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1. Inledning 
De som gör en volontärresa kan kategoriseras som en ung, kvinnlig, västerländsk välutbildad 

medelklass. Att göra en volontärresa innebär att åka till ett land som kan benämnas som 

”utvecklingsland” och utföra hjälparbete. När jag precis tagit studenten var det något som jag 

ville göra. Jag ville se världen ”på riktigt” och var intresserad av utvecklingsarbete. Då jag 

letade organisationer att åka igenom upptäckte jag en svåröverskådlig snårskog av 

organisationer och företag. Valmöjligheterna tycktes oändliga. Vissa organisationer hade 

urvalsprocesser som framställdes vid anblicken som krångliga. Ändå hade jag bekanta som 

arbetat som volontär och som menade att det inte alls var svårt att få en plats. Där hejdade 

jag mig och började fundera. Vad är det då som säger att just jag är berättigad att ”rädda 

världen”? Vad betyder egentligen volontärresan ur ett större perspektiv och vad har den 

egentligen för effekt på världen? Leder det här verkligen till någon utveckling? Det är 

frågeställningar som jag arbetat med att försöka förstå i snart tre år. Därför är volontärarbete 

vad min uppsats handlar om. 

När jag frågade de europeiska volontärer jag mötte om hur det var att leva i värdlandet 

svarade de ”it’s different”. Men på vilket sätt kunde de inte sätta fingret på. En del svarade 

allt, men det som oftast pekades ut var kulturen. Mina informanter talade om vilket kulturellt 

utbyte de fått under sin resa, och att leva i en annan kultur förändrade dem som människor.  

Uppfattningen om den annorlunda kulturen var även något jag hade uppmärksammat i den 

tidigare nämnda snårskogen av organisationer och företag som sänder volontärer utomlands 

och likaså föreställningen om personlig utveckling (se t.ex. www.projects-abroad.se, 2013-05-

24). Det som förmedlas av organisationer och volontärer är att volontärarbetet är 

meningsfullt både på ett strukturellt och individuellt plan. Men på vilket sätt är det 

meningsfullt och för vilka? Vad är det som händer hos den utsända volontären och vilken 

funktion fyller volontärarbete för de som det faktiska arbetet utförs hos?  

 

 

1.1 Syfte 

 
Den här uppsatsen kommer att handla om hur skillnad skapas mellan europeiska och 

tanzaniska hjälparbetare samt hur detta hänger ihop med koloniala föreställningar om 

kulturer och människor. Syftet är att undersöka vilka motiv som finns för biståndsarbete på 

volontärbasis och hur föreställningen om ”kulturellt utbyte” används för identitetsskapande 

http://www.projects-abroad.se/
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hos europeiska volontärer.  Intentionen är också att analysera vilka handlingsutrymmen som 

skapas för europeiska och tanzaniska hjälparbetare i relationen mellan givare och mottagare. 

 

 

1.2 Material och metod 

 
Fältarbetet har utförts i Dar es Salaam under perioden 130121–130317 samt i Stockholm, 

Uppsala och Umeå under våren 2012. Jag har även gjort ett observationstillfälle vid en 

förberedelsekurs som anordnades för blivande volontärer i Stockholm 130111. Som 

insamlingsmetod har jag använt mig av intervju och deltagande observation. Jag har valt att 

avgränsa studien till att bara undersöka sådant som har med själva volontärarbetet att göra, 

alltså har jag gjort observationer på en mottagande organisation som har till uppgift att 

fungera som kontaktpersoner för de internationella volontärerna på plats samt placera ut 

dem på respektive projekt. Jag har även gjort observationer på ett projekt där jag själv också 

arbetat som volontär. Slutligen har jag genomfört intervjuer med organiserade europeiska 

volontärer som är utsända till olika projekt samt tanzaniska volontärer och anställda 

(hjälparbetare) som organiseras i själva projekten. 

 

1.2.1 Intervjuer 

Under våren 2012 genomförde jag fyra intervjuer med hemkomna svenska volontärer, varav 

tre kvinnor och en man. I Tanzania gjorde jag fem intervjuer med fem kvinnliga utländska 

volontärer från Schweiz, Sverige och Norge, samt fem intervjuer med fem manliga tanzanier 

som är anställda, arbetar eller har arbetat som volontärer vid antingen samma eller liknande 

projekt som de utländska volontärerna arbetar vid. Denna markanta könsfördelning är något 

slumpmässig, men kan också spegla det faktum att majoriteten av de som väljer att göra en 

volontärresa är just unga kvinnor (Jonsson, 2012:173), vilket gör att de europeiska 

informanterna också är representativa för urvalsgruppen. Vad gäller de tanzaniska 

informanterna så har det visat sig vara svårare att hitta kvinnliga informanter. Det kan bland 

annat bero på att jag använt mig av den så kallade snöbollsmetoden, vilket betyder att de 

tanzaniska informanterna har förmedlats i samband med intervjuer med de internationella 

volontärerna och de kontakter som förmedlats av dem har alla varit manliga. De har ansetts 

som ”lämpliga” intervjupersoner av mina tidigare informanter. Ett krav för informanter har 

dessutom varit att de ska tala engelska någorlunda flytande, vilket har visat sig varit mer 

komplicerat för potentiella tanzaniska informanter. Min bedömning är att intervjufrågorna 

är relativt könsneutrala, men det kan givetvis hända att det finns olika synsätt på olika frågor 
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beroende på kön men också på etnicitet. Därför är det svårt att avgöra om svaren ser olika ut 

beroende på kön, etnicitet, givare- eller mottagarposition. Dessutom är det viktigt att 

poängtera att kön uttrycks olika inom etniciteter (Gemzöe, 2002:56), därför har jag valt att 

avgränsa analysen till att snarare analysera svaren med utgångspunkt i vilken position 

personen har i relationen mellan givare och mottagare. 

Eftersom jag försökte få intervjuerna att likna ett informellt samtal mer än en strukturerad 

intervjusituation hände det att frågorna ställdes på lite olika sätt och vid olika tillfällen 

beroende på kommunikationen. Anledningen till det var att jag uppfattade att samtalet skulle 

kännas mer vardagligt och få ett bättre flyt om jag lät bli att föra anteckningar och titta för 

mycket i mitt frågeformulär. Risken med att få intervjun att likna ett informellt samtal är att 

informanten kan tillfälligt glömma att vi gör en intervju i vetenskapligt syfte. Det hände till 

exempel ett par gånger att informanten började fråga mig saker istället, som om vi faktiskt 

förde en vardaglig konversation. Det problem jag upplevt att det kan medföra är att det tar 

längre tid att få exakta svar. Informanten kan även prata mer än den tänkt sig och börjar 

anförtro sig åt intervjuaren med berättelser som tidigare varit bortglömda eller obearbetade 

(Fägerborg, 1999). Det hände flera gånger att informanter efter intervjun berättade att den 

talat om saker som den egentligen hade glömt bort. En gång hände det att en informant 

kände att han hade avslöjat för mycket information och bad mig att inte använda den för 

uppsatsen. 

Intervjuande kan vara en komplicerad metod och ge varierande resultat. Jag har försökt 

arbeta med samma frågeställningar till samtliga informanter, men eftersom de sitter på olika 

information beroende på bakgrund har även det varierat något. Men genom att låta 

människor resonera relativt fritt kring olika frågor når man människors värderingar och 

eftersom jag ville veta mer om volontärers egen syn på ”kulturellt utbyte” passade metoden 

väldigt bra. Däremot beror den berättelse jag får ta del av till stor del på kommunikationen 

mellan informanten och mig och hur situationen upplevs. Informanter kan till exempel välja 

att anpassa sina svar och välja ut vad som bör berättas enligt sociala normer (Fägerborg, 

1999). Det var svårt att vara uppmärksam på vad som lämnades utanför berättelsen och 

varför. Att dessutom hålla intervjun på engelska (under fältarbetet som genomfördes i Dar es 

Salaam), som inte var modersmål för varken mig eller informanterna tror jag kan ha 

begränsat både mina egna följdfrågor och hur pass utförliga svar jag fick från informanterna. 

Samtidigt vill jag som forskare inte pressa informanten på känslig information för att 

behålla en god stämning och ett väl fungerande samtal. Som intervjuare kan jag stå i 

maktposition gentemot informanten, genom att pressa ut information eller så kan 

informanten stå i maktposition gentemot intervjuaren genom att välja och anpassa sina svar. 

Det är alltså viktigt att överbygga den asymmetrin och skapa en avspänd situation, men det 
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upplevde jag många gånger blev ett problem, vilket inte helt osannolikt också skulle kunna ha 

med språkförbistring att göra.  Ibland märkte jag att informanten gick runt vissa områden i 

sina tankegångar. Det var ofta svårt att bedöma om jag borde ställa frågan om det området 

eller inte, utifall anledningen till att ämnet inte togs upp var att det var alltför känsligt. Ett 

flertal gånger upplevde jag till exempel att informanter försökte hålla sig från att tala illa om 

sina medarbetare, även fast jag intygat att informationen var sekretessbelagd. Det är till 

exempel sådana saker som kan ha begränsat vilken information jag fått. Men på det viset har 

det varit viktigt att vara lyhörd för situationen, för att ställa passande följdfrågor så att 

informanten ska vilja öppna upp sig (Fägerborg, 1999). 

Till stor del har intervjuerna varit strukturerade, det vill säga att jag kommit till 

intervjutillfället med redan färdigformulerade frågor. Det gjorde jag för att faktiskt komma 

ihåg de viktigaste frågorna, eftersom det annars kan vara lätt att glida in på ett sidospår och 

glömma bort sig. Dessutom behövde jag ha färdigformulerade frågor för att ställa dem på ett 

sätt som blev begripligt för informanten. Däremot har jag anpassat frågorna lite, genom att 

vara lyhörd och känt av hur samtalet fortlöper. En del av frågorna har känts rimliga att ställa 

till vissa informanter och en del har inte fungerat alls i sammanhanget, dels eftersom 

informanterna kommer från olika bakgrunder och således besitter olika information men 

också av anledningar som hur kommunikationen mellan oss fungerar. Jag också lämnat plats 

för att ställa följdfrågor, vilka har berott helt och hållet på vad jag fått för svar på den 

färdigformulerade frågan. Det viktigaste har varit att få informanten att känna sig bekväm i 

att berätta, vilket förutsatte min lyhördhet. Att ställa frågorna i en viss ordning var inte lika 

viktigt, så länge som jag fick svar på det jag undrade över. Risken med elaborerade frågor är 

att den som intervjuar kan koncentrera sig mer på att ställa sina frågor än på att lyssna på 

informanten (Fägerborg, 1999). Jag upplevde att eftersom jag är något mer osäker på det 

engelska språket än på svenska så var det alldeles för lätt att låsa mig till frågeformuläret, 

vilket ledde till att en del frågor jag egentligen redan fått svar på ibland ställdes eller att jag 

tittade ner i anteckningsblocket ofta. 

Eftersom jag vid intervjutillfällena redan hade en tanke om vad jag ville skriva min 

uppsats om och vad jag skulle kunna tänkas komma fram till reagerade jag extra mycket på 

de av informanternas formuleringar som behandlade mina frågeställningar (jfr Fägerborg, 

1999:60). Detta innebär en risk då jag kan lägga in mer betydelse i dessa formuleringar än 

vad informanten själv gör. Gunnemark diskuterar bildtolkning och menar att vad man ser i 

en bild kan bero på vem man är och i vilket sammanhang betraktandet äger rum 

(Gunnemark, 2011:130). På samma sätt tänker jag att vad man hör och lägger betydelse på i 

en intervju också beror på vem man är och i vilket syfte intervjun görs. Till exempel kom jag 

på mig själv med att vara extra uppmuntrande och lyssnade mer noga när informanten talade 
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om kultur och kulturellt utbyte. Det var svårt att hitta en balansgång för hur uppmuntrande 

jag fick vara när samtalet leddes in på ett ämne jag var intresserad av, eftersom jag vill 

påverka materialet så lite som möjligt. Men en medvetenhet om detta under analysen kan 

vara en bit på väg och eftersom samtalsstödet även syns i transkriptionerna har det gett mig 

tillfälle att arbeta reflexivt. 

