  dikterar  är  inte  alltid

nödvändigtvis samma sak, menar han. Att välja mellan att tortera en terrorist för att rädda ett stort

antal  människor innebär att  vi  bryter  mot den vida uppfattningen och normen att  det är  fel  att

tortera, men i vissa lägen måste man agera mot normen även om den utgör den princip som är bäst

att leva efter. Singer säger att detta kan tyckas förvirrande då vi är vana att tänka på moral i enkla

svartvita termer. Antingen handlar man rätt och förtjänar beröm, eller också handlar man orätt och

förtjänar klander. Vårt beteende påverkas alltså av andras beröm och klander, det uppstår därmed en

skillnad mellan den privata och den offentliga normen. Den lämpliga normen bör spegla vad vi

rimligen kan förvänta oss att de flesta kan göra och den högre normen borde vi tillämpa på vårt eget

beteende. Därför bör vi hylla de som gör avsevärt mer än de flesta i deras omständigheter borde

göra och inte klandra dem för att de gör för lite. Detta klander ska vi istället rikta mot oss själva för

att hela tiden fundera över hur vi kan göra mer för att hjälpa världens mest utsatta människor. Det är

alltså därför Singers teori innehåller två olika normer att efterleva; en lättare och en mer krävande. 

4 Litteraturöversikt och tidigare forskning

Välgörenhet,  fattigdom och givande är ämnen som avhandlats  i  många olika forum. Inom den

filosofiska disciplinen har frågor om altruism, moral och filantropi diskuterats länge men bland

våra nutida teoretiker finns förutom Peter Singer även Tomas Pogge och Jan Narveson. I boken

World  poverty  and  human  rights:  cosmopolitan  responsibilities  and  reforms (2002)  diskuterar

Pogge den globala fattigdomen och hur vi ska gå tillväga för att bekämpa denna. Ansvarsfrågan är

framträdande i Pogges resonemang och han lägger stor skuld på rika stater och företag som genom

13 Singer, 2009, s.19-21. 

16



att stötta den globala ekonomiska ordningen hämmar fattiga länders utveckling och håller kvar dem

i fattigdom.14 Jan Narveson argumenterar för ett liberalistiskt tankesätt som menar att det omöjligt

kan finnas en ”allmän” moral, utan vårt sätt att tänka och handla är individuellt. I  Moral matters

(1993) diskuterar han bland annat välgörenhet som han där beskriver som en dygd. Att skänka

pengar  till  välgörenhet  är  enligt  Narveson  moraliskt  rekommenderat  men  vi  kan  inte  hållas

ansvariga för andra människors lidande såvida vi själva inte orsakat det.15 Dessa filosofer har alla

skrivit  om  moraliska  överväganden  i  fattigdomsfrågor  men  den  teoretiker  som  mest  utförligt

diskuterar förhållandet mellan moral, fattigdom, välgörenhet och den enskilda individens ansvar är

Peter Singer, som jag också valt att utgå ifrån i min teori. 

Det har även gjorts  en mängd undersökningar för att  ta reda på hur människor ger och

varför. En av dem är Anna Bremans avhandling Forskning om filantropi : varför skänker vi bort

pengar? (2008). Hennes avhandling ger en övergripande och grundläggande överblick av varför vi

ger  pengar  till  välgörenhet.  I  den analyserar  hon den svenska och internationella  givarkulturen

utifrån experiment och studier genomförda i samarbete med olika välgörenhetsorganisationer. Hon

kommer  bland annat  fram till  att  de skäl  som ligger  bakom varför  människor  ger  handlar  om

egoistiska fördelar, eget välmående samt ett genuint intresse och engagemang för ändamålet.16

En avhandling som undersöker den aktuella bilden av människors inställning till välgörenhet

är Perceived utility (not sympathy) mediates the proportion dominance effect in helping decisions

(2013).  Studien,  som innefattar  både  en  enkätundersökning och experiment,  är  gjord  av  Arvid

Erlandsson, Fredrik Björklund och Martin  Bäckström för Institutionen för psykologi vid Lunds

Universitet. Avhandlingens slutsats visar att sannolikheten att vi ger är större än ju mer vi tror att vi

kan göra skillnad. Två andra faktorer som enligt undersökningen påverkar vårt givande är empati

samt en moraliska plikt som får oss att känna ett ansvar en skyldighet att hjälpa andra människor.17 

En bok som har haft stor betydelse för studier och forskning om välgörenhetsorganisationer

och deras verksamhet är Helmut K. Anheiers bok  Nonprofit organizations: theory, management,

policy (2005). Den ger en mycket omfattande bild av ideella organisationers uppkomst, verksamhet

och betydelse. Boken är otroligt informationsrik och betraktas som handbok för studier om ideella-

och frivilligorganisationer och för praktiserande inom den ideella sektorn. Anheier kopplar ihop

teori med praktik och ger exempel från verkliga fall. Boken diskuterar förhållanden och fenomen i

14 Pogge, Thomas Winfried Menko, World poverty and human rights: cosmopolitan responsibilities and reforms, 
Polity, Cambridge, 2002.

15 Narveson, Jan, Moral matters, Broadview Press, Peterborough, Ont., 1993.
16 Breman, Anna, Forskning om filantropi: varför skänker vi bort pengar?, Economic Research Institute, Stockholm 

School of Economics (EFI), Stockholm, 2008.
17 Erlandsson, A., Björklund, F. and Bäckström, M. (2014), Perceived utility (not sympathy) mediates the proportion 

dominance effect in helping decisions. J. Behav. Decis. Making, 27: 37–47.
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hela världen men utgår ofta från det amerikanska samhället.18 

En annan bok som ger en omfattande bild av fältet  är  Aid: Understanding International

Development  Cooperation  (2003)  av  John  Degnbol-Martinussen  och  Poul  Engberg-Pedersen.

Boken handlar om skattefinansierat bistånd och författarna hävdar att det idag inte skulle kunna

ersättas av någon annan metod eller medel för att bekämpa fattigdomen, biståndet måste dock bli

mer effektivt. Förhållandet mellan rika och fattiga länder har förändrats efter kalla kriget, menar

Degnbol-Martinussen och Engberg-Pedersen, vilket har haft stor betydelse för det internationella

samarbetet,  däribland biståndsarbetet.  De undersöker hur internationellt bistånd genom officiella

instanser såväl som NGO:er har förändrats genom tiden och vad det beror på.19 

Mitt  syfte  med  det  här  arbetet  är  att  undersöka  välgörenhetsorganisationers  syn  på

välgörenhet och hur de ser på vår givarkultur. Mycket av den forskning som gjorts inom området

behandlar  likt  min  uppsats  relationen  mellan  privat  givande,  välgörenhetsorganisationer  och

fattigdomsbekämpning men fokus ligger mestadels på  privatpersoners inställning till välgörenhet

och moral. Min undersökning handlar istället om välgörenhetsorganisationernas inställning som jag

har  fått  ta  del  av  genom att  intervjua  personer  som aktivt  jobbar  med  humanitära  frågor  och

hjälparbete av olika slag. På så sätt är detta arbete mitt bidrag till fältet.

5 Resultat

För att redovisa mitt resultat har jag delat upp informanternas intervjusvar i tre teman; ansvar, moral

och egen insats. Ansvarstemat behandlar den enskilda individens ansvar och skyldigheter samt det

ansvar som tillfaller stater och institutioner. Inom temat moral undersöker jag organisationernas syn

på  vår  givarkultur;  hur  den  ser  ut  och  om  den  bör  förändras.  Varför  skänker  vi  pengar  till

välgörenhet? Vad kan det finnas för anledning till att inte skänka pengar? Bör vi ändra vårt synsätt

på välgörenhet och donationer? Jag tror att det är viktigt för organisationerna att ha kunskap om hur

den nuvarande givarkulturen ser ut, alltså hur vi bidrar till välgörenhet och varför. Detta för att de

ska kunna anpassa sitt arbete efter givarkulturen och på så sätt förbättra verksamheten. Därför tror

jag att denna fråga är intressant att ställa representanterna. Under rubriken egen insats diskuterar jag

olika sorts välgörenhetshandlingar efter att ha frågat representanterna om de anser att vissa sätt att

bidra till  välgörenhet är  bättre  än andra.  Denna fråga fokuserar alltså inte enbart  på att  skänka

pengar  till  välgörenhet  utan  inkluderar  aktivt  engagemang  så  som exempelvis  frivilligarbetare.