 

1.2.2 Observationer 

Jag har genomfört deltagande observationer på det projekt där jag själv också arbetat som 

volontär samt på möten som arrangerats av min mottagande volontärorganisation. 

Situationer jag observerat på arbetsplatsen är under och mellan lektioner. Jag har även 

observerat tillfällen då jag umgåtts med mina kollegor utanför arbetstid. Det jag ville 

undersöka var vilka relationer som skapades mellan volontärer, elever och personal samt vad 

det betydde att vi europeiska volontärer, som varken talar swahili eller har några pedagogiska 

meriter, arbetade som lärare för både ungdomar och vuxna elever. Jag valde att genomföra 

observationer på mötena med den mottagande volontärorganisationen, som var 

partnerorganisation till de inkommande volontärernas sändande organisationer i respektive 

land. Deras uppgift var att placera ut volontärerna i respektive projekt och fungera som stöd 

under vistelsen. Jag gjorde observationer på mötena med organisationen eftersom det visade 

sig att de fungerade som ett forum för diskussion kring kultur, där vi volontärer kunde ge 

varandra tips och råd på hur man bör agera i olika situationer. 

Deltagande observation innebär att vistas och delta i de sociala sammanhang som 

studeras. Jag har levt och arbetat som volontär, tillsammans med andra volontärer. 

Etnologen Magnus Öhlander skriver att det är sällan man deltar oavbrutet när man gör 

deltagande observation, att man vandrar mellan att vara deltagande och medföljande 

observatör (Öhlander, 1999:74f). För att finna tid till att föra anteckningar begränsade det 

verkligen möjligheten att kunna delta helt och hållet vid alla tillfällen. Många gånger satt jag 

bara tyst och förde anteckningar, fastän samtal pågick i rummet. Det har jag upplevt 

utestängt mig en smula från gemenskapen, både på arbetsplatsen och utanför då jag gjort 

observationer i båda situationerna. Det som däremot hände när jag ansträngde mig för att ta 

plats och bli mer inkluderad i gemenskapen var att jag oroades av att förlora distansen och 

möjligheten att se händelserna ur ett analytiskt perspektiv. Rädslan för att förlora distansen 

och, som antropologerna säger, ”go native” har ständigt funnits närvarande, vilket har gjort 

mig extra medveten om min forskarroll och det är också troligt att det hämmat mitt fulla 

deltagande. Å andra sidan kan en forskare aldrig fullt ut vara deltagande, då den trots allt är 

en outsider (Ehn, 1996:122f). Däremot har observationerna gett ett kompletterande material 

till intervjuerna, genom att jag har fått kunskap om saker som människor tar för givet på det 
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sättet att tanken på att berätta dem i intervjuer inte slår dem eller att jag kunnat ta del av 

saker som är så pass kontroversiella att de inte känner sig bekväma att berätta dem i en 

intervjusituation. Likt intervjuerna har jag även inkluderat och reflekterat över mitt eget 

deltagande i observationerna. Det inte bara är omgivningen som observeras, utan 

observatören måste också observera sig själv (Öhlander, 1999:79f). 

 Både min mottagande volontärorganisation i Tanzania och min sändande organisation i 

Sverige, samt projektet där jag genomfört deltagande observationer har varit informerade om 

min undersökning och vad syftet med den är. Samtliga av mina medarbetare har varit 

informerade om att de ingår i en etnologisk studie, däremot kan det diskuteras om de förstått 

vad det inneburit. Samtidigt har jag inte velat påminna dem om mitt ”egentliga syfte” med 

deltagandet, eftersom de då kunnat agera mer reserverat och det skulle ha begränsat min 

handlingsfrihet (Ehn, 1996:118), vilket dock är mer kontroversiellt ur ett etiskt perspektiv. 

Enligt konfidentialitetskravet har jag förvarat intervjuerna och observationerna så att 

obehöriga inte kunnat ta del av dem. Jag har talat om för informanterna vilken funktion 

intervjuerna var tänkta att fylla. Genom att jag ställde frågan om de ville vara med på en 

intervju så anser jag att jag även gjorde det tydligt att det var frivilligt att ställa upp. Jag 

berättade om vad intervjun skulle handla om och hur lång tid det skulle ta, eftersom det 

kunde påverka deras intresse av att delta. Dock undvek jag att tala om hur jag tänkt analysera 

materialet, eftersom jag inte ville påverka dem att låsa sig till att tänka i mina vetenskapliga 

kategorier. Då hade de kunnat känna en förväntning på att de skulle tala om ett särskilt ämne 

eller formulera och anpassa sina berättelser så att de skulle passa min undersökning. Alla 

informanter är anonyma, vilket jag också informerat dem om (Pripp, 1999:51ff).  

 

 

1.3 Teori 

 
Det första nyckelbegreppet i den här uppsatsen är kultur. Vad som menas i det här 

sammanhanget är ”koder, föreställningar och värden som människor har gemensamt och 

som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande” (Ehn & Löfgren, 2001:9). När mina 

informanter talade om sig själva och andra tyckte jag höra koloniala stereotyper klinga i 

bakgrunden. Därför är både identitet och postkolonialism två nyckelbegrepp för den här 

studien. Det gick också att förstå informanternas identitetskapande som en del av en 

grupperande process, där kollektiva bilder av ”Vi” och ”de Andra” uppstod. ”Vi” och ”de 

Andra” är vedertagna begrepp inom kulturforskning som används för att beskriva och förstå 

kollektiva identiteter (se t.ex. Ehn & Löfgren, 2001:65f). Både de tanzaniska och de 

europeiska hjälparbetarnas vardag präglas av möten med samarbetspartners. De som har i 
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uppgift att förmedla utländska (som kommer från ett annat land än Tanzania) volontärer till 

diverse projekt i landet kan därför i relationen som uppstår i samarbetet betraktas som 

”givare”. De organisationer som tar emot de utländska volontärerna, som de tanzaniska 

informanterna är en del av, kan alltså betraktas som ”mottagare” (jfr Eriksson Baaz, 2002).   

Identitet betyder känslan av att höra hemma någonstans, både på det individuella och på 

det kollektiva planet. Psykologen Erik H. Erikson menar att identitet betyder vem en person 

upplever sig själv vara och vilken grupp människor personen tänker att den ingår i. 

Identiteten utvecklas hela tiden i en livslång process och är både personligt och socialt 

bunden, då den är både ett skapande av självförståelse samtidigt som självförståelsen förenas 

med samhörighet (Erikson, 2004). De kollektiva identiteterna som uppstod i relationen 

tycktes ofta bilda ett ”Vi” som västerländska volontärer och ”de Andra” som invånare och vice 

versa. I antologin Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum (1997) analyserar 

etnologen Gunnar Alsmark kollektiva identiteter och hur dessa skapas i mötet med andra 

samt under vilka villkor identitetsproduktionen äger rum. Ett sådant villkor skulle kunna 

vara den assymmetriska relationen som finns mellan givare och mottagare inom volontär- 

och biståndsverksamhet och eftersom relationen i sig går att förstå genom ett historiskt arv 

så kan identiteten även analyseras ur den aspekten (Hall, 1999). Jag kommer även att utgå 

ifrån att denna assymmetri har gett den dominanta i relationen befogenheten att konstruera 

fältets ”sanning”, i enlighet med Michel Foucaults teori om att makt skapar kunskap (1980). 

Den postkoloniala teoribildningen förknippas oftast med det som kallas den postkoloniala 

trojkan varav Homi K. Bhabha (1994 & 1999) och Gayatri Spivak (1990) har betydelse för hur 

min empiri kan tolkas ur ett postkolonialt skillnadsskapande och maktperspektiv. Den tredje 

i trojkan är Edward Said, som analyserar på vilket sätt gemenskap föreställs av de 

involverade och hur kollektiva identiteter skapas via imaginära geografier, som landar i 

”Väst” och ”Öst” (Said, 1993). I min studie uttrycks identiteterna och de imaginära 

geografierna i ”Västvärlden” och ”resten”. Även länder som inte direkt deltog i kolonialismen 

är alltså ändå en del av samma ”Vi”, eftersom de kan inkludera sig i ”Västvärlden” och därför 

måste de också förhålla sig till det historiska arvet. Inget samhälle kan ses som utomstående i 

den globala processen som kolonialismen var en del av (Hall, 1999:85). Till exempel är 

Sverige, som inte haft någon direkt koppling till kolonialism, i likhet med andra europeiska 

länder en del av ett globalt centrum där makt och kunskap utgår ifrån och detta är något som 

personerna i min studie måste förhålla sig till i sitt identitetsskapande (Berg, 2007:106f). 

Postkolonialism innebär arvet efter kolonialismen. Det betyder att det finns effekter från 

kolonialismen som lever kvar idag, både ekonomiskt och kulturellt och den postkoloniala 

analysen innebär att utreda dessa verkningar (Mudimbe, 1988:1ff).  
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Något som troligtvis har mer betydelse för den internationella volontärens 

identitetsskapande i den här relationen är vilket kulturellt kapital volontärresan ger upphov 

till. Kulturellt kapital kan, enligt Bourdieu, innebära kunskaper och erfarenheter. Att 

konsumera en volontärresa är att också konsumera kunskaper och erfarenheter, och när 

denna handling känns igen och tillskrivs värde av de sociala agenter som volontären omger 

sig med uppnår handlingen och volontären ett symboliskt kapital. Konsumtionen förutsätter 

också att personen i fråga också redan har ett ekonomiskt kapital, det vill säga materiella 

tillgångar. Det symboliska kapitalet ger personen i fråga makt inom det fält den verkar i. Med 

fält menas ett sammanhang där en grupp av människor förenas genom ett gemensamt 

intresse, alltså är volontärverksamhet ett sådant fält (Bourdieu, 1999). Konsumtionen sätts 

även i relation till kapitalismens utbredning, vilket här måste förstås i relation till 

globaliseringen. Med globalisering menar jag det som anses förkroppsliga en ”global” 

karaktär genom att omvandla bland annat handel, marknader, kapital och massrörelser 

genom att överträda de traditionella nationsgränserna. Det har inneburit förändring i 

kulturella, nationella och statliga relationer, och det menas att detta är på väg mot 

transnationell, övernationell eller subnationell riktning. Effekten av detta är att det skapas 

föreställningar om en global värld och en global kultur (Paolini, 1999:58).  