18 Anheier, Helmut K., Nonprofit organizations: theory, management, policy, 2nd ed., 2014.
19 Degnbol-Martinussen, John, Aid: understanding international development cooperation, Zed Books, London, 2003.
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Genom att ställa upp informanternas svar jämte varandra kan man lättare följa deras resonemang för

att sedan urskilja eventuella likheter och olikheter inför analysen. Det är viktigt att ha i åtanke att

det resultat jag presenterar här endast är ett urval av representanternas svar vid intervjuerna. Jag har

endast tagit med de delar av intervjuerna som jag funnit relevanta för de frågor jag vill undersöka.

5.1 Ansvar

Den första frågan jag ställde till mina informanter inom temat  ansvar handlade om den enskilda

individen och huruvida man har ett ansvar och en skyldighet som medmänniska att skänka pengar

till  välgörenhet  ämnad  för  att  bekämpa  fattigdom  och  mänskligt  lidande.  Representanten  från

Diakonicentralen Ugglan svarade att hen ansåg att det är vår allas skyldighet. Hen tyckte att man

borde ge efter förmåga och inte stirra sig blind på beloppet. Hen säger: ”kan man bara ge en tia så

är det okej, det är 10 mer än vad någon annan har. Kan man ge mera så är det jättebra.”.

Min andra fråga inom temat ansvar handlade om institutioner och staters ansvarstagande. Är

det deras skyldighet att hjälpa människor ur fattigdom och lidande eller är frivilligt givande till

välgörenhetsorganisationer  nödvändigt?  På  denna  fråga  svarade  representanten  från

Diakonicentralen att frivilligt givande behövs och att det behövs mer nu än tidigare. Hen menar att

Sverige inte är den välfärdsstat det en gång varit och att vi nu står inför nya utmaningar så som att

hantera effekterna av den senaste globala finanskrisen och skapa nationella riktlinjer för de EU-

migranter som på senare tid blivit allt fler i landet. Angående EU-migranterna förklarar hen att det

idag är upp till varje kommun att avgöra hur de vill hantera situationen i och med avsaknaden av en

lagstiftning. Detta innebär att kommunerna antingen kan välja att titta åt ett annat håll eller välja att

hjälpa dessa människor, av rent humanitära skäl. EU-migranterna har inga rättigheter och problemet

faller inte sällan i händerna på organisationer som är beroende av frivilligt givande. Representanten

hävdar att  ett  nära samarbete mellan Diakonicentralen och politikerna är  viktigt  för att  lösa de

existerande problemen. Hen menar att det är minst lika viktigt att försöka påverka den politiska

processen som att skänka pengar till fattiga människor. För att till exempel få politiker att förstå vad

det innebär att inte ge behandling till en missbrukare. 

...det är en bra utveckling med att många vill hjälpa sina medmänniskor, samtidigt är det

en dålig utveckling att  man måste  be frivilliga människor att  skänka pengar.  För att

egentligen, i en perfekt värld, ska staten stå för att ta hand om sina medborgare, och även

de som är gäster. Helst av allt hade vi velat stänga. Vårt mål är att inte behöva finnas till.
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Representanten från Diakonicentralen Ugglan säger också att  frivilliga organisationers arbete är

jätteviktigt då det sociala försäkringssystemet vi har idag inte kan täcka allt. Något hen tycker är

väldigt anmärkningsvärt är att socialförsäkringar som till exempel barnbidrag, bostadsbidrag och

försörjningsstöd  inte  följt  inflationen  som  gjort  att  allting  blivit  dyrare.  Barnbidraget  har  till

exempel höjts med 100 kr på 10 år förklarade hen. Representanten säger att människor måste hjälpa

varandra för att täcka upp detta, inte minst diakonin vars huvudsyfte är att hjälpa det mest utsatta i

samhället. Men vem som sedan är den mest utsatta ändras genom tiden. 

Jag missade tyvärr att ställa just denna fråga till representanterna från Lions Club och därför

utgått ifrån vad som står på deras hemsida under ”Lions Etik”. Där står bland annat att man ska vara

lojal mot sina medmänniskor, vara mot andra som man vill att andra ska vara mot en själv, man ska

fullgöra sina samhällsplikter lojalt samt hjälpa de som behöver ens stöd. Detta är endast några av

riktlinjerna som varje medlem måste lova att leva efter då de ansluter till Lions Club men jag tror att

dessa kan utgöra ett svar på min fråga. 

Representanterna  från  Lions  Club  Lund  svarade  att  frivilligt  givande  alltid  kommer  att

behövas, oavsett regering, eftersom det alltid kommer att finnas folk som faller emellan systemen

och då är i behov av hjälp. En av representanterna fortsatte: 

Det var nån politiker som sa för inte så länge sedan att det kommer bli mer och mer

behov av ideella organisationer, att hjälpa till med allt det där lilla extra.

Att  tillhandahålla  ”det  där  lilla  extra”  förklarade  representanterna  från  Lions  som ett  av  deras

huvudsakliga syften. De har bland annat en fond som delar ut pengar till  folk som ansöker om

ekonomiskt stöd vid till exempel inköp av medel som underlättar ett funktionshinder, alltså pengar

de inte kan få av kommunen eller staten. Vid jul delar de även ut matcheckar som kan användas i

lokala mataffärer så att även de som har det dåligt ställt ska kunna få något extra. 

Som det här med julcheckarna till exempel, det är ju inte det att de här människorna

svälter ihjäl över julen annars men de kunde få en lite finare, lite trevligare jul med den

extra femhundringen.

En av representanterna säger att även om Sverige har en ambition att kunna hjälpa alla så att ingen

ska behöva tigga så finns det alltid någonting mer som kan göras. De berättade också att Lions

stödjer  staten  med  exempelvis  katastroftält  till  MSB  (Myndigheten  för  samhällsskydd  och

beredskap)  och  narkotikahundar  till  Tullverket.  Vid  exempelvis  naturkatastrofer,  säger  en  av
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representanterna, är det ibland omöjligt för staten där katastrofen skett att hjälpa sina invånare då

omfattningen  av  förstörelsen  är  för  stor.  Då  krävs  insatser  av  frivilligorganisationer  eller

mellanstatliga  institutioner  som  går  in  och  stöttar  på  plats.  Organisationen  ser  alltså  deras

verksamhet som en del av ett större arbete mellan stater, institutioner (nationella och internationella)

och frivilligorganisationer.

Representanten  från  Röda  Korset  Lundakretsen  såg  det  som  en  skyldighet  att  hjälpa

människor i nöd, det tillhörde mänskligheten tyckte hen. Antingen genom att vara passiv medlem

eller aktiv som hen själv. Man gör även stor nytta genom att endast informera vänner och bekanta

om Röda Korsets verksamhet, det finns alltså många olika sätt att hjälpa till på. Representanten är

dock  medveten  om  att  alla  inte  delar  hens  uppfattning  om  att  man  bör  hjälpa  sina  sina

medmänniskor: ”Sen är det väl så, och det märker väl du som är ung också, att alla människor har

väl inte den inriktningen kanske.”. Hen säger att hen just nu håller på att engagera 40- och 50-

talisterna och menar att även deras insats är viktig: ”För vi är ju så friska idag. Så vi har ju mycket

att ge.” 

På frågan angående om det alltid kommer att behövas privat givande svarade representanten

att hen trodde det och att givandet kommer att öka. Representanten menar att det bli allt populärare

att engagera sig i välgörenhet och hen tar Bill Gates, forna amerikanska presidenter och våra egna

svenska prinsessor som exempel på privatpersoner som startar egna fonder. Hen ser samma mönster

i ”välståndsländerna” och multilaterala organisationer som EU och OECD, och tror alltså på ett

delat ansvar. Representanten trodde att det alltid kommer att finnas folk som hamnar emellan men

att fler nu visar en villighet att hjälpa till.

5.2 Moral 

Då jag frågade representanterna hur de ser på vår givarkultur ville jag ta reda på hur de som en del

av en organisation beroende av frivilligt  givande tänker  om människors beteende och varför vi

agerar som vi gör i frågor om donationer. Jag inledde därför med att fråga representanterna varför

de tror att människor skänker eller inte skänker pengar till välgörenhet. 

Representanten  från  Diakonicentralen  Ugglan  tror  att  välvilja  är  en  av  de  största

anledningarna  till  att  vi  skänker  pengar  till  välgörenhet.  För  att  det  är  viktigt  att  hjälpa  sina

medmänniskor.  ”En  del  skänker  pengar  för  att  de  har  dåligt  samvete”,  skrattar  hen  sedan.

Representanten från Ugglan förklarar att de får mer donationer vid jul, som kläder och annat, och

hen tror att anledningen är att folk får lite dåligt samvete över att de lever i överflöd. Hen hävdar att
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vår givarkultur i Sverige såg annorlunda ut förut. Förr i tiden var allmosor någonting fult men nu är

det en nödvändighet. Sedan 15-20 år sedan har Sverige varit en av de största bidragsgivarna till

utlandet  och  det  är  en  bra  utveckling,  menar  hen.  Men  ökningen  av  rasistiska  och  fascistiska

tendenser  i  Europa som nått  även Sverige är  ett  steg i  fel  riktning  menar  hen.  Representanten

kopplar  detta  till  vårt  bemötande  av  EU-migranter  och  säger  att  hen  själv  upplevt  att  en  del

människor som skänkt pengar till Diakonicentralen tidigare har slutat med det som en följd av att de

började arbeta med EU-migranter. 

Angående frågan om givarkulturens utveckling hävdade representanten att vår givarkultur är

i behov av en förändring, framförallt måste Sverige hitta en strategi för hur man ska arbeta med

fattigdom. Den är mer synlig nu än någonsin, säger hen:  ”...att se fattigdom så påtagligt på våra

gator... det är helt nytt. Man har sett hemlösa och så men nu är det så utbrett med tigger att nu finns

det många som vill göra någonting åt -eller emot- det.”.

Representanterna från Lions Club var eniga om att de flesta människor vill hjälpa till om de

kan. Det ger också någonting tillbaka till en själv. 

Vi har det ju bra i det här landet och de allra flesta människor här har ju, olika stort, men

ett överskott. Och vi kan hjälpa. Och jag tror att de flesta människor som lagt nån slant i

nån mössa känner att de mår lite bättre och man har gjort nånting gott. Det gör ju gott

både för en själv och förhoppningsvis för den som har tagit emot det.

Representanten resonerar även kring varför folk inte skänker pengar till välgörenhet och kan tänka

sig att folk tror att pengarna bara går till annonsering, administration och höga löner. Hen förklarar

att Lions styrka är att de inte har några arvoden eller tjänstemän som betalas av någon annan än

medlemmarna själva. De har även stor koll på vart pengarna tar vägen.

Den hundralappen du lägger i bössan går precis dit vi säger att den ska gå, odelad i stort

sätt. Och det är många som säger att ”det har vi inte hört”, ”varför berättar ni inte det”,

”det är jättebra och det vill höra”, men det blir ju så just för att vi inte ska ta några

pengar till att annonsera. 

Sammantaget menar representanterna från Lions Club att de flesta svenskar vill hjälpa till för att de

kan undvara en viss summa pengar utan att det påverkar deras leverne. En av representanterna säger

att det är just där det ligger, det är frivilligorganisationernas uppgift att ta vara på detta och få fler att

agera.  Välgörenhetsarbete  handlar  enligt  hen  till  stor  del  om att  spela  på  folks  känslor  för  att
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uppmärksamma problem. Hen tar en aktuell tv-reklam som exempel: ”...som Barncancerfondens

reklam där de visar en skolbild där det är tre stolar och en stol som är tom... det väcker ju känslor.” 

Representanten tror även att öppenhet i organisationen och att man kan se vart pengarna går

gör att folk blir mer välvilliga att ställa upp. Då jag frågade om de ville se en förändring i vår

givarkultur svarade en av representanterna att vi ska vara stolta över den givarkulturen vi har. Hen

upplever att folk i allmänhet är väldigt generösa och omtänksamma och att de vill hjälpa till. Att vi

kan välja hur vi kan hjälpa till tror hen också är en viktig del av givarkulturen, då vi alla har olika

förutsättningar.  Den  andra  representanten  fyller  i  och  förklarar  att  deras  strategi  att  anordna

aktiviteter för att dra in pengar till organisationen är deras sätt att påverka givarkulturen: 

Det är väldigt sällan vi är ute idag och står där med en bössa och skramlar. Utan det vi

jobbar med är aktiviteter. Vi har en konsert, vi ordnar en konstutställning, vi ordnar en

julmarknad, vi har den här boden här. Sen har vi några andra aktiviteter som vi också

gör. Och det är då mer att vi säljer en tjänst till nån (skratt), och folk köper den här

tjänsten. Och det vi får över av det det skänker vi då till välgörenhet istället. Så det här

är en trend som kanske går mer mot såna här saker för jag tror det blir svårare att stå

ute med bössor och skramla.

”Folk  har  inte  kontanter  längre”,  avslutar  den  första  representanten.  Representanten  från  Röda

Korset menade att människor i alla tider har försökt hjälpa till med det man kan. Hen berättade att

hens egen familj tagit hand om en finsk pojke i samband med finska vinterkriget men att det nu

finns  många  andra  sätt  man  kan  hjälpa  på.  Idag  finns  det  otroligt  många  organisationer  och

föreningar man kan engagera sig i, inte minst i Lund som enligt hen är väldigt framgångsrikt inom

det området. 

Som jag själv är ju uppvuxen på landet och då skulle ju, eftersom på den tiden var ju

mest kvinnorna hemma, att antingen var man rödakorsare eller lotta eller något sådant

och hjälpte till så att... tiden förändras och det är kanske skönt det.

Representanten från Röda Korset svarar inte direkt på min fråga om varför folk skänker eller inte

skänker pengar. Hen tror att de som skänker pengar är återkommande givare men att det inte går att

spekulera i varför människor inte bidrar till välgörenhet. Representanten är också något försiktig om

att uttala sig om hur hen tycker att folk kanske borde tänka och agera:

Sen tror jag att de människor som har den inriktning de hjälper till så gott de kan. Och
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många gånger så kan man väl tycka att  de som har skulle kunna skänka mycket mer

men... nej så tänker vi inte.

Då jag frågar om hen anser att givarkulturen är i behov av en förändring svarar hen att hen gärna

skulle se att fler engagerade sig i verksamheter som exempelvis Röda Korset anordnar. Det finns

alltid människor i behov av hjälp och man bidra på många olika sätt. Hen säger att det är viktigt att

inse att ens insats betyder mycket, både för en själv och andra. 

Och att man verkligen hjälper till. För nöden har ju ingen lag och man kan ju inte förutse

den  heller.  Men  framförallt  ungdomar  och...  det  ger  så  mycket.  Det  ger  så  mycket

tillbaka.  Man kan vara  kreativ  och  man  kan försöka hålla  sig  aktiv  på  ett  bra  sätt.

Tänkande sätt och man träffar trevliga och positiva människor.