Diskurs är ett ord som förekommer många gånger i den här uppsatsen, men för 

avgränsningens skull har jag inte gjort någon diskursanalys, men icke desto mindre måste 

volontärverksamheten ses som en del av flera olika diskurser. Med beteckningen diskurs 

avses ett regelsystem för hur det kan och inte kan talas om ett ämne. Diskursen både skapas 

av och skapar normer på fältet (Börjesson, 2003). Det som är mest förekommande och 

kanske mest avgörande för hur den västerländska volontärens identitet, det ”kulturella 

utbytet” och mottagarens plats på fältet uttrycks är solidaritetsdiskursen, och för att förklara 

den är det viktigt att göra skillnad mellan solidaritet och välgörenhet. Solidaritet innebär att 

en person känner samhörighet och delar lika med personen eller gruppen som den vill hjälpa 

och begreppet har använts inom svenskt bistånd för att skapa mer jämlika relationer mellan 

givare och mottagare (Dahl, 2001:15). Medan det finns en föreställning om solidariteten som 

horisontell så är välgörenheten vertikal, något som går från toppen till botten. ”Välgörenhet 

betraktas [...] som ett sätt att befria ett dåligt samvete, genom att ge till människor som har 

det sämre. Solidaritet syftar däremot till att dela lika och kämpa för samma mål.” (Berg, 

2007:66ff, 91).   
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1.4 Tidigare forskning 

 
Utvecklingsarbetet är ett relativt outforskat och okritiserat fält inom kulturforskning. Jag har 

hittat tre andra författare som gjort liknande studier som jag har gjort. Därför har jag även 

använt mig av dem i analysen då jag hittat liknande mönster i deras empiri och deras 

begreppsanvändning har även hjälpt mig att analysera mitt eget material. Den första, 

etnologen Linda Berg, beskriver svenska volontärer i Nicaragua. Ur ett postkolonialt 

perspektiv analyserar hon volontärens identitetsskapande, hur volontärerna kan ta hjälp av 

”de Andra” för att förstå sig själva. Hon analyserar också hur volontärerna skapar en 

representation av Nicaragua och handskas med att vara priviligierade svenskar fast de genom 

solidaritetsdiskursen vill finnas till som en jämlike (Berg, 2007). Den andra författaren, 

sociologen Cecilia Jonsson, skriver om den historiska utveckling som skett inom hjälparbetet 

och hur området kommit att betraktas som viktigt, exklusivt samt meriterande och framför 

allt hur det har skett en kommersialiserande utveckling av området (Jonsson, 2012). Den 

tredje författaren inom det här fältet som jag har använt mig av är Maria Eriksson Baaz, 

forskare på institutionen för globala studier i Göteborg. Hennes avhandling, The White 

Wo/Man’s Burden in the Age of Partnership baseras på en studie av skandinaviska icke-

statliga utvecklingsorganisationer i Tanzania. Hon analyserar hur utlandsstationerade 

utvecklingsarbetares identiteter konstrueras samt hur dessa manifesteras i praktiken. 

Avhandlingen uppmärksammar de konflikter och spänningar som kännetecknar processer 

för identifiering i utvecklingssammanhang och detta analyseras också ur ett postkolonialt 

perspektiv (Eriksson Baaz, 2002). 

 I rapporten Responsibility and Partnership in Swedish Aid Discourse (2001) skriver 

socialantropologen Gudrun Dahl om svensk biståndsdiskurs och hur Sverige som nation bör 

förhålla sig till länder med begränsade ekonomiska tillgångar. Framför allt analyseras hur 

relationen mellan givare och mottagare av utvecklingsstöd beskrivs som ömsesidigt utbyte 

samt hur föreställningar om kunskap och vetenskap uttrycks inom diskursen. Volontären kan 

även betraktas som en nutidens turist och skildras av tidigare forskare som den 

ansvarstagande resenären. Jim Butcher (2003) skriver om hur turistbranschen börjar bli 

moraliserad. Det handlar om att göra andra resor än den klassiska charterresan, en 

”moralisk” resa, vilket då skulle kunna vara en volontärresa. Även Stephen Wearing (2001) 

uppger att volontärerna gör skillnad för de länder de vistas i och att deras val av resa är av 

altruistiska motiv.  

 De flesta studier jag stött på under min undersökning behandlar den västerländska 

aktören på individuellt och organisatoriskt plan. Min tanke med den här studien är att även 
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synliggöra den tanzaniska aktören i relationen mellan givare och mottagare, men det har 

visat sig betydligt svårare att finna forskning om detta. Anna Johansson beskriver i La Mujer 

Sufrida – The suffering Woman (1999) nicaraguanska kvinnors femininitet, självbild och 

självpresentation men dock inte i relation till någon biståndsdikurs. Istället har jag vänt 

blicken mot äldre teoretiker som beskriver ”den Andres” identitetsskapande i relation till 

postkolonialism. Psykiatrikern och filosofen Frantz Fanon (1986) beskriver till exempel hur 

den koloniserade måste anta kolonisatörens kultur för att bli erkänd på fältet. Även Stuart 

Hall analyserar identitet och hur den skapas genom ett historiskt arv (1999) och slutligen har 

Valentin Mudimbe skrivit om hur representationer av ”de Andra” kan fungera som 

ideologiska verktyg för makthavare i västvärlden (1988).  

 

 

1.5 Disposition 

 
Kapitel 2 analyserar den internationella volontärens självbild och hur den kan använda ”den 

Andre” som fond för att kontrastera sin egen identitet mot. Jag undersöker även vilka 

kopplingar skapandet av kollektiva identiteter har till koloniala stereotyper. Fortsättningsvis 

analyseras vad som påverkat de västerländska volontärernas motivation till att göra en 

volontärresa. Här ges en historisk och individualistisk förklaring till vad som uppmanar unga 

medelklasskvinnor att göra volontärresan. Kapitel 3 undersöker hur skillnad kan skapas och 

upprätthållas genom givarorganisationernas användning av uttrycket ”kulturellt utbyte” samt 

hur detta har sin grund i koloniala föreställningar om kulturer. Slutligen analyseras i kapitel 

4 hur mottagaren skapar sin egen position och handlingsutrymme för att spela ut sina egna 

syften i givar- och mottagarrelationen.   
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2. Den västerländska volontärens 

identitetsskapande 
 
 
Den gemensamma uppfattningen hos mina informanter var att deras volontärresa fungerade 

personlighetsutvecklande för dem själva. Det fanns också en föreställning om att vara en 

person som bidrar till att göra något ”meningsfullt” förändrade deras person, vilket jag 

kopplar till identitet. Identiteten är aldrig enhetlig, utan något som hela tiden skapas och 

återskapas, därför måste den studeras i sitt sammanhang (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 

1999:43). Hur skapas den volontärens identitet som modern västerlänning i mötet mellan 

givare och mottagare och vad har historiska förutsättningar för betydelse för detta?  

 

 

2.1 Den Andre som fond 

 
För att veta vem du är måste du veta vad du inte är. Det du inte är blir då det som är 

”annorlunda”, oftast något negativt men kanske också spännande och fascinerande (Alsmark, 

1997:11). När jag frågade mina informanter om vilken upplevelse de hade av platsen svarade 

alla på ett eller annat vis att saker och ting var ”annorlunda”. Någon sade att ”allt” var 

annorlunda, en annan sade att tanzanierna hade en ”annan” arbetsmentalitet. Men vid varje 

tillfälle hängde detta ihop med en problematisering eller exotisering av det ”annorlunda”. 

Jag älskar kulturen och människors osvenska sätt. Jag tycker att det är Sveriges motsats, 

trafik, mat, kultur, musik. Samtidigt är det så bra att se annat. Det ses ju som ett u-land, 

men människor har mer glädje här, tycker jag. Det tycker jag är intressant. (Intervju med 

Johanna 2013) 

Citatet är ett tydligt exempel på hur ”den Andre” och ”den Andra” kulturen fungerar som en 

fond vilken den egna identiteten kontrasteras mot (Berg, 2007:46). Genom att utesluta vad 

som inte är hemlandet kan det hemlandet definieras. Även om min informant i citatet återgav 

en snarare exotiserande bild av ”kulturen” problematiserade hon den senare, genom att säga 

att hon insett hur bra vi har det ”hemma” i jämförelse till Tanzania. På det sättet ställde hon 

de båda platserna i kontrast till varandra, på antingen ett exotiserande eller 

problematiserande sätt. Den västerländska volontärens insikt om hur bra det är i hemlandet 

är troligen något som stärker dennes självbild. Även Jonssons informanter talar om det nya 
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perspektivet de fått på sitt eget liv, att när de sett ”Deras” fattigdom har de insett hur bra de 

själva har det i hemlandet, till exempel med moderna bekvämligheter. På det sättet ställs det 

traditionella som kontrast mot det moderna (Jonsson, 2012:190f) och föreställningen om 

moderniteten blir en del av den västerländska volontärens självbild - ”Den civiliserade, 

upplyste, rationelle européns identitet kan inte tänkas utan de barbariska, oupplysta, 

irrationella Andra, dvs de utomeuropeiska, koloniserade folken.” (Eriksson; Eriksson Baaz; 

Thörn, 1999: 34). 

Förståelsen av ”de Andra” och användningen av dem som fond tenderar därför att 

reproducera koloniala stereotyper, där ”Vi” konstitueras som norm och icke-problem, medan 

”de Andra” benämns som Annorlunda (Berg, 2007:259). I en intervju med en hemkommen 

informant som hade rest som volontär till Togo, menade hon att tillvaron i Togo var som en 

tidsresa, närmare bestämt ”järnåldersförhållanden”. I Eriksson Baazs avhandling gör 

informanterna jämförelsen att Tanzania är precis som Sverige, fast för 70-90 år sedan 

(Eriksson Baaz, 2002:132f). Det är ett exempel på att det finns en föreställning om ”Vi” och 

”de Andra”, som är utvecklade respektive underutvecklade, föreställningar som instiftades 

under kolonialtiden. 

Föreställningarna om ”Vi” och ”de Andra” är också vad som legitimerar att västerländska 

volontärer sänds ut för att förmedla sina kunskaper om världen (Berg, 2007:98, 51), och det 

hela är en del av den biståndsdiskurs som byggs på en föreställning om progression, att 

utvecklingslandet ska ”komma ikapp” Västvärlden i den tidsmässiga utvecklingen (Eriksson 

Baaz, 2002:132). Detta leder till att ett antagande om att de ”fattiga” och ”okunniga” är i 

behov av guidning och vägledning av en professionell aktör utifrån (Berg, 2007:103), vilket 

sätter volontären i en makt- och kunskapsposition gentemot invånarna den möter i landet. 

När jag frågade mina internationella volontärer vad de trodde att de kunde bidra med till 

projekten svarade de flesta att de trodde att de bidrog med ”ökat perspektiv”, ”vetskap om 

världen” och ”nya sätt att tänka”. Det är troligt att föreställningen om att kunna bidra med 

detta genereras i bilden av ”den Andre” som traditionell och irrationell, i kontrast till det 

upplysta jaget (Said, 1993:42). De verktyg som används för att förstå ”den Andre” är 

föreställningar som levt kvar sedan kolonialismen och verktygen används av de som kan 

inkludera sig i en västerländsk identitet, därför kan inget samhälle definieras som 

utanförstående kolonialismen. Länder som inte deltog direkt i kolonialismen, samt försöken 

att definiera identiteter och hur andra kulturer betraktas, måste ses i relation till den 

processen (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999:17). 

 ”Den Andre” kan också användas som kontrast för att skapa bilden av det egna samhället 

genom att etikettera ”den Andre mannen” som påträngande, objektifierande och 

sexualiserande. När jag frågade mina informanter hur det kändes att resa som vit kvinna 
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svarade samtliga att det kunde både vara roligt och jobbigt att få så mycket uppmärksamhet, 

framför allt från män. Samtliga informanter sade att det inte var ovanligt att främmande män 

ropade ”Mzungu” (vit människa) efter dem på gatan eller, som en informant berättade, 

”baby”. Vår kontaktorganisation hade som uppgift att placera ut inkommande utländska 

volontärer i respektive projekt och stödja dem i arbetet och vistelsen i landet. Vid ett 

volontärmöte som arrangerades av organisationen talade vi om vilka risker man utsätts för 

som vit i Tanzania samt hur man bör hantera dessa. En volontär sade till exempel vid ett 

tillfälle att ”Männen här är galna”, och syftade på hur hon av okända män blivit objektifierad 

i egenskap av att vara vit kvinna. I samtalet skapades ett ”Vi” som är i behov av att hantera ett 

”Dem” (Berg, 2007:178). Även de hemkomna informanterna berättade om hur de lagt märke 

till blickar och antydningar från den manliga befolkningen. Sociologen Joane Nagel beskriver 

att ett typiskt sätt att skilja ”Oss” från ”de Andra” ofta är att beskriva ”Deras” former av kön 

och sexualitet som sämre än det egna sättet att vara en normal och korrekt sexuell varelse 

(Nagel, 2003: 94f). Genom att beskriva hur de tanzaniska männen objektifierar och 

sexualiserar kvinnor skapas en bild av odisciplinerade andra män i kontrast till ett mer 

civiliserat beteende (Berg, 2007: 180) som då föreställs återfinnas i hemlandet.  