Donationer som kommer in via bössor har minskat de senaste året, förklarar representanten, men det

virtuella givandet har blivit allt större. Fler väljer att bli månadsgivare och information som sprids

via  internet  tycker  hen  är  en  jättebra  utveckling.  Men  trots  fördelarna  med  internet  så  ser

representanten att organisationen har problem med just spridning av information, deras verksamhet

når inte ut till alla som kanske skulle behöva den. 

...att man sprider det också att vi finns, för det är inte alla som vet att vi finns. Och det

vet vi inom kretsen här att det finns många äldre som gärna skulle vilja ha ett besök men

själva är de kanske oföretagsamma med det. Att man måste sprida det inom psykologer

och kuratorer och... ja, överallt i samhället. Vänner och ni som är unga nu också, ni kan

ju berätta för era föräldrar och så. Den indirekta informationen är ju oftast den som ger

mest resurser många gånger.

En annan förändring representanten anser behövs är förhållandet mellan vår konsumtion och de

problem som finns i vårt samhälle. 

...vi lever ju i ett välståndsland och jag tror kanske att många ibland då tänker att ”oj, nu

ska vi passa på”, alltså man tänker kortsiktigt. Det kan jag väl kanske tycka att vi kan

tycka vad vi vill men det är ju ändå ett samhälls... det är ju öppet för alla. Arbetare som

yngre, studenter, våra skolungdomar och barn och barnbarn. Att hela samhället, lärarna,

folkbildarna,  att  man  tar  upp  det  till  diskussion  så  mycket  man  kan. Den  här  egna

konsumtionen oftast tar överhand.

24



Jag tolkar hens citat ovan som att den egna konsumtionen oftast prioriteras högst och man tänker

inte långsiktigt på hur man spenderar sina pengar och funderar över hur de istället skulle kunna

användas. Hen menar att det är viktigt att ämnet förs upp till diskussion, just för att vi har så pass

bra förutsättningar för att hjälpa.

5.3 Egen insats

Då jag frågade representanterna hur det ställde sig till olika sorts välgörenhetshandlingar ville jag

veta om de ansåg att vissa sätt att hjälpa andra människor är av större värde än andra. Är det till

exempel bättre att skänka pengar än sin tid och sitt engagemang till arbete som motverkar fattigdom

och lidande?

Representanten från Diakonicentralen Ugglan svarade snabbt att de var lika viktiga båda två

men kom sedan fram till att de kanske värdesätter frivilliga och volontärers arbete lite högre då

verksamheten inte skulle fungera utan deras insats. Frivilliga är de som hjälper till då och då och

volontärer är schemalagda som är där regelbundet -alla oavlönade, förklarar hen. Tidigare under

intervjun sa dock representanten att deras verksamhet är helt beroende av donationer då de inte har

tillräckligt med anställda eller pengar. Någonting representanten var lite bekymrad över var det stora

engagemang som visas på facebook och liknande om problem rörande fattigdom. Hen tycker att det

är jättebra att folk vill väl men önskade att fler också skulle göra någonting konkret, och inte bara

”gilla” artiklar och händelser. 

... jag brukar säga att det är folk som ringer om nån tiggare till exempel på gatan, jag

säger ”adoptera dem!”. Bli fadder till dem och bli deras mentor. Man kan inte hjälpa

alla eller ge pengar till alla men var fadder till en familj, så har du gjort jättemycket.

Jättemycket!

Representanten från diakonicentralen ser också gärna att människor engagerar sig i internationella

projekt.

Om man startar ett projekt med en by nånstans och försöker få både ekonomiskt och

hjälp .. att man adopterar en by och då satsar man på att man ska till exempel se till att

alla barn i byn kan gå i skolan. Så att man kan betala för skolan och uniformer osv, då

har man gjort otroligt mycket.
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En av  representanterna  från  Lions  Club  säger  att  hen  tror  att  sättet  på  vilket  vi  vill  bidra  till

välgörenhet är någonting som förändras med tiden. 

Jag tror att det är en sån period nu när folk vill engagera sig. Det går lite grann i vågor

men nu är folk väldigt engagerade och vill på olika sätt hjälpa till, antingen med eget

arbete..  och  det  tror  jag  också  växer.  Förr  var  det  lite  sådär  att  ”vi  sätter  in  en

hundralapp på röda korset och så har vi gjort vårt” men jag tror att man känner mer nu

att  man  vill  göra  någonting  mer  konkret.  Och  sen  är  det  ju  massa  såna  här

facebookinsamlingar och vi skickar leksaker till barnhem så... jag tror folk är väldigt

engagerade nu så att det är skönt, det är bra. Sen kan ju gärna de få komma till oss, det

gör ju ingenting (skratt). Men jag tror att det är ett uppsving i det.. att man tänker på

andra.

Hen tycker alltså att vår givarkultur är i en positiv utveckling och att det är bra eller till och med

bättre att folk engagerar sig och inte bara bidrar med pengar. Den andra representanten förklarar

även att Lions Club inte bara är tänkt som en hjälporganisation, utan även som en vänskapsförening

där  medlemmarna  träffas  och  har  trevligt  tillsammans.  Verksamheten  bygger  alltså  mycket  på

gemenskap och det är då viktigt att man som aktiv medlem verkligen går på alla möten. Dessa två

delar är lika viktiga menar hen. 

Representanten från Röda Korset anser att det är minst lika viktigt med arbetsinsatser inom

välgörenhetsprojekt som att skänka pengar. Volontärernas insats är betydande, utan dem skulle det

inte  gå  ihop.  Hen  tycker  dock  att  det  är  bra  att  man  kan  välja  att  vara  volontärarbetare,

månadsgivare,  inaktiv  eller  aktiv  medlem.  De  olika  sätten  att  engagera  sig  öppnar  upp

möjligheterna för fler människor att bidra. Det viktiga är alltså att man stödjer verksamheten på

något sätt, vilket man sedan väljer har mindre betydelse. 

6 Analys 

I detta avsnitt diskuterar jag innehållet i resultatdelen närmare. Jag jämför representanternas olika

svar  under  de teman jag presenterade  i  föregående avsnitt;  ansvar,  moral  och egen insats,  och

försöker  urskilja  likheter  och  skillnader  i  deras  resonemang.  Underrubrikerna  representerar

representanternas sammantagna åsikt i ämnet som behandlas. Här kommer jag även att plocka in

Peter Singers teori och applicera den på min undersökning. Jag undersöker hur Singer hade ställt sig
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till mina frågor och representanternas svar för att se huruvida hans uppfattning delas eller inte delas

av människor som aktivt arbetar med välgörenhet och donationer. 

Vårt ansvar som medmänniskor och att hjälpa efter förmåga

När jag frågade representanterna om de ansåg att det är vårt ansvar att hjälpa våra medmänniskor

genom att skänka pengar till välgörenhet svarade både representanten från Diakonicentralen och

Röda Korset Ja. Representanten från Diakonicentralen menade att man borde ge efter förmåga, lite

är  ibland  tillräckligt.  Representanten  från  Röda  Korset  var  av  samma åsikt,  hen  ansåg  att  det

tillhörde mänskligheten att hjälpa de som är i nöd oavsett ålder och hur mycket tid man har. De

riktlinjer jag fann på Lions Clubs hemsida som fick lov att utgöra deras svar på frågan om det

enskilda ansvaret handlade om att man ska vara lojal mot sina medmänniskor, vara mot andra som

man vill att andra ska vara mot en själv, man ska fullgöra sina samhällsplikter lojalt samt hjälpa de

som behöver ens stöd. Dessa etiska riktlinjer säger inte specifikt att vi bör ge pengar till välgörenhet

men att vi dock har en viss samhällsplikt och att vi ska hjälpa de som behöver stöd. Detta anser jag

är likt det etiska ställningstagande som representanterna från Diakonicentralen och Röda Korset

hade då de höll med om att det var vår plikt och vårt ansvar att hjälpa våra medmänniskor. Att man

ska vara lojal mot sina medmänniskor och behandla andra som man själv vill  bli  behandlad är

kanske väldigt grundläggande värderingar som skulle kunna finnas hos många olika föreningar,

organisationer  och  arbetsplatser.  Jag  tycker  dock  att  det  betyder  någonting  särskilt  i  just  detta

sammanhang.  Eftersom  medlemmarna,  som  svär  på  att  göra  sitt  bästa  för  att  efterleva  dessa

riktlinjer,  skänker en stor del av sin tid och engagemang till  hjälparbete av olika slag kan man

kanske dra slutsatsen att de själva räknar med att det finns människor som skulle ställa upp för dem

om de någon gång skulle behöva stöd. Det handlar alltså om ett slags gemensamt ansvarstagande

och att man visar respekt och empati inför ens medmänniskor. Detta resonemang baserar jag delvis

på lionrepresentanternas berättelse om varför de gick med i klubben. En av dem hade varit medlem

i nästan 30 år och hade föräldrar som var engagerade, så det var naturligt att gå med. Den andra

hade tidigare fått hjälp av organisationen och ville därför ge någonting tillbaka. 

Sammantaget finner jag många likheter då jag tolkar organisationernas olika uppfattningar. De är

överens om att man bör hjälpa de som inte har det lika gott ställt som en själv, utifrån ens egna

förutsättningar och förmåga. Singers svar på min denna fråga är ett otvivelaktigt Ja. Det är vårt

ansvar och vår moraliska plikt att hjälpa människor som befinner sig i nöd. Han menar att vi måste

få ett slut på fattigdomen som skördar uppskattningsvis 18 miljoner människoliv varje år i onödan,

alltså  liv  som vi  enkelt  skulle  kunna rädda.  Syftet  med  Det  liv  du  kan rädda är  att  uppmana
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människor ge mer efter att ha påvisat hur många liv man skulle kunna rädda, vilket själva titeln

också anspelar på. Vår världs allra fattigaste människor befinner sig i en nödsituation och vi når inte

målet -att få ett slut på denna fattigdom- om inte fler bidrar till insatserna.20 Singers förslagna nya

etiska normer, en avsiktligt mycket krävande och en mer rimlig, som presenterades i teoriavsnittet

utmanar dock begreppet att ”ge efter förmåga” som representanterna använde sig av. Vi måste ge

mer,  alla  måste  ge  mer  för  att  vi  ska  kunna  få  bukt  på  den  globala  fattigdomens  hemska

konsekvenser.  Även om den rimligare  normen,  som innebär  att  man skänker  5% av sin årliga

inkomst  till  välgörenhet,  är  en  bra  start  på  hur  man  kan  och  borde  tänka  i  fattigdoms-  och

biståndsfrågor så menar Singer att den inte är tillräcklig om vi vill leva ett moraliskt försvarbart liv.

Han hoppas att människor ska förstå att då de börjat hjälpa en människa i nöd, så är det svårt eller

till och med omöjligt, att säga: ”nu har jag gjort min beskärda del av arbetet” och sedan spendera

resten  av  sina  pengar  på  onödiga  prylar  och  lyxprodukter.  Han  utvecklar  exemplet  med  det

drunknande barnet och ställer frågan hur vi hade agerat i en alternativ version: Du går förbi samma

sjö som innan och ser att tio barn har fallit i  och behöver räddas. Du ser dig om efter barnens

föräldrar eller andra och ser att nio vuxna precis har kommit ner till stranden och ser vad du ser.

Efter att ha räddat ett av barnen inser du att endast fyra andra vuxna har gjort samma sak, de övriga

vuxna som hade kunnat rädda de övriga fem har lugnt gått vidare. Singer menar att trots att du gjort

en bra insats och trots att alla barnen hade blivit räddade om samtliga vuxna agerat som du gjorde

bevisar  det  här  exemplet  att  du  måste  göra  mer  än  ”den  rättmätiga  andelen”  i  kampen  mot

fattigdom. Han menar att det inte är försvarbart att du eller någon av de andra vuxna skulle gå

därifrån efter att ha räddat barnen när ni vet att de resten av barnen kommer att drunkna. Du är

alltså skyldig att göra mer än vad situationen kräver av just dig och borde därför skänka så pass

mycket att du nästan försätter dig i samma situation som den fattiga. 

Kommer alltid att behövas

Angående  välgörenhetsorganisationers  plats  i  samhället  samt  stater  och  organisationers  ansvar

svarade samtliga representanter att deras verksamhet alltid kommer att finnas för att täcka upp det

arbete  som inte  stater  och  institutioner  kunnat  göra  till  fullo.  Det  kommer  alltså  alltid  finnas

människor  som  är  beroende  av  andra  människors  frivilliga  donationer.  Representanten  från

Diakonicentralen Ugglan sa till och med att deras mål är att inte behöva finnas till för att ”i  en

perfekt värld ska staten stå för att ta hand om sina medborgare, och även de som är gäster”. 

Singers teori i Det liv du kan rädda omfattar inte staters agerande utan han utgår ifrån hur

världen ser  ut  och  vad den enskilda individen kan och bör  göra för  att  hjälpa  de fattiga.  Han

20 Siger, 2009, s.12.
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problematiserar dock staters ansvar ändå då han menar att vi lever i en globaliserad värld där en

stats agerande har direkt eller indirekt påverkan på andra stater.21 Singer tar upp flera exempel på

rika välståndsstater som utnyttjar fattigare stater och därmed försämrar utsikterna för de människor

som lever i de fattigare staterna. Han säger också att varje part -stat som individ- bör gottgöra för

den eventuella skada vi gjort som orsakat armodet bland världens fattigaste människor. På så sätt

menar  han  alltså  att  stater  har  ett  visst  ansvar  att  ta  hand  om samhällets  mest  utsatta.  Singer

diskuterar även problem rörande biståndspolitik och säger att privat givande till frivillig effektiva

frivilligorganisationer  är  särskilt  viktigt  eftersom  biståndsländer  oftast  har  en  bakomliggande

politiskt syfte med sitt bistånd vilket alltid inte gynnar de fattigaste.

Representanten från Diakonicentralen Ugglan hävdade att  ett nära samarbete med politiker

var  viktigt  för  att  på  så  sätt  påverka  kommunen  och  statliga  instanser  så  att  situationen  för

samhällets  utsatta förbättras.  Hen betraktade själv verksamheten som en länk mellan folket och

staten, då hen ofta hjälper människor att ta kontakt med socialförvaltningen och andra instanser.

Hen förmedlade på så sätt information om hur man som medborgare kan få hjälp av staten, en hjälp

som individerna själva inte alltid visste att de har rätt till. Även representanterna ifrån Lions och

Röda Korset framhävde deras samarbete med staten. Organisationerna stöttar staten med pengar och

frivilligarbetare (som exempelvis sjukvårdspersonal  på sjukhus) och på nationell  nivå har  Röda

Korset, Linos Club International och ACT Alliance stort inflytande över organisationer som FN och

EU. Singer framhäver frivilligorganisationers värde i arbetet mot fattigdom och menar att det är de

enskilda individerna som måste agera för att få ett slut på fattigdomen. Det räcker inte att förlita sig

på  stater  och  institutioner.  Ju  större  inverkan  frivilligorganisationer  har  på  våra  stater  och

institutioner desto bättre, skulle förmodligen Singer påstå, eftersom sådana organisationer har ett

rent humanitärt syfte och inte politiskt.22 

Representanterna från Lions Club talade mycket om att tillhandahålla ”det där lilla extra”

som gör att människor kan få det lite bättre, även om de inte är i nöd och skulle svälta utan hjälpen.