 Bilden av en tanzanisk annorlundahet skapas och därigenom skapas också en 

föreställning om en västerländsk likhet. När jag frågade informanterna vilka de oftast 

brukade umgås med svarade de att de umgicks mest med andra utländska volontärer. 

Samtliga uttryckte att det var bra att ha kontakt med andra utländska (västerländska) 

volontärer för att få stöd och diskutera saker som ”kulturella olikheter”.  

It’s always interesting to meet people with other cultural backgrounds, although it’s not 

as different as the Tanzanian. And they help me to learn English. You can talk about 

many things which you can’t talk about with your host family. Things like “Oh, my God, 

what are they doing? Why are they doing it?”, like you’re not alone with this thought. And 

it’s great to go somewhere, for tourism. (Intervju med Anna 2013) 

I citatet berättar Anna om vad hon upplever att hon får från de andra västerländska 

volontärerna. Hon menar att det är intressant att träffa människor från andra kulturer, men 

genom att säga att deras kulturer inte är lika annorlunda, i jämförelse med hennes egen, som 

den tanzaniska upprättas en identifikation med de västerländska volontärernas kulturer. I 

kontrast till den tanzaniska annorlundaheten skapas ett ”Vi” från en föreställd gemensam 

kultur och nationella olikheter inom ”västvärlden” blir inte lika signifikanta (jfr Eriksson 

Baaz, 2002: 109). En gemensam nämnare för informanterna och som de också menade 

gjorde det svårare för dem att smälta in i det tanzaniska samhället var just det faktum att de 

var vita, vilket kan ha gjort att de kände en större samhörighet med varandra. Enligt 

Mudimbe utgör ”avvikelse” den bästa beskrivningen av Afrika, men det som under perioden 
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han studerat benämndes som ”ras” har idag ersatts med ”kultur”. Skillnaderna mellan 

tanzanier och västerlänning lokaliseras inte i ras utan i kultur (Eriksson, Baaz, 2002:109f). 

Det är alltså möjligt att de upplevda kulturskillnaderna mellan tanzanier och västerlänning 

genererades i föreställningar om att hudfärg, kultur och personliga egenskaper är beroende 

av varandra. 

Den exponering vitheten medförde innebar också en exponering av klasskillnader mellan 

tanzanier och västerlänningar. Vid ett observationstillfälle diskuterade vi klasskillnaderna 

och en internationell volontär sade att hon kände sig väldigt obekväm med att visa sina 

materiella tillgångar för sin värdfamilj och vi andra instämde i resonemanget. I Bergs studie 

talar informanterna om att materiella ojämlikheter kunde förstöra vänskapliga relationer 

(Berg, 2007:125). Samtliga närvarande volontärer vid observationstillfället bodde 

tillsammans med en värdfamilj. Att bo tillsammans med en värdfamilj är en del av den 

solidaritetsdiskurs som präglat hjälparbetet sedan 1960-talet. I svensk biståndspolitik 

fungerar användandet av begreppet solidaritet som ett sätt att undvika ojämlika relationer 

mellan givare och mottagare (Dahl, 2001:15). Solidaritetsdiskursen presenterar en bild av 

hjälparbetaren som en självuppoffrande altruist, och därför lever den som och blir en del av 

det lokala samhället. Men eftersom volontären aldrig tidigare varit en del av samhället utan 

har en bakgrund av att i jämförelse vara materiellt priviligierad medför detta känslor av skuld 

och fjärmande från samhället den ska bli en del av. Hjälparbetare som inte bor tillsammans 

med en värdfamilj, kan komma att söka sig till ”wazungu communities” (vita samhällen) där 

västerlänningarna fortsätter leva sina liv avskilt från resten av det tanzaniska samhället 

(Eriksson Baaz, 2002:96f). För mina informanter uttrycks fjärmandet från det tanzaniska 

samhället och lokalbefolkningen i att de utanför hemmet och arbetet bara umgås med andra 

västerländska volontärer och således blir de inte en del av samhället. När jag ställde frågan 

till mina informanter om de kände sig inkluderade i samhället svarade de genomgående nej, 

att deras hudfärger gjorde det alldeles för svårt att smälta in.  

 

 

2.2 Medelklasskvinnans självförverkligande 

 
Inte helt olikt de upptäcksresande som återfanns under kolonialtiden beskrivs volontären 

som en äventyrlig och modig person som är nyfiken på nya länder och kulturer (Jonsson, 

2012:153f). Arenan har tidigare setts som traditionellt manlig och den präglades av 

äventyrlighet och berömmelse. När kvinnorna i samband med Florence Nightingale och 

Svenska Kyrkans Mission fick tillträde till denna arena kom den att symbolisera kvinnans 
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självständighet och frihet. Dock förhöll sig arbetet fortfarande inom traditionellt kvinnliga 

yrken, såsom barnhem, sjukhus och skolor, och därför ansågs det inte olämpligt för en 

kvinna att äntra arenan (Jonsson, 2012:60, 144, 74). Mina informanter var alla eniga om att 

deras resa gjort dem mer självständiga. Vad som är intressant är att samtliga arbetade på 

barnhem eller sjukhus, vilket fortfarande ses som traditionellt kvinnliga arbetsplatser. 

Sedan missionärernas tid har kvinnornas områden för internationellt hjälparbete stannat 

vid projekt som innefattar traditionellt kvinnliga yrken. Dessa projekt är också de mest 

populära hos volontärresebyråer, vilket kan bero på att majoriteten av alla volontärer är just 

unga kvinnor. I Jonssons avhandling, där hon intervjuat före detta svenska volontärer, 

kategoriseras informanterna som en ung, kvinnlig, välutbildad medelklass (Jonsson, 

2012:202, 173) och även i Bergs avhandling, med liknande material, kan också informanterna 

kategoriseras på liknande sätt (Berg, 2007: 31). Jag tror inte att det är någon tillfällighet att 

en övervägande majoritet av de internationella volontärer jag träffade under tiden för 

fältarbetet också var unga medelklasskvinnor och därför är det också de som utgjort mitt 

intervjumaterial med de internationella informanterna. 

Det finns ytterligare en historisk faktor som kan kopplas till viljan att bli hjälparbetare 

utomlands. Under 1600- och 1700-talet var ”Le Grand Tour” ett obligatoriskt inslag i de 

adliga ungdomarnas inträde i vuxenlivet. Den var en bildningsresa som syftade till att 

personen skulle bli världsvan och få utbildning, alltså skaffa kulturellt kapital. När 

kommunikationen och förmögenheten i Sverige breddades följdes de adliga av de borgerliga 

ungdomarna och till slut även medelklassens söner. Även volontärresan kan ses som en slags 

bildningsresa, som syftar till att skaffa bildning om andra människors levnadsförhållanden 

och att verkligen uppleva en kultur, vilket endast kan göras genom att resa på landsbygden. 

Det som skiljer en charter- eller backpackerresa från volontärresan är att volontärresan (med 

den ideella organisationen) har en exklusivitet som den vunnit genom urvalsprocessen för 

den som vill åka (Jonsson, 2012: 182ff, 61). Mina informanter talade om att skillnaden 

mellan att vara turist och volontär var en avgörande faktor för deras val av resa, att de ville se 

och uppleva ett land på ett annat sätt än att vara ”turist”. 

Om volontärresan genererar ett visst kulturellt kapital, kommer handlingen betyda att 

personen som konsumerat resan, när handlingen blir igenkänd, tillskrivs ett symboliskt 

kapital. En person kan därför skapa och återskapa sin identitet genom konsumtion. 

Konsumtionen är en symbolhandling och formas efter de handlingsutrymmen som funnits 

tillgängliga för personen i fråga (Bourdieu, 2010). En viktig utgångspunkt för att förstå 

konsumtionsmönstret är att kapitalet söker sig till kapitalet (Bourdieu, 1999:31). Det betyder 

att medelklassens kvinnor konsumerar volontärresor därför att resan redan är något som 

tillskrivits ett kapitalvärde och konsumtionen uppmuntras således och godkänns av andra 
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personer i hennes närhet. När hon har genomfört konsumtionen kommer hon därför att 

tillskrivas symboliskt kapital som genererar makt och erkännande inom fältet och därför kan 

verka identitetsskapande eller självförverkligande. Därför beror hennes konsumtion och 

skapande av identitet på vilken samhällsklass hon befinner sig i (Bourdieu, 2010).  

Konsumtionen genererar kulturellt kapital och om resan betraktas som en bildningsresa kan 

en volontärresa vara ett sätt att skaffa sig kulturellt och symboliskt kapital.  

Jonssons informanter talar om en förväntan att ”göra något” efter gymnasiet, att den 

nyexaminerade ska göra en längre resa (Jonsson, 2012: 180). Flertalet av mina informanter 

befann sig mellan gymnasie- och universitetsstudier och hade vänner som också rest eller 

rest och volontärarbetat efter gymnasiet. Troligen medförde detta både en förväntan på resa 

och en vilja att själv resa för informanterna. Resan blir en ritual för inträdet i vuxenlivet, att 

”skaffa egna erfarenheter och visa att man kan stå på egna ben” (Jonsson, 2012:179). 

Volontärresan blir alltså något som ses som livsmeriterande och den som gör resan får, enligt 

mina informanter, ett ”ökat perspektiv” och på så sätt kan den även ses som en statusmarkör 

(Jonsson, 2012: 180ff). Livsmeriteringen kan bestå i att personen i fråga då blir erkänd och 

igenkänd på ett fält där ritualen redan har legitimitet, alltså blir handlingen kopplad till ett 

kulturellt kapital. Samtliga av mina informanter menade att upplevelserna och 

erfarenheterna de fått från resan skulle vara nyttiga för dem i framtiden, både i arbetslivet 

och i vardagliga situationer. Enligt en artikel på Dagens Nyheters hemsida (www.dn.se, 2013-

05-21) är engagemanget för ”världens fattiga” och att ”vara en bra person” något som ingår i 

att vara framgångsrik och att detta ska därför synas på CV:t.  Även Jonssons volontärer hade 

satt upp resan i sin meritförteckning (Jonsson, 2012:194f). I artikeln från DN beskrivs dagens 

hjälparbetare vara målinriktade individualister, vilket då skiljer sig från 70-talets 

missionärer. Även i lokaltidningen Ljusnan beskrevs volontärarbete som ett bra sätt att 

”pimpa” sitt CV, då det menas att det ideella engagemanget väcker intresse hos arbetsgivaren 

(Vangen Lindgren, 2013). Både mina informanter i Tanzania och de hemkomna 

informanterna menade att volontärresan i slutändan inte bara fungerar som en solidaritets- 

eller välgörenhetsgärning utan även något de gjorde för sin egen skull. Faktum är att de 

informanter som jag intervjuade efter deras hemkomst menade att den största skillnaden 

hade skett hos dem själva. 