Under intervjun sa de även att klubben donerade ungefär 50% ”utåt” och behöll 50% för arbete

inom lokalsamhället. På Lions hemsida står att klubbarna får avgöra själva hur mycket av deras

insamlade pengar som ska gå till vad, men 50/50 metoden rekommenderades. Även om det skulle

finnas människor som är i större behov av dessa pengar så väljer alltså organisationen att ge en del

av sina pengar för att hjälpa människor med ”det där lilla extra”. 

Det  främsta  syftet  med  Singers  teori  att  bekämpa  den  extrema  fattigdomen.  Det  är

människorna som lever i de värsta katastrofområdena som enligt Singer är i störst behov av hjälp,

21 Singer, 2009, s. 77.
22 Singer, 2009, s.132.
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och  det  är  detta  fokus  som  hans  bok  har.  Singer  hade  förmodligen  inte  förkastat

välgörenhetsverksamheter som gör ”det där lilla extra” för människor från lokalbefolkningen som

inte lever i extrem fattigdom utan jag uppfattar  hans resonemang som att  välgörenhetsarbete är

viktigt var den än sker. Singer säger att människor ofta är mer villiga att hjälpa andra människor om

de har en relation till dem eller kan se utsattheten med egna ögon. Han har alltså en förståelse för

människor som upplever det som onaturligt att skänka pengar till någon som de aldrig kommer att

träffa (även om han själv tycker att vi borde känna samma ansvar för alla människor). På så sätt

tolkar jag Singers resonemang som att välgörenhet är väldigt bra, var den nu sker, och kanske kan

insatser i ett relativt rikt samhälle leda till större insatser i extremt fattiga samhällen. Exempelvis

genom välgörenhetsorganisationers insamlingsarbete och informationsspridning. 

Vi vill, vi kan och vi borde

Samtliga representanter  är  överens om att  de som stödjer välgörenhetsorganisationer  gör det av

välvilja. Vi vill helt enkelt hjälpa människor som vi inser har det svårt. Representanten från Röda

Korset menar även att det ligger i vår natur att hjälpa människor som har det svårt och att man gjort

det i  alla tider.  I  Singers  Det liv du kan rädda bekräftar han just  denna förklaring när han ger

exempel på forna religiösa och filosofiska skrifter som framhållit att det är vår skyldighet att hjälpa

de mest utsatta och lidande. Han tar exempel från religioner som kristendomen, islam, judendomen

och den konfucianska traditionen samt citerar Thomas av Aquino och John Locke. Locke som sägs

ha haft stort inflytande då den amerikanska grundlagen kom till lär ha sagt: 

”Välgörenhet skänker alla rätt till så mycket av någon annans överflöd att det håller honom utanför

den yttersta nöden, där han annars inte har någon möjlighet att upprätthålla livet.”23

Att välgörenhet skulle vara någonting som föll  naturligt  för oss människor går alltså att

bevisa. Ändå, menar Singer, vänder vi ryggen till den gyllene regeln som uppmanar oss att behandla

andra som vi själva vill bli behandlade genom att inte stödja välgörenhetsorganisationers arbete mot

fattigdom och lidande. För Singer är det alltså mer naturligt att skänka pengar till välgörenhet än att

inte göra det.24 

Representanterna var också överens om att de flesta människor vill hjälpa till om de kan.

Det faller sig alltså logiskt att undvara en del av sin inkomst när man inser att ens överflöd kan vara

till  större  nytta  för  någon  annan.  En  annan  anledning  till  att  människor  skänker  pengar  till

välgörenhet uppgav flera av representanterna bero på att man som givare får någonting tillbaka,

man mår bra av att veta att man har gjort skillnad och kanske till och med har kul när man gör det.

23 Singer, 2009, s. 36.
24 Singer, 2009, s. 38.
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Antingen då man arbetar som frivillig eller om man stödjer välgörenhet genom att till exempel ta

del av en aktivitet likt de Lion Club anordnar. 

Singer är övertygad om att man får någonting tillbaka då man hjälper andra människor. Ett

exempel på detta är de medlemmar av 50%-ligan25 som skänker stora belopp till välgörenhet och

som hävdar att deras donationer gav mening, tillfredsställelse och till och med ”kickar” åt deras liv

som annars skulle varit trista och innehållslösa. Det har även bevisats att välgörenhetshandlingar

aktiverar hjärnans belöningscentra vilket är de delar av hjärnan som reagerar då vi äter något sött

eller får pengar.26 

Dåligt samvete för att man inte skänker pengar gavs också som en anledning till att bidra till

välgörenhet. Representanten från Lions Club byggde vidare på resonemanget då hen hävdade att

deras arbete till stor del handlade om att spela på folks känslor. En känslosam reklam på TV eller en

hemlös som tigger pengar på gatan ger oss en klarare bild av vad fattigdom innebär och hur vi kan

göra för att hjälpa till. Det blir svårare att skaka av sig tanken på att man borde hjälpa till om man

ser lidandet på nära håll. 

Välgörenhetsorganisationernas arbete med att  uppmärksamma humanitära problem för att

människor ska inse allvaret i situationen och därefter vilja hjälpa till liknar på flera sätt Singers

argument.  I  boken  Det  liv  du  kan rädda ägnar  Singer  många sidor  till  att  förklara  situationen

angående global fattigdom och de effekter den får. Många människor dör av sjukdomar som hade

kunnat botas på en vanlig vårdcentral eller lider av sjukdomar eller åkommor som med ett enkelt

ingrepp kan leda till ett drägligare liv. 

Genom att framhäva den globala fattigdomen, dess fruktansvärda effekter och hur enkelt det

är att förbättra människors situation agerar Singer precis som dessa välgörenhetsorganisationer. De

uppmärksammar båda våra samhällsproblem för att människor som väljer att titta åt ett annat håll

ska tvingas att se dessa problem oavsett om de finns på våra gator eller hundratals mil bort. Singer

genom  att  föreläsa,  lägga  fram  teorier  och  skriva  böcker  och  organisationerna  genom

informationsspridning via olika kanaler och insamlingsarbete.

Tänk över hur du använder dina pengar

Då jag frågade representanterna hur de såg på vår givarkultur och varför människor ger pengar till

välgörenhet upplevde jag mest att de spekulerade om olika anledningar och motiv. När jag frågade

25 50%-ligan är en organisation med människor som har skänkt eller skänker över 50% av sina tillgångar till 
välgörenhet. Singer, 2009, s.81. 

26 Singer hänvisar till ett experiment som utfördes på kvinnliga studenter då de fick möjlighet att ge pengar till ett 
lokalt soppkök eller behålla pengarna för sig själva. Ingen förutom de själva kunde se vad de valde. Singer 2009, s. 
199. 
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dem hur de skulle vilja att vår givarkultur såg ut fick jag istället mer konkreta och övergripande

förslag. 

Röda  Korsets  representant  framhöll  att  vi  borde  ändra  vårt  synsätt  angående  den  egna

konsumtionen. Istället för att konsumera saker vi kanske egentligen inte behöver borde vi fundera

vad vi istället kan göra med våra pengar eller vår tid då vi lever i ett välståndsland och har väldigt

bra förutsättningar för att hjälpa. Representanten från Diakonicentralen Ugglan kopplade ökningen

av donationer vid jul till att många människor får dåligt samvete för att de lever i överflöd. Även

representanterna  från  Lions  Club  var  inne  på  samma spår  då  de  sa  att  de  flesta  svenskar  har,

visserligen ett olika stort, men ändå att överskott. Det är detta överskott som organisationen försöker

påpeka för  människor  så  att  de  inser  att  de  kan göra  skillnad  i  samhället  istället  för  att  lägga

pengarna på annat. Singer skulle instämma med de olika organisationernas resonemang, vi måste

förstå att de pengar vi lägger på onödiga saker som vatten på flaska eller lyxprylar kan, och bör,

läggas på verksamheter som minskar fattigdom och humanitärt lidande. Han vill få oss att förstå att

i och med den utbredda fattigdomen, med över en miljard människor som lever i extrem fattigdom

och  27  000  barn  som dör  varje  dag  av  okomplicerade  lättbehandlade  sjukdomar  orsakade  av

fattigdom,  befinner  vi  oss  i  en  katastrofsituation.27 28Den  naturliga  reaktionen  för  de  flesta

människor är att ingripa vid en situation då en människas liva är i fara, som exemplet med det lilla

barnet som håller på att drunkna. Vi skulle inte tveka inför att rädda barnet och offra de nyinköpta

dyra skorna. På samma sätt, menar Singer, ska vi se på den globala fattigdomen. Barn dör varje dag

och vi har möjlighet att rädda dem, det är bara avståndet som skiljer. Kan vi offra ett par dyra skor

för att rädda ett barn som håller på att drunkna framför oss bör vi också kunna offra samma summa

för  att  rädda  ett  barn  som lider  av  akut  undernäring  eller  andra  okomplicerade,  lättbehandlade

tillstånd och sjukdomar som utan behandling kan leda till döden. 

Engagera mera

Singers  huvudsakliga  argument  är  att  vi  måste  ge mer  pengar,  alla  måste  ge  mer pengar.  Men

samtliga representanter var överens om att de skulle vilja se ett större engagemang hos människor,

att  de  engagerar  sig  i  organisationer  eller  projekt  och  gör  vad  de  kan  för  att  hjälpa  till.

Representanterna från Lions hyllade exempelvis facebook-insamlingar till  barnhem och liknande

och representanten från Röda Korset framhöll att det idag finns så många olika sätt att hjälpa på att

det faktiskt finns något för alla. Man kan exempelvis tillverka saker till försäljning till förmån för

Röda  Korsets  insamlingsarbete  eller  hålla  gamla  människor  sällskap  på  äldreboenden.

27 Singer, 2009, s. 20. 
28 År 2013 beräknades siffran ha sjunkit till 18 000. UNPD, ”Miljoner barn dör till följd av fattigdom”, 

milleniemlen.nu, senast uppdaterad i november 2013 (Hämtad 2015-01-06).
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Representanten från Ugglan påpekade också att alla kan vara med och hjälpa till. Hen sa att man

inte alltid måste tänka så stort och att man måste ”rädda hela odlingen i Afrika” för att känna att

man har bidragit. Den största förändringen vill hen dock se i statens arbete mot fattigdom. Eftersom

vem som är den mest utsatta i samhället ändras med tiden måste även staten följa med och anpassa

sina system efter samhällets utveckling. 

Teorin i Det liv du kan rädda handlar visserligen om enskilda individens engagemang i

fattigdomsfrågor men Singers huvudsakliga tes är att vi alla måste skänka mer av vår intjänade

inkomst eller våra tillgångar. Min tolkning är att Singer troligtvis inte hade fördömt någon som inte

skänkt pengar till välgörande ändamål utan endast arbetat en timme frivilligt i det lokala soppköket.

Han hade snarare hyllat dem och sagt att det är ett steg i rätt riktning, men också att vi måste bidra

med mer om vi vill utrota den värsta fattigdomen. Singer menar att ett enkelt mål för människor

som vill bidra till arbetet är skänka 5% av sin årsinkomst om man har en god ekonomisk standard

och ”betydligt  mer”  om man är  förmögen.  Han vill  likt  representanterna  att  man ska  ge efter

förmåga men Singers syn på ”förmåga” är som sagt betydligt mer krävande och omfattande än

representanternas. 

Allt välkomnas

Angående representanternas syn på olika sorts välgörenhetshandlingar tyckte alla att medlemmar,

frivilliga  och  volontärers  arbete  är  minst  lika  viktigt  som  donationer  i  form  av  pengar.

Representanten från Diakonicentralen sa att verksamheten inte skulle fungera utan vare sig frivilliga

och volontärer  eller  donationer,  så alla  komponenter  är  viktiga och beroende av varandra.  Hen

önskade dock att  alla människor som vill  hjälpa till  också gör någonting konkret och inte bara

”gillar” saker på facebook. De framhöll alla att det idag finns väldigt många olika sätt man kan

hjälpa till på, och att detta är en positiv utveckling då det öppnar upp för ett större engagemang för

fler människor. Det viktigaste, menade representanten från Röda Korset, är att man hjälper till på ett

eller annat sätt, vilket har mindre betydelse. Representanterna från Lions Club förklarade att deras

organisation  var  en  hjälporganisation  men  också  till  lika  vänskapsförening.  Deras  arbete  och

engagemang handlar alltså inte enbart om hjälp- och insamlingsarbete utan medlemmarna ska aktivt

verka för ett trevligt arbetsklimat och sammanhållning i klubben. Detta medför också en del krav på

medlemmarna  så  på  så  sätt  skiljer  sig  deras  organisation  en  del  från  andra

välgörenhetsorganisationer. 

Alla organisationer menar alltså att aktivt engagemang är minst lika viktigt som att bara

skänka pengar. Singer hyllar som bekant hjälporganisationers arbete så han skulle förmodligen hålla

med representanterna i deras svar. Dock hävdar han att vi inte har gjort tillräckligt förrän vi gett
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nästan allt vi har för att bota fattiga människors lidande. Så att stötta välgörenhet genom frivilligt

arbete är bra, kanske bättre än att skänka en summa pengar, då organisationernas överlevnad är

viktig. Men för att uppfylla den högsta moraliska normen och leva ett fullt moraliskt försvarbart liv

bör vi göra allt som står i vår makt och vårt förfogande att hjälpa samhällets mest utsatta. 

7 Diskussion 

Efter att ha analyserat representanternas svar på de olika frågorna och jämfört deras resonemang

med Peter Singers tes om hur fattigdom ska bekämpas ska jag nu knyta ihop säcken och redogöra

för de slutsatser jag har kommit fram till. 

I inledningen presenterade jag två frågeställningar som lyder enligt följande: 

Hur ser välgörenhetsorganisationer på förhållandet mellan välgörenhet och fattigdom i fråga om

ansvar, moral och egen insats? 

På vilket  sätt  kan välgörenhet  användas  som ett  medel  för  att  bekämpa fattigdom enligt  dessa

organisationer?

Den  första  frågeställningen  har  jag  besvarat  och  fört  ett  resonemang  kring  i  dels

resultatdelen och dels i analysdelen. Representanterna från de olika organisationerna uttrycker sig

visserligen olika när de besvarar frågorna, men jag anser att deras sammantagna uppfattning om

ansvarsfrågan,  den  moraliska  aspekten  och  betydelsen  av  den  egna  insatsen  i  stora  drag

överensstämmer. Även om de använde sig av olika exempel för att beskriva sina resonemang kom

de oftast fram till samma slutsats. Representanterna var eniga om att vi har ett visst ansvar att hjälpa

människor i nöd och att vi borde hjälpa dessa efter egen möjlighet och förmåga. De var överens om

att  det  institutionella  ansvaret  som stat,  kommun och landsting har  i  form av skattemedel  som

fördelas  genom  bistånd  och  annan  hjälp,  är  oerhört  viktigt  och  nödvändigt  för  att  bekämpa

fattigdom -nationell  som internationell-  men  att  det  omöjligt  kan  täcka  det  stora  behovet  och

efterfrågan  som  finns.  Hjälporganisationer  kommer  alltså  alltid  att  fylla  ett  syfte.  Samarbetet

organisationerna och staten emellan var därför desto viktigare, ju bättre samarbete desto effektivare

kan de båda parterna hjälpa människor. Representanterna är alla av uppfattningen att det är välviljan

som får oss att skänka pengar till välgörenhet, och att de som har tid och pengar att avvara ofta vill

dela med sig till någon som inte har lika mycket som en själv just för att de kan. De delade också en

önskan om att fler skulle engagera sig mer i välgörenhetsarbete eftersom det gynnar både den som

ger och den som får.