Och vad är det som motiverar att jag inte egentligen bara lade dom här pengarna 

på funding, då, till den här skolan, istället för att åka dit själv? Men […] man 

måste liksom tänka lite egoistiskt och tänka ”Vad är det som händer med mig, 

vad är det jag får, vad är det jag gör?” (Intervju med Britta 2012) 

http://www.dn.se/
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 Av det har jag dragit slutsatsen att de sökte efter personlig utveckling och även något slags 

självförverkligande, vilket är en följd av det senmoderna samhällets individualism. 

Självförverkligandet består i att skapa sig själv (Johansson, 2002:55) och sin identitet, och 

det kan bland annat göras genom konsumtion. Men att lägga pengarna på välgörenhet får 

alltså inte samma effekt, utan det är en upplevelse som konsumeras. Således fogar sig 

konsumenten in i solidaritetsdiskursen, eftersom den där kan nå de upplevelser som den vill 

konsumera. Valet att göra resan är inte tillgängligt för vem som helst, därför blir det också en 

betydande del av volontärens självbild (jfr Giddens, 1999:101f). 

Det kulturella kapitalet återfinns också i volontärernas resonemang om att de ville vara 

mer än ”bara turist”. Samtliga menade att de ville leva i och verkligen förstå en annan kultur, 

vilket man inte kan göra som ”vanlig turist”. Det finns också en föreställning om att 

volontären ska göra något ”meningsfullt”. Jonsson beskriver hur en volontärresebyrå har fått 

klagomål från resenärerna/volontärerna eftersom resan var för ”turistisk”. Samtidigt hade de 

flesta av mina volontärer valt att utföra sitt arbete i förorter till Dar es Salaam eftersom det 

då skulle bli enklare att göra safari och åka till Zanzibar, alltså turista. Där finns alltså en 

viktig balansgång att förhålla sig till, framför allt för volontärresebyråer, som tenderar att ha 

fler turistiska inslag i sitt utbud. Det kan tänkas att de ideella organisationerna, där 

volontären själv (dock utan större komplikationer) får ordna sitt turistande, ses som mer 

genuina. De kommersiella volontärresebyråerna är också mer öppna med sina 

individualistiska inslag, att man som volontär ”förenar nytta med nöje”, än vad de ideella 

organisationerna är, där nyttan har den framträdande rollen (Jonsson, 2012:154f). Alla 

internationella volontärer jag intervjuade reste med en ideell organisation, men alla hade 

planerat in turistiska inslag i resan och alla menade dessutom att resan fått stor betydelse för 

deras egen självförståelse. Det betyder att volontärer som reser med ideell respektive 

kommersiell organisation har liknande motiv för sin resa, att göra något ”meningsfullt”, 

turista och få personlighetsutveckling.  Men den ideella organisationen har troligen högre 

status på fältet genom sina urvalsprocesser och historia av ideellt hjälparbete. Därför får den 

volontär som reser med en ideell organisation troligen en högre merit och kulturellt kapital.  

Anledningen till att jag tar upp den kommersiella volontärresan som ett exempel, trots att 

mina informanter alla reste med ideella organisationer, är dels att det är troligt att det finns 

en skillnad i det kulturella kapital som uppnås via respektive organisationsformer, men även 

att den kommersiella volontärresan är ett ännu tydligare exempel på hur nyliberala 

strömningar påverkat hjälparbetet. Även valmöjligheterna hos den ideella 

hjälparbetesorganisationen idag kan tyckas oändliga, vilket jag tolkar som en effekt av 

individualismen och ungas vilja att uppnå självförverkligande. Rätten till personlighet och 

individualitet har under en tid stått högt upp på livspolitikens dagordning (Giddens, 
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1999:265). Det är även dessa nyliberala strömningar som legitimerat marknadsanpassningen 

för volontärresebyråer (Jonsson, 2012:201) och jag tänker mig att detta är något som den 

ideella organisationen också måste förhålla sig till och också erbjuda individuella lösningar 

för de potentiella volontärerna. Således möjliggörs individualistens handlingsutrymmen även 

inom de ideella organisationerna. 

Medelklasskvinnans självförverkligande är en effekt av individualismen. Det resulterar i 

grupper av kvinnliga europeiska volontärer från liknande socioekonomiska bakgrunder. 

Självförverkligandet i sig är en gärning som genererar kulturellt kapital och när detta blir 

igenkänt i hennes vardagliga sammanhang vinner hon symboliskt kapital. Men även i den 

grupp människor där hon kommer att befinna sig i utlandet blir det kulturella kapitalet 

igenkänt och transformeras till ett symboliskt kapital. Detta ger henne makt på fältet 

(Bourdieu, 1999:97) och även i relationen mellan givare och mottagare.  
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3. Kulturellt utbyte eller differentiering? 
 
 

Kulturmöten, slutligen, är sammanhang då människor med skilda värderingar och 

synsätt konfronteras. Många sådana möten innebär att parterna söker en minsta 

gemensamma nämnare och tonar ned olikheterna. Men ofta är det tvärtom. 

Konfrontationen med främlingar tvingar fram tydligare markeringar av gränsen mellan 

”vi” och ”dom”. Det blir en öppen kamp om makten över det rätta perspektivet. (Ehn & 

Löfgren, 2001:160) 

Som tidigare nämnt menade mina informanter att resan främst hade lett till en 

personlighetsutveckling hos dem själva. Den hade gjorts möjlig av att leva i en ”annan” 

kultur. Enligt Jonssons informanter handlar volontärresan mer om ett ”kulturellt utbyte” än 

hjälparbete (Jonsson, 2012:167f). Det finns också en vilja om att uppleva ”det riktiga Afrika” 

vilket också är en del av skillnadsskapandet mellan turistresan och volontärresan, (se kap. 2). 

Gemensamt för mig och Jonsson är att vi båda haft informanter som tidigare rest som 

turister i Afrika, men som valt att komma tillbaka för att de ville se den ”andra sidan” av 

landet, det vill säga det lokala livet med de fattiga byborna. Det hela hänger ihop med 

volontärens sätt att ”få perspektiv” och skapandet av självbilden (Jonsson, 2012: 188), och nu 

kommer jag att analysera hur denna föreställning om ”det riktiga Afrika” och ”kulturellt 

utbyte” kan verka skillnadsskapande och på vilket sätt detta fungerar som ett hinder för den 

utveckling som ideella volontärorganisationer säger sig vilja uppnå.  

Under förberedelsekursen med min sändande organisation fick vi göra en övning 

tillsammans som fungerade som ett rollspel. Den gick ut på att vi alla blev tilldelade olika 

påhittade kulturella egenskaper och efter att ha antagit dessa skulle vi tillsammans bygga en 

koja. Efter övningen fick vi diskutera hur det var att arbeta tillsammans med personer från 

sådana olika kulturer (sammanställt av fältanteckningar vid förberedelsekurs 13-01-11). Den 

sändande volontärorganisationen, PeaceWorks, är en fredsorganisation för och av unga. 

Deras tanke med volontärverksamheten är att bygga broar mellan människor och kulturer 

(www.peaceworks.se, 2013-05-10), troligen är detta något som de anser kan skapa fred. 

Redan innan själva utbytet fick vi alltså en bild av att saker och ting skulle fungera 

”annorlunda” i den nya miljön. Vi fokuserade alltså snarare på olikheter än likheter (jfr 

Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999:41f). PeaceWorks partnerorganisation som tar hand 

om alla inkommande volontärer på plats, United Planet Tanzania, skriver på sin hemsida att 

de strävar efter att transformera samhällen genom att överbygga det kulturella gapet mellan 

Tanzania och andra länder. Genom att volontärarbeta och få kulturellt utbyte skapas en 
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tvärkulturell förståelse och en långvarig inverkan på samhällen 

(www.unitedplanettanzania.org, 2013-05-10). Alla volontärer som kommer till United Planet 

får genomgå en orientering. Det innebär att volontären tillsammans med en representant 

från organisationen får gå igenom en Power Point-presentation som innehåller fakta om 

landet och praktiska tips och råd, ”Do’s & Don’t’s”. I ”Do’s & Don’t’s” beskrivs kulturella 

koder som volontären indirekt uppmanas att anpassa sig till. Till exempel fanns där tips om 

hur en kvinna ska klä sig och att man bör äta med höger hand, eftersom den andra handen 

ses som olämplig då den används för toalettbesök (Samanställt av fältanteckningar vid 

orientering 13-02-01). Även mina informanter som reste med Projects Abroad berättade att 

de hade fått råd som att inte åka taxi och att inte lita för mycket på människor, vilket också 

förmedlades till volontärerna hos United Planet vid ett volontärmöte tillsammans med 

representanten från organisationen. På det här sättet skapas en differentierande bild av 

Tanzania, som en annorlunda och potentiellt farlig plats och kultur. Detta är också troligen 

något som bidrar till volontärens fjärmande från samhället (se kap. 2), genom att fokusera på 

olikheter, faror och risker, både i fråga om hälsa, våld och ”det kulturella mötet” (Eriksson 

Baaz, 2002:126). Risken är alltså att det skapas ett ”Vi” som behöver hantera ett ”Dem” (kap. 

2), och dessutom att skillnader som kanske inte finns mellan grupper skapas, samtidigt som 

skillnader inom grupper (volontärgruppen) döljs. Skillnadsskapandet är också något som 

stärker rasistiska föreställningar om särart och kulturella olikheter.  Mina informanter 

beskrev ofta människorna det mött i landet som gladare och vänligare än vad människorna är 

i hemlandet. Detta är ett exempel på ett slags ”positiv” differentiering, men som också utgår 

från rasistiska föreställningar som lever kvar sedan kolonialtiden och låter ”den Andre” 

representera ”den naturliga människan” och ett genuint vara (Eriksson, Eriksson Baaz & 

Thörn, 1999: 43f, 39). Det bidrar också till en generalisering av ”folket”, en bild av ett folk och 

ett sätt att vara (Anderson, 1993: 21). 

När jag frågade mina informanter om vilka förväntningar de hade innan resan svarade de 

att det enda de visste var att det skulle vara ”annorlunda”. Även när jag frågade dem om hur 

det var att vara i landet svarade de ”annorlunda”. Det visar att föreställningen om de 

kulturella olikheterna återfinns både innan och under resan. Före den faktiska förflyttningen 

till den nya miljön vet volontären redan att den ska åka till en ”annorlunda” plats. Volontären 

är också medveten om platsens invånares annorlundahet och har konstruerat sina 

förväntningar därefter (Eriksson Baaz, 2002:113). När en informant berättade hur det kom 

sig att hon valde att åka till just Afrika sade hon att Afrika är ”längst ifrån hur vi har det”. 

Upplevelsen av ”annorlunda” extraheras i både ett föreställt och faktiskt rumsligt avstånd 

(Bhabha, 1994: 4). Det tolkar jag som att det finns en föreställning om både en geografisk och 

kulturell skillnad som volontärerna besitter redan innan sin resa och därför kategoriseras 
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upplevelserna under resan som ”annorlunda”. Precis som en av Jonssons informanter 

uttryckte det (Jonsson 2012: 179) handlade valet om plats om en ”längtan efter Afrika”, 

närmare bestämt Östafrika. Gemensamt för de europeiska informanterna i Tanzania (och 

även för en av de hemkomna som varit i Kenya) var att de alla ville åka någonstans i 

Östafrika. Flera av dem hade tittat på andra alternativ i Uganda, Kenya och Mocambique. 

När jag frågade dem om varför det blev just Östafrika svarade de bara att de länge hade haft 

en dröm om att åka till Afrika. Jag tolkar det som att de hade föreställningar om vad platsen 

skulle vara, vilka kan baseras på representationer av Afrika som återfinns i media och hos 

diverse resebyråer. Till exempel kallas Uganda för ”The Pearl of Africa” på Volontärresor 

AB:s hemsida och Kenya beskrivs kunna ge resenären upplevelsen av det ”samtida Afrika”, 

genom mötet med kulturen och människorna (www.volontarresor.se, 13-05-20). Dessa 

representationer kan verka både homogeniserande och romantiserande samtidigt som de är 

mycket lika den kolonialistiska antropologins exotiserande och oproblematiserande bilder av 

”den Andra” kulturen, och ifrågasätts sällan av media idag då de, likt antropologin, snarare 

får lysa med sina äventyrligheter än dogmatism. Denna representation skapar i sig ett 

kulturellt avstånd för betraktaren (Mudimbe, 1999:137, 143). Den västerländska volontärens 

motiv för utbytet är bland annat att uppleva en ”annan kultur” samt att vara verksam i ett 

land långt från Sverige (Berg, 2007: 68) i både termer av geografiskt avstånd och kulturellt. 

Genom att tala om kulturella skillnader och kulturellt utbyte är volontärernas föreställningar 

om det kulturella avståndet också något som legitimeras, förmedlas och upprätthålls av 

volontärorganisationerna.  

Begreppet kultur som grund för differentiering är mer svåröverskådligt i sina ideologiska 

ståndpunkter än den vetenskapliga rasismen, men det är ett lika effektivt sätt att skapa 

gränser. Ett närmast obehagligt sammanträffande är att det som tidigare talades om som 

rasmässiga egenskaper benämns idag som kulturella egenskaper. Genom användandet av 

begrepp som kulturella olikheter och kulturellt utbyte samt de praktiska tipsen och råden för 

hur volontären bör bete sig i den nya miljön uppmanas volontären att ägna sin 

uppmärksamhet åt skillnaderna mellan dem själva och ”de Andra” – istället för likheterna 

(Eriksson Baaz, 2002:110f). Det är möjligt att detta implicit också leder till en klassificering 

av samhällen och varelser (Mudimbe, 1999:133), då informanterna menade att de hade ”fått 

perspektiv” och ”insett hur bra vi har det”. Klassificeringen stärks av bilden av homogena 

kulturer och etniciteteter, som alltid, i enlighet med den koloniala och eurocentriska 

diskursen representerar en bild av att det är ”de Andra” och inte ”Vi” som har en etnicitet och 

en kultur (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999:45) och även dysfunktionella samhällen – 

därför är de i behov av utveckling. Men de kulturella skillnaderna, eller utbytet, blir också 

föremål för konsumtion då samtliga västerländska volontärer hade en önskan om att uppleva 
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en ”annan kultur”. Oavsett om volontären reser med en ideell eller kommersiell organisation 

konsumerar den en resa. De kommersiella volontärresebyråerna marknadsför kulturen mer 

öppet. De ger en exotiserande bild av kulturen, men marknadsför också ett hjälpbehov, vilket 

blir mer synligt hos de ideella organisationernas marknadsföring. En viktig skillnad är att 

den kommersiella volontärresebyrån är direkt beroende av att det ska finnas ett hjälpbehov 

och har därför inte som första intresse att tillgodose det hjälpbehovet, utan att förse kunden 

med vad den efterfrågar, i enlighet med det kapitalistiska systemet (Bhabha, 1999:131). Även 

om ideella respektive kommersiella organisationer har olika riktlinjer för vad som kan och 

bör marknadsföras behöver båda locka volontärer till sina verksamheter och det är lätt hänt 

att de presenterar stereotypa bilder av människor och platser (Jonsson, 2012:160f, 170f). 

Genom att tala om kulturella olikheter återskapas den potentiella volontärens föreställningar 

om platsen och olikheterna blir något som volontären vill konsumera och uppleva eftersom 

upplevelsen av den andra kulturen kan generera personlig utveckling, enligt mina 

informanter. Konsumtionen legitimeras av det kapitalistiska systemet som tenderar att 

utveckla vissa av sina delar på bekostnad av andra. Den delen som utvecklas här är en ny 

marknad för att göra affärer, både som en effekt av och till bekostnad på globaliseringen, 

eftersom det är kulturella olikheter som efterfrågas. Det finns en idé om att globaliseringen 

ska förena kulturella olikheter och lokala ekonomiska system till en homogeniserad global 

värld (Paolini, 1999:58) och ett härskande kapitalistiskt system, men detta är då oförenligt 

med utvecklingen av nya marknader samt de som tjänar på ekonomins ojämna fördelning 

och kulturella olikheter – konsumenter (volontärer) och aktörer (Berg, 2007:255f). Men 

marknadsföringen blir även en representation som kan användas som ett ideologiskt verktyg 

för över- och underordning av kulturer (Spivak, 1990:63).  

När jag frågade mina informanter om hur det var att arbeta på projekten tillsammans 

med sina tanzaniska kolleger svarade de genomgående att tanzanierna hade en annan 

arbetsmoral.  Jag frågade dem vad de trodde att de själva kunde bidra med till projekten och 

till människorna de mötte, i det ”kulturella utbytet”. De svarade att de kunde bidra med en 

”öppenhet”, ”breddat perspektiv”, engelskakunskaper och ”vetskap om världen”. Skillnaderna 

artikuleras också i tanzaniernas behov, vilket är de ”västerländska egenskaperna” (öppenhet, 

arbetsmoral, planering, organisering, etc.). De behöver alltså något som vi redan har, därför 

är det skillnad mellan ”Vi” och ”De”. Detta legitimerar utvecklingsingripandet (Eriksson 

Baaz, 2002:123). Utvecklingsdiskursen bygger på en föreställning om att ”de Andra” ska 

komma ikapp västvärlden och utbildas till ett ”Vi” (Berg, 2007:232), alltså att världen ska 

homogeniseras och därför är ”De” i behov av ”Våra” egenskaper. Men för att behålla det 

”kulturella utbytet” måste också skillnaderna bestå, vilket försätter organisationerna i en 

omöjlig situation då föreställningen om det kulturella utbytet tenderar till att upprätthålla 
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påstådda skillnader mellan kulturer och de koloniala stereotyperna. Därför finns det en risk 

att fixering vid olikheter istället för likheter får en omvänd effekt än den önskade, att den 

förstärker skillnader mellan kulturer och även skapar en klassificering av kulturer, snarare än 

förståelse. Frågan är om fokuseringen på olikheterna egentligen är att spela makthavarna 

rakt i händerna (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999:42) och legitimera kapitalistisk 

stereotypiserande marknadsföring, då ”olikheterna” blir föremål för exploatering (Mudimbe, 

1999:146).  
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4. Mellan givare och mottagare 
 
 
I tidigare kapitel har analyserats hur den västerländska volontären skapar sin identitet 

genom att använda ”den Andre” som fond, hur dagens individualistiska strömningar har 

påverkat fältet samt hur kultur marknadsförs och konsumeras. Därför är det hög tid att se på 

hur detta påverkar denna ”andra” som har den ”annorlunda” kulturen. Eftersom givaren är 

dominant i relationen mellan givare och mottagare och givarorganisationerna tillsammans 

med de västerländska volontärerna utgör skillnaderna mellan kulturerna sätter de gränser 

för vad ”den Andre” kan bli i relationen. Skillnadsskapande mellan kulturer är en symbolisk 

markering som förhindrar ”de Andra” att vara likvärdiga ”oss” (Miles, 1993:79f). I givar- och 

mottagarrelationen skapas kollektiva identiteter och grupper. De tanzaniska hjälparbetarnas 

identitetsskapande sker under andra förutsättningar än de västerländska hjälparbetarnas. 

Det som är intressant är att i relationen mellan givare och mottagare skapas kollektiva 

identiteter. Hur skapas de tanzaniska hjälparbetarnas kollektiva identitet i relationen med 

hänsyn till den dominerande givaren? Hur måste den tanzaniska volontären anpassa sig till 

de skillnader som skapas och vilka handlingsutrymmen genereras för de tanzaniska 

organisationerna i partnerskapet mellan givare och mottagare? 

 

 

4.1 Att skapa identitet… 

 

So they experience how other people live. They came to see our transportational system, 

“How do you live?”, ”How do you get the dalladalla?”, “How do you do that?”. They get to 

experience a new life. For example one of our volunteers, she experienced, I’d say, the 

worst part of world. And when she’s going to work somewhere else, she’s gonna be like 

“Yeah, I’ve seen worse”. (Intervju med Adam 2013) 

Citatet kommer från en intervju med en av mina tanzaniska informanter. Frågan var vad han 

trodde att de utländska volontärerna vinner på sin vistelse i landet. Likt de västerländska 

volontärerna gör han skarpa distinktioner mellan ”Vi” och ”De”, men i skapande av ”Vi” 

benämner han också ”Vi”-et som ”other poeple”. Identitet kan betraktas som olika sätt att 

positionera sig själv eller att bli positionerad genom historien (Hall, 1999:233). 

Kolonisatörernas identitetsskapande genom att använda ”de Andra” som fond ger effekten 

att ”de Andra” utgör en grund för den västerländska identiteten. I mötet mellan den 

koloniserade och kolonisatören skapas därför också den koloniserades självbild genom 
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identifikation med kolonisatörens föreställningar om honom eller henne (Eriksson, Eriksson 

Baaz & Thörn, 1999:34f). Det blir tydligt genom att Adam positionerar sig som ”other people” 

som lever ett annorlunda och, för volontären, nytt liv. Dessutom menar han att detta liv 

också är ”the worst part of world”. Eftersom västvärlden hamnat i en makt- och 

kunskapsposition gentemot övriga världen har de befogenhet att konstruera ”sanningar” (jfr 

Foucault, 1980:131), vilken den koloniserade måste anpassa sig till. Genom den 

västerländska volontärens identitetsskapande görs också representationer av ”de Andra”, 

vilka kan stärka positioner av över- och underordning (Spivak, 1990:63). Samtliga projekt 

där de tanzaniska informanterna arbetar är mer eller mindre beroende av västerländska 

partnerorganisationer och med tanke på det ojämna maktförhållandet som finns mellan 

respektive organisationer (Eriksson Baaz, 2002:84f) är det möjligt att föreställa sig att den 

koloniserades enda möjlighet att skapa sig ett handlingsutrymme på fältet är att anpassa sig 

efter makthavaren.  

 Genom identiteter som hela tiden kontrasteras mot varandra kan de koloniala 

stereotyperna leva kvar. Liksom västvärldens bild av Afrika skapades under kolonialtiden 

skapades också de koloniserades bild av kolonisatören under denna tid. Enligt Eriksson 

Baazs studie finns det en föreställning om den vita europén som en överlägsen problemlösare 

med nästintill obegränsade materiella tillgångar (Eriksson Baaz, 2002:72). Vid ett flertal 

tillfällen under intervjuerna med de tanzaniska informanterna jämförde de sin egen situation 

med hur vi har det i Europa. Där fanns också en önskan om att nationen skulle utvecklas, det 

betyder att Tanzania skulle få samma materiella tillgångar och sociala förutsättningar (t.ex. 

ökad jämlikhet inom landet) som Europa. Utveckling är alltså ett ord som inte bara används 

av den internationella utvecklingsarbetaren utan även den tanzaniska upprätthåller bilden av 

Tanzania som ”underutvecklat” i kontrast till Europa som ”utvecklat” – begreppspar 

etablerade under kolonialismen (Jonsson, 1995:124f). Tanzaniern kan alltså betrakta sig själv 

via européns ögon och som Fanon uttrycker det kan detta komma att skapa ett 

”mindervärdeskomplex”, där den koloniserade utvecklar strategier för att efterlikna 

kolonisatören och således bli erkänd av denne inom relationen (Fanon, 1986:20ff). Detta ger 

också tolkningsföreträde till den europeiska utvecklingsarbetaren.  