Representanternas svar skiljer sig dock åt på frågan om hur vår givarkultur bör förändras.
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Här anger det olika svar på lösningen vilket jag bedömer har att göra med att de olika positioner

och arbetsuppgifter inom deras respektive organisation. 

Min andra frågeställning handlar om på vilket sätt välgörenhet kan användas som ett medel

för att bekämpa fattigdom enligt dessa välgörenhetsorganisationer. För att lägga fram de slutsatser

jag kommit fram till som svar på denna fråga ska jag återigen koppla in Singers argumentation för

att se hur den skiljer sig ifrån representanternas resonemang. När jag applicerade Singers argument

på representanternas resonemang fann jag många likheter, vilket också blir tydligt i analysen. Dock

tar  Singers  teori  representanternas resonemang till  en ny nivå.  Teorins slutsats  ställer  oss  inför

nästintill orimliga villkor vilka vi måste efterleva för att bekämpa fattigdomen och kunna leva ett

moraliskt försvarbart liv. Förutom att Singers villkor är mer radikala och krävande finns det en

annan skillnad, nämligen att deras arbeten ha olika syften och därmed olika utgångspunkter. 

Välgörenhetsorganisationerna som jag undersökt är alla verksamma i lokalsamhället såväl

som verksamma  inom nationellt  och  internationellt  arbete,  deras  arbete  inbegriper  insatser  för

samhället i stort. Singers teori handlar dock enbart om hur vi bör hjälpa de mest utsatta världen. Det

vill säga de människor som lever i extrem fattigdom som är nästintill omöjlig att ta sig ur. Därför är

min bedömning att det är svårt att dra paralleller mellan dessa två resonemang eftersom syfte och

grundförutsättningarna  skiljer  sig  så  mycket  åt.  De  arbetar  mot  olika  mål  utifrån  utifrån  olika

referensramar. 

Men trots att målsättningen är olika så har tankegångarna som de ger uttryck för fortfarande

flera gemensamma beröringspunkter. Den största skillnaden är Singers mest krävande norm som

begär otroligt mycket av den enskilda människan. Den enklare och rimligare normen har däremot

mycket mer gemensamt med välgörenhetsorganisationernas arbete i kampen mot fattigdom. Singer

presenterar den enklare normen då han vill undvika att ge människor skuldkänslor eller att få dem

att känna hopplöshet eller uppgivenhet och i och med detta riskera att de inte bidrar alls. Singer

menar att 5% av en medelinkomsttagares lön lite men tillräckligt för att kunna rädda väldigt många.

En enkel insats om man vill följa den lättare normen är att berätta för andra människor om att man

skänker pengar till välgörenhet och varför. Singer menar också att vi kan föreslå en förändring på

våra arbetsplatser och för våra politiker, för att de ska rikta mer fokus på fattigdomsbekämpning.

Med små medel kan vi påverka stort, menar Singer.

Detta  resonemang  för  även  representanterna  för  välgörenhetsorganisationerna.  De  tar

visserligen avstånd från Singers krävande norm men samtidigt har de insett hur de ska arbeta vidare

med  välgörenhetsfrågan  för  att  kunna  nå  ut  och  påverka  ännu  fler  människor  i  samhället.

Välgörenhetsorganisationernas sätt att nå ut till allmänheten underlättar givandet för den enskilda

människan. De presenterar ett rikt utbud av olika aktiviteter, projekt och andra sätt att stödja deras
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verksamhet  på.  Organisationerna  anpassar  även  sin  verksamhet  till  tiden,  de  som inte  bär  på

kontanter  att  lägga  i  insamlingsbössor  kan  enkelt  skänka  pengar  via  internet  eller  mobilen.

Användandet av de traditionella mediakanalerna som radio, TV och press i kombination med de nya

sociala medierna för att få ut sitt budskap har underlättat givandet för många människor. 

Deras sätt att informera om katastrofsituationer i bild och visa att bidragen verkligen gör

skillnad  för  många  utsatta  är  enormt  övertygande  och  ett  starkt  argument  till  varför  lite  är

tillräckligt. Precis som Singer anför att 5% av en människas inkomst betyder mycket för den som

lever under existensminimum.

Sammanfattningsvis kan man säga att välgörenhetsorganisationerna har ett välgrundat och

realistiskt synsätt på sina respektive verksamheter, vad de kan uträtta och vad de kan förvänta sig i

form av bidrag och engagemang av den enskilda människan. 

De  känner  till  hur  de  ska  förmå  människor  att  inse  nyttan  av  att  bidra  för  att  hjälpa

behövande,  vilket  är  jämförbart  med Singers  alternativa norm. Det  vill  säga det  mer realistiska

tillvägagångssättet som Singer anser är tydlig och lätta att efterleva och kan fungera fullt ut. Singers

krävande norm,  däremot,  som säger  att  människan ska  ge  så pass  mycket  att  hon själv  nästan

försetts i en utsatt situation lämnas till ”idealmänniskan” att försöka efterleva. Endast denne anser

sig kunna leva ett fullt moraliskt försvarbart liv. 

Sammantaget  kan  jag  konstatera  att  fattigdom  går  att  bekämpa  genom  organiserad

välgörenhet.  Hade välgörenhetsorganisationer  inte  funnits  kan  vi  anta  att  fattigdom och antalet

nödställda människor hade varit betydligt högre. Men fattigdomsbekämpningen är idag beroende av

frivilligt givande (och frivilligt arbete) så för att nå målet, att ingen människa ska behöva dö av

sjukdomar och tillstånd orsakade av fattigdom, behöver fler människor engagera sig och ge mer.

Samarbetet  mellan frivilligorganisationer  och de samhälleliga myndigheterna och organen är  en

viktig förutsättning för att båda parter ska kunna arbeta mer effektivt i arbetet mot fattigdom. Men

så länge våra offentliga sociala system som ska hjälpa människor i behov av stöd är otillräckliga och

dess skyddsnät endast täcker en liten del av vår världs befolkning så är det privata givandet och

välgörenhetsorganisationers arbete livsnödvändigt.
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Bilaga 

Intervjuguide
Öppningsfrågor

1. Vad har ni för arbetsuppgifter på x?
2. Hur länge har ni arbetat här?
3. Hur började ni arbeta för x?

Frågor; prio 1

4. Hur ser er organisation på privat givande i form av donationer till välgörande ändamål som 
till exempel er egen verksamhet?

5. Anser ni att alla människor bör skänka pengar till välgörenhet ämnad för att bekämpa 
fattigdom och mänskligt lidande? Är det vår skyldighet och vårt ansvar som medmänniskor?

6. Hur argumenterar ni för att få fler givare eller för att de som redan skänker pengar ska bidra 
med mer? Har ni någon strategi?

7. På er hemsida kan man läsa om olika sätt på vilka man kan bidra till er verksamhet. Hur 
ställer sig er organisation x till olika sorts välgörenhetshandlingar? Har de olika värde eller 
är det lika bra att skänka pengar som att eller ge sin tid eller engagemang till arbete som 
motverkar fattigdom och lidande?

8. Varför tror ni att folk skänker/eller inte skänker pengar till välgörenhet?
9. Tycker ni att det borde ske en förändring i vår givarkultur och på sättet vi ser på välgörenhet,

donationer och att hjälpa människor som befinner sig i nöd? 
10. Behövs frivilligt privat givande genom exempelvis välgörenhetsorganisationer eller är det 

upp till stater och institutioner att hjälpa människor ur fattigdom och lidande?

Frågor; prio 2

11. Vissa menar att det skapas ett maktförhållande då en människa skänker pengar till en annan. 
Hur gör ni för att ert arbete inte ska skapa ett vi-och-dem-förhållande som får ”mottagaren” 
att känna sig beroende av någon annan eller skyldig någon någonting? 

12. Hur vet man som givare att de pengar man skänker till er verksamhet verkligen kommer 
fram till de behövande? 

13. Som en sista fråga vill undrar jag om ni har något som ni vill tillägga till diskussionen? 
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