… It was like three days. The training was supposed to be only a half day when it comes to 

gay, lesbian, bisexual stuff, but Tanzanians back then, no one thought that it’s normal […] 

I’m a Tanzanian, I was like “This is not acceptable in here”, I didn’t know anything. I was 

coming from high school. But after training, everything changed. I came to know that 

being gay is not a curse. Sometimes it’s biological. To make us believe, they called doctors 

from UK and Tanzania, they were helping us with how can someone be gay biologically 

[…] They helped us a lot and half of the Tanzanian group was like “Now we got it, now we 
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know”. […] The others were like “no”. They were like religiously. And they didn’t want to 

force people to believe because they say, even out there, there are some states that don’t 

believe it. (Intervju med Ali 2013) 

Fanon beskriver den svarte mannens anpassning till det europeiska samhället. Skillnaden 

mellan Fanon och denna situation är att den tanzaniska hjälparbetaren befinner sig inte i ett 

annat land, men likväl på ett fält vars normer är konstruerade av kolonisatörerna. Ali 

berättar ovan om ett träningsläger han deltagit i tillsammans med blivande tanzaniska och 

västerländska volontärer. Även i Alis resonemang finns en underton av koloniala stereotyper. 

När Ali beskriver hur hans förståelse av homo- och bisexualitet var innan träningen förklarar 

han den med att han kom direkt från high school, visste ingenting och trodde att 

homosexualitet var en förbannelse. Det kan tolkas som att han avfärdar sitt tidigare tankesätt 

som irrationellt, barnsligt och fördärvat, samtidigt som de som ledde träningen (en engelsk-

stationerad biståndsorganisation) och de västerländska volontärerna blir rationella, 

moraliska och mogna (Said, 1993:42). Genom att anta kolonisatörens kulturella värderingar, 

som att benämna sig själv som ”other people” eller avfärda sina tidigare värderingar som 

irrationella görs en anpassning som stärker kolonisatörens föreställningar om ”den Andre” 

och ”Vi”-et samtidigt som steget tas mot förbättring i kolonisatörens ögon.  

Strax efter Columbus landstigning på Bahamasöarna, och det som kan betraktas som 

kolonialmaktens inledning, började begreppspar som civiliserad, ociviliserad, utvecklad och 

underutvecklad att etableras. Det ledde till att de ociviliserade skulle ”kristnas” (Jonsson, 

2012:65), vilket betydde att den hedniska befolkningen skulle både ”räddas” och 

underordnas (Comaroff & Comaroff, 1991:3ff). Det var just ”räddningen” som gav 

kolonialismen sin psykologiska dragningskraft, kolonialism skulle vara steget mot en mer 

rättvis och jämlik värld (Nandy, 1999:179). I citatet berättar Ali om hur han efter att ha 

deltagit i ett träningsläger tillsammans med andra tanzanier och internationella volontärer 

inför ett biståndsprojekt ändrat uppfattning angående homo- och bisexualitet. Även på 

projektet där jag själv arbetade hölls en kurs i mänskliga rättigheter för de tanzaniska 

eleverna. Kursen lärdes ut av en fransk volontär och hade ingen direkt anknytning till själva 

utbildningsprogrammet. Begreppet ”mänskliga rättigheter” kan spåras tillbaka till 

renässansens Europa och på kursen använde sig volontären av FN:s riktlinjer i mänskliga 

rättigheter, den universella deklarationen vilken beslutades om i Paris 1948. Det är 

uppenbart att idén bakom utlärningen av mänskliga rättigheter är att skapa en mer jämlik 

värld, vilket dock skulle kunna jämföras med ”kristnandet” som pågick under kolonialismen. 

Eftersom ”mänskliga rättigheter” är ett västerländskt begrepp och lärs ut av västerlänningar 

ger det också västvärlden tolkningsföreträde i vad det betyder och bör innebära. Till exempel 

har jämställdhet kritiserats som en västinfluens i Nicaragua (Berg, 2007:201). Som Ali säger i 
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citatet ovan så hade han ändrat uppfattning (vilket troligen ger honom högre grad av 

erkännande hos kolonisatören), men för de som inte gjorde det så berättigades deras 

ståndpunkt endast genom att det också finns andra stater ”out there” i Västvärlden som är av 

samma uppfattning. Said skriver att ”Vi” européer har skapat en kultur som bygger på att 

”Vi” är överlägsna i förhållande till alla icke-europeiska kulturer (Said, 1993:59f). Citatet är 

ett tydligt exempel på Västvärldens makt och befogenhet att konstruera sanning vilket de 

tanzaniska utvecklingsarbetarna måste förhålla sig till för att skapa sin kollektiva identitet 

inom relationen och ett handlingsutrymme på fältet. 

 

 

4.2 … och en plats på ett fält av och för kolonisatörerna 

 
Gemensamt för mina tanzaniska informanter var att de alla tyckte att de västerländska 

volontärerna var viktiga och en förutsättning för verksamhetens överlevnad. Det fanns 

ekonomiska intressen i de västerländska volontärerna, då de menade att de inte hade 

tillräckligt med pengar för att betala till exempel lärare. Dessutom menade vissa att det var 

svårt att få tanzaniska volontärer, eftersom att tanzanierna är i behov av att försörja sina 

familjer, och skulle då kräva betalning. Det leder till ett ekonomiskt beroende av 

partnerorganisationen som förser dem med volontärer. Volontärorganisationerna har en 

stadig ström av volontärer utifrån och får också många ansökningar från 

mottagarorganisationer som vill ha volontärer till sina projekt. Det försätter 

volontärorganisationerna i en priviligierad position mot de tanzaniska organisationerna och 

en givare- och mottagarrelation som bygger på ekonomiska olikheter skapas (Eriksson Baaz, 

2002:84). Det uttrycks också genom att de västerländska volontärerna inte är beroende av de 

tanzaniska mottagarorganisationerna på samma sätt som de tanzaniska hjälparbetarna är. 

Det innebär att de har ett annat handlingsutrymme på arbetsplatsen (Berg, 2007:84f), till 

exempel kunde de enkelt komma med nya idéer för verksamheten eller att ta ledigt och resa 

under en period. Om de upplevde problem på arbetsplatsen kunde de dessutom kontakta sin 

volontärorganisation, så hjälpte de till att lösa problemet. Speciellt de västerländska 

volontärerna som arbetade på barnhem menade att de kunde komma och gå som de ville på 

arbetsplatsen. De tanzaniska informanterna menade också att de västerländska volontärerna 

ofta kom med nya idéer för verksamheten och såg detta som något positivt. Det var alltså den 

västerländska volontärens uppdrag, som en ”professionell” aktör utifrån (Berg, 2007:103), 

att förmedla kunskap och idéer. Det legitimerar återigen västerlänningens uppdrag att skapa 

utveckling, för att befria ”den Andre” från sin låsta position och det upprätthåller den 
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koloniala relationen (Said, 1993) som fortfarande lever kvar mellan givare och mottagare. 

Men det blev även tydligt att de ekonomiska intressena i volontärverksamheten var 

avgörande för att ansöka om stöd från volontärorganisationerna. 

 Den ojämna maktrelationen mellan givare och mottagare gör också att mottagaren måste 

anpassa sig efter givarens intressen. Mottagarens intressen i volontärverksamheten är främst 

ekonomiskt, medan givarens intressen ligger mer i det ”kulturella utbytet” (se kap 3). Som 

Norman Long argumenterar så karaktäriseras partnerskapet inom bistånd ofta av konträra 

intressen och mål (Long & Long, 1992). Det kan vara missvisande att användandet av ordet 

”utbyte” implicerar att båda parter både ger och tar utbyte, och att det således skapar ett 

förhållande i jämvikt. Men det utbytet består av olika saker för de olika parterna i relationen. 

Användningen av ”utbyte” implicerar att ”kultur” förmedlas via båda parter och att de har 

lika mycket att lära av varandra, att det är det som också bör stå i fokus för verksamheten. 

Istället kan jag i empirin se att de tanzaniska informanterna inte är särskilt intresserade av 

den västerländska volontärens kultur, utan snarare av den ekonomiska lättnaden som det 

obetalda arbetet medför samt den organisationsutveckling som tros kunna ske genom 

västerländska volontärer. Mottagarens ekonomiska intressen tonas ned i formella 

sammanhang, fastän samtliga västerländska volontärer berättat att de blivit ombedda av 

mottagarorganisationerna att personligen bistå ekonomiskt eller materiellt till verksamheten. 

En av volontärerna sade även att de volontärer som arbetade på hennes projekt blivit 

förvarnade av sin volontärorganisation om att projektledaren kunde be dem om pengar. Att 

främst intressera sig för ekonomiska resurser utmanar volontärens självbild som en 

efterfrågad yrkesperson och det kan förklaras från givarens sida som att mottagaren har en 

begränsad syn på vad utveckling är (Berg, 2007:116), dock kan jag fråga mig om inte ett 

ekonomiskt bistånd, beroende på storlek, skulle vara mer lönsamt för diverse projekt. Det 

ekonomiska intresset legitimeras alltså inte av givaren som mottagaren är beroende av och 

det är ett exempel på hur mottagaren måste anpassa sig efter givarens intressen och delvis 

därför accepterar de också volontärens påstådda professionalitet, för att få ut sin förtjänst av 

relationen. Det är ett exempel på hur ”den Andre” måste anpassa sig efter Västvärldens 

konstruerade sanning. 

 Den påstådda professionaliteten är också missvisande, eftersom mina europeiska 

informanter (med ett undantag) saknade både erfarenhet och högre utbildning, i kontrast till 

de tanzaniska informanterna, som alla hade både högre utbildning och erfarenhet.  Ett 

vanligt förekommande resonemang hos den västerländska volontären var att den insett att 

arbetet var betydligt svårare än vad den föreställt sig från början, att det var svårare att ”göra 

skillnad”. Det är möjligt att detta beror på volontärens låga utbildning, men eftersom 

volontären ses som en del av den utvecklade Västvärlden anses den ändå vara lämpad för 
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arbetet, vilket leder till att den arbetar utanför sin egentliga profession (Eriksson Baaz, 

2002:137). Den största skillnaden hade skett på det individuella planet, menade de 

västerländska volontärerna. Både de tanzaniska och de europeiska informanterna menade 

dessutom att volontären behöver lång tid för att anpassa sig till den nya miljön. Därför är det 

problematiskt att ta emot korttidsvolontärer, menade de tanzaniska informanterna. De flesta 

av mina västerländska informanter stannade i landet i över en månad, men det var inte 

ovanligt att ta emot volontärer som stannade kortare tid än en månad, menade 

volontärorganisationen i Tanzania. Under intervjuerna med de tanzaniska informanterna 

framgick det även att de flesta mottagarorganisationer inte vill ta emot korttidsvolontärer 

längre, eftersom de behöver för lång tid för att anpassa sig och när de väl har gjort det så är 

det dags för dem att åka hem. Även Bergs studie tar upp detta och språkförbistringen som 

problem (Berg, 2007:111f). Språkförbistringen var också ett problem som de internationella 

volontärerna stötte på och som jag upptäckte i mina fältanteckningar. Även fast de 

internationella volontärerna inte talade swahili kunde de få arbeta som lärare. På ett projekt 

skedde undervisningen från volontärerna helt på engelska och fordrade en tolk. Det innebar 

att de dagar då ingen tolk fanns hämmades undervisningen på grund av det. Det är 

ytterligare ett exempel på hur det västerländska ses som normen. Även det faktum att 

engelskan börjat ses som ett internationellt språk visar på vilken makt det västerländska 

samhället har gentemot ”resten” av världen. Enligt Jonssons studie är det inte alla 

organisationer som vill och klarar av att samarbeta med volontärer, då de inte kan språket, 

dricka vattnet eller äta maten. Frågan är om den internationella volontären i många fall 

belastar lika mycket som den tillför. Men genom att lägga mer fokus på det kulturella utbytet 

och inte belasta de västerländska volontärerna med vad som anses som alltför svåra uppgifter 

(Jonsson, 2012: 165), slipper de bli föremål för kritik. Dock kan det verkligen ifrågasättas att 

volontärer utan några som helst pedagogiska meriter får arbeta som lärare. Och om det ändå 

fordras en tolk, skulle inte då lika gärna tolken kunna sköta hela undervisningen? 

 Allt detta bör ses i relation till solidaritetsdiskursen som präglar partnerskapet inom 

bistånd idag. Även om mottagarna hade haft lika stor, om inte större, nytta av att ta emot 

pengar istället för volontärer måste de anpassa sig till de krav som ställs av givarna. Enligt de 

tanzaniska informanterna hade de projekt som drevs av tanzanier inget ekonomiskt bistånd 

från någon organisation och de menade också att det var väldigt svårt att få. De som däremot 

hade en västerländsk ledning hade ekonomiskt stöd från olika västerländska 

välgörenhetsorganisationer. Det betyder inte att mottagarorganisationerna inte hade sökt 

ekonomiskt bistånd. Det kan tänkas att de olika ledningarna tillskriver organisationerna 

olika värden, i enlighet med de koloniala stereotyperna, som tas i beaktande av givarna. 

Således blir det mer relevant för den tanzaniskt ledda organisationen att vända sig till 
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volontärorganisationer och skapa sig ett handlingsutrymme inom solidaritetsdiskursen, 

eftersom det är därigenom de har möjlighet att få någon ekonomisk lättnad. 

  



 
 
 
 
 

32 

5. Avslutande diskussion 
 
 
Talet om olika kulturer används från volontärorganisationerna i en föreställning om att skapa 

förståelse och fred, vilket är kärnan i de ideella organisationerna. Men att benämna kulturer 

som Annorlunda tenderar att fästa för mycket uppmärksamhet på vad som är olika mellan 

den ”västerländska” och ”den Andra” kulturen och har även benägenhet att generalisera 

dessa till homogena imaginära platser. Detta leder till att den europeiska volontären istället 

för att se likheter fäster större uppmärksamhet på olikheter, därför kommer den att fjärma 

sig från de som talas om som ”annorlunda” och skapa en bild av sig själv som västerländsk. 

Volontären kommer att söka sig till de som uppfattas som lika, alltså de andra västerländska 

volontärerna. En risk med detta skapande av kollektiva identiteter är att de också tycks 

sammanfalla med hudfärg. Talet om ”rasmässiga skillnader” har idag ersatts med ”kulturella 

skillnader”, därför är användandet av ”kulturella skillnader” något som bör tänkas över mer 

noggrant av organisationerna. När exempelvis mediala representationer av platsen redan har 

gjort intryck på volontärens föreställning om de kulturella olikheterna kan jag tycka att de 

ideella organisationerna har en viktig roll att fylla genom att motarbeta de föreställda 

olikheterna. Genom att använda uttryck som ”kulturella olikheter” bidrar organisationerna 

alltså till att volontärer söker sig till varandra och stärker bilder av ”Vi” och ”de Andra” som 

lever kvar sedan kolonialismen. Men talet om de kulturella olikheterna är inte heller något 

som är helt enkelt att komma ifrån, eftersom det är de kulturella olikheterna som den 

västerländska volontären vill konsumera. Därför är organisationerna också beroende av att 

de kulturella olikheterna ska finnas kvar.  

 Föreställningen om olika kulturer legitimerar också att volontären använder ”den Andre” 

som fond för sin egen självförståelse. Volontären kommer att söka sig till grupper som den 

känner högre grad av identifikation med och där skapas också kollektiva identiteter i ett ”Vi” 

som västerländska volontärer och ”de Andra” som invånare. Inom ”Vi”-et ignoreras eller 

accepteras de kulturella olikheterna mellan västerländska nationer, eftersom de inte anses 

vara så olika som den tanzaniska kulturen (se citat s. 14). Men det är också möjligt att 

skapandet av de kollektiva identiteterna och dess grupper beror på klasskillnader mellan de 

västerländska volontärerna och tanzanierna som de mötte i sin vardag. Solidaritetsprincipen 

i att volontärerna ska vara inkluderade i det samhälle de är verksamma i blir i det fallet 

dysfunktionell.  

 Eftersom ”den Andre” är spännande och fascinerande men även något negativt är 

användningen av den som fond något som ger en mer positiv bild av självet, exempelvis 
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tänker jag på de europeiska informanternas resonemang om att de insett hur bra vi har det i 

västvärlden. Bilden av ”den Andre” som irrationell och traditionell upprätthålls också i 

kontrast till ett upplyst ”Vi” – föreställningar som har sin grund i koloniala stereotyper. 

Uppfattningen om det upplysta ”Vi”-et bidrar också till volontärens självbild av att vara en 

kvalificerad person för att medverka till utvecklingen av de ”underutvecklade”. Samtidigt 

finns det även en förväntning hos tanzanierna på projekten om att västerlänningen ska 

besitta just dessa kvalifikationer, och det har också sin utgångspunkt i koloniala 

föreställningar om europén. Däremot finns det mycket som är motsägelsefullt i bilden av den 

upplysta europén när det kommer till den europeiska volontären, då de saknar relevanta 

meriter för det arbete som de utför. 

 Däremot ses volontärresan i sig som meriterande. Att konsumera en volontärresa är en 

del av den västerlänska medelklasskvinnans självförverkligande, vilket består både i en ritual 

för inträdet i vuxenlivet och i ett införskaffande av kulturellt kapital. Solidaritetsdiskursen 

har delvis möjliggjort denna upplevelsekonsumtion, eftersom att upplevelsen består i att 

”komma nära folket” och uppleva landet och kulturen ”på riktigt” – vilket också är vad 

solidaritetdiskursen betyder i detta sammanhang, att känna samhörighet med den gruppen 

man vill hjälpa genom att bo tillsammans med dem under deras villkor. Volontärerna vill 

resa som något annat än ”vanlig turist” och samtidigt göra något ”meningsfullt”, vilket i hög 

grad påverkar deras självbilder. Dessa faktorer leder volontären till den ideella 

organisationen, då den genom sina urvalsprovesser, marknadsföring av hjälpbehov och 

betoning på kulturellt utbyte nått högre exklusivitet än kommersiella resebyråer. Icke desto 

mindre påverkar existensen av de kommersiella volontärresebyråerna de ideella 

organisationerna genom att de i viss mån konkurrerar om konsumenterna. Det leder till att 

de ideella organisationerna också måste erbjuda individuella lösningar. De individuella 

lösningarna måste också ses i relation till de nyliberala strömningar som påverkat samhället 

under en tid. Både ideella organisationer och kommersiella resebyråer nyttjar ”den Andre” 

och ”den Andra kulturen” för att erbjuda sina individuella lösningar, eftersom konsumenten 

använder föreställningen om ”den Andra kulturen” för sitt eget självförverkligande. 

 Mottagarna är ekonomiskt beroende av givarna, men eftersom det finns fler 

mottagarorganisationer än givarorganisationer så blir givarna mer efterfrågade och inte lika 

beroende av mottagare. Det finns alltså ett ojämnt maktförhållande organisationerna 

emellan, vilket står i kontrast till föreställningen om solidaritet. I relationen finns givarens 

intresse av kulturellt utbyte samtidigt som mottagaren har ett ekonomiskt intresse. Eftersom 

givaren är den som kan betraktas som dominant i relationen är det den som skapar 

relationens normer och även mottagarens förutsättningar för att få sina intressen till 

godosedda. Mottagaren måste därför anpassa sig efter normerna för att bli erkänd av givaren 
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genom att anta dennes kultur, vilket kan leda till att mottagaren kommer att betrakta sig själv 

genom givarens ögon. De måste acceptera ”kulturellt utbyte”, vilket verkar innebära att 

projekten (mottagarna) ska få ”kunskap” medan den västerländska volontären får 

personlighetsutveckling genom upplevelser, fastän mottagarnas främsta intresse är rent 

ekonomiskt. Men det ekonomiska intresset godkänns inte av givarorganisationerna, eftersom 

det utmanar bilden av västerlänningen som efterfrågad yrkesperson. 

 Volontärerna och givarorganisationerna har makten att skapa sanning på fältet. Genom 

att använda ”de Andra” som fond skapar de kollektiva identiteter utifrån givare och 

mottagare, som också bygger på föreställningar om koloniala stereotyper. Att den dominanta 

i givar- och mottagarrelationen använder ”den Andre” som fond för sitt identitetsskapande 

sätter också gränser för hur ”den Andre”, alltså mottagaren, kan agera i relationen. 

Mottagarna får också mindre makt på det sättet att de saknar kulturellt och ekonomiskt 

kapital som kan bli igenkänt av givarna, därför kan jag också dra slutsatsen att givarnas och 

volontärernas införskaffande av kulturellt kapital också får styra relationen och sätta de 

förutsättningar som mottagarna har att förhålla sig till om de vill spela ut sina egna syften 

med relationen. Mottagarna får alltså lov att acceptera givarnas föreställningar om att skapa 

fred genom kulturellt utbyte för att få ut sin ekonomiska vinning ur relationen. Således får 

även de infoga sig i och bli en del av den individualistiska solidaritetsdiskursen. Eftersom att 

individualismen legitimerar konsumtionen av de kulturella olikheterna skulle jag vilja säga 

att det delvis är den som gör solidariteten i relationen dysfunktionell. 

 Att vara solidarisk innebär att känna samhörighet med den gruppen personen i fråga vill 

hjälpa. Men så länge kulturella olikheter kan konsumeras för identitetsskapande och 

självförverkligande tenderar volontären att fästa mer uppmärksamhet på skillnader än på 

likheter och således får relationen en omvänd effekt. Återigen vill jag betona vikten av de 

ideella volontärorganisationernas möjlighet att hellre fästa uppmärksamhet vid likheter än 

vid skillnader, först då kan vi skapa en mer jämlik relation mellan givare och mottagare. Men 

eftersom de får konkurrera med kommersiella volontärresebyråer gör sig det uppdraget inte 

helt enkelt, då resebyråerna har som främsta intresse att sälja resor och inte skapa en jämlik 

värld. Trots de ideella organisationernas exklusivitet finns det en risk att om kulturen slutar 

marknadsföras så kommer konsumenten att istället vända sig till resebyråerna för att 

uppfylla sitt självförverkligande. Därför befinner sig de ideella organisationerna, och kommer 

troligen göra det ännu mer i framtiden allt eftersom upplevelseindustrin expanderas, i en 

anpassningssituation vars effekter går emot deras egentliga principer. Min sista slutsats är att 

den ojämlika relationen mellan givare och mottagare skulle kunna motverkas och förebyggas 

om kapitalistiska intressen inte fick styra fältet. Solidaritetsdiskursen bygger på en önskan 

om att skapa ett jämlikt förhållande mellan givare och mottagare och den används av ideella 
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volontärorganisationer som ett sätt att också skapa tvärkulturell förståelse. Men genom att 

fokusera på kulturella olikheter i den tvärkulturella förståelsen motverkas solidaritetens 

grundtanke om att skapa ett jämlikt förhållande och volontärtjänsten blir istället föremål för 

upplevelsekonsumtion, vilket får en omvänd effekt än den önskade och spelar istället 

kapitalismens makthavare rakt i händerna. 
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