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Abstract 

I vår iver att hjälpa utvecklingsländer tror jag att vi eventuellt är med och på nytt skapar en 

maktposition gentemot utvecklingsländerna, en ny slags kolonisering. Kanske borde 

västvärlden ta ett steg tillbaka och först lära sig om andras kulturer och vara mer lyhörda inför 

vart och vilka behov som behövs, istället för att bara anta att de ska och vill bli en kopia av 

västerlandet.  

     Syftet med uppsatsen är att utifrån en analys av tre självbiografiska verk få bredare 

kunskap om vilka former av påverkan som volontär- och biståndshjälp kan ha på 

mottagarländernas kultur samt att diskutera om volontär- och biståndshjälp indirekt 

upprätthåller västerlandets fortsatta globala maktposition     

     Min valda teori är postkolonialism med fokus på Saids Orientalism. Då postkolonialismen 

till viss del utgörs av språkliga maktstrukturer, har jag valt att utgå från metoden närläsning 

som går ut på att analysera språk och strukturer i litterära verk.    

     Undersökningen visar att främst volontärhjälp påverkar mottagarländerna på ett negativt 

sätt och är med och bidrar till att bevara gamla koloniala strukturer. Biståndshjälpen är mer 

försiktig och påverkar inte i lika stor mån. 

Nyckelord: Postkolonial teori, Orientalism, Said, volontärhjälp, biståndshjälp. 
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1. Inledning 

1.1 Problemområde 

Från en som varit mycket i Uganda, och arbetat som volontär där, fick jag höra en historia om 

skor, en enkel historia men med en viktig poäng. Vi i väst tar för givet att alla vill och behöver 

gå i skor, men en man från lokalbefolkningen hade frågat min vän varför vi var så besatta av 

att ge alla invånarna i byn skor. Han undrade vem som hade kommit på den idén, och menade 

att de klarade av sina arbeten ute på landsbygden utan skor och hade gjort i alla år. De levde 

med varmt klimat och minimal nedskräpning så risken för att frysa eller trampa på exempelvis 

glasskärvor var liten. De gick utan skor inte för att de inte hade tillgång eller råd, utan för att 

det var enklast och fungerade bra så. Vem har bestämt att det är ett tecken på fattigdom att 

inte ha några skor? Istället ville de hellre ha hjälp med sätt att lättare transportera vatten till 

byn. Historien var ögonöppnande för mig och fick mig att tänka på om volontär- och 

biståndshjälp bidrar till att koloniala strukturer fortfarande underordnar vissa länder 

ekonomiskt och om det även är en faktor som påverkar utvecklingsländers egna kultur. 

     Jag har fått höra historier om folk som åker till utvecklingsländer för att hjälpa till, men 

platsen de besöker har inget behov av just den volontärens kunskaper så de säger till personen 

att gräva en grop på en specifik plats, vilket får personen att tro att den har hjälpt till med 

något nödvändigt. När personen har åkt hem och nya volontärer kommer så får de fylla igen 

gropen igen. Vi i västerlandet vill hjälpa men i mina ögon verkar det som att vi inte alltid har 

tillräckliga kunskaper om hur, var och vilken hjälp som verkligen behövs. Detta kan skapa 

fler och nya problem istället för den hjälp som är tänkt.  

     I vår iver att hjälpa utvecklingsländer tror jag att vi eventuellt är med och på nytt skapar en 

maktposition gentemot utvecklingsländerna, en ny slags kolonisering. Bara för att västvärlden 

är modern och långt utvecklad betyder inte det att vi alltid vet bäst, kanske borde vi ta ett steg 

tillbaka och först lära oss om andras kulturer och vara mer lyhörda inför vart ett behov av 

hjälp finns istället för att bara anta att de ska bli en kopia av västerlandet.  

     Utifrån egna erfarenheter via mina resor i utvecklingsländer så som exempelvis Kambodja, 

Indonesien och Kenya så har jag upplevt att behovet av hjälp är stort. Exempelvis så upplevde 

jag i Kambodja att det fanns många föräldralösa barn som sprang på gatorna och tiggde. 

Efterhand fick jag reda på att det fanns mängder av barnhem som dessutom ofta var överfulla. 

Man kunde åka till barnhemmen och antingen arbeta där en vecka eller två eller åka dit med 
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gåvor så som leksaker, skolmaterial eller pengar. Men jag fick också lära mig av 

lokalbefolkningen att på grund av alla västerlänningar som kom dit så blev det hela tiden fler 

och fler barnhem, och att föräldrar ibland lämnade bort sina barn där i hopp om att 

västerlänningarna skulle ge barnen en bättre framtid på barnhemmen eller bli adopterade. I 

Vietnam blev jag tillsagd att inte ge pengar till de tiggande barnen, vilket var svårt för man 

ville verkligen hjälpa de små liven. Men jag fick förklarat för mig att sedan föräldrar kommit 

på att turister hellre skänkte till tiggande barn än vuxna så gick allt färre barn inte till skolan, 

vilket skulle vara förödande för landet, när många barn kommer sakna grundutbildning i 

framtiden. Eller när jag var i Thailand och lärde känna en ung man där som berättade att 

många restauranger och affärer har blivit tvungna att ha en prislista för turisterna och en för 

lokalbefolkningen. Därför att det kommer en stor mängd turister till Thailand och många av 

dom är inte vana vid att pruta, de vill dessutom inte pruta för de tycker redan att det är så 

billigt, detta har orsakat att priserna i Thailand har ökat så drastiskt så att lokalbefolkningen 

inte längre hade råd att handla själva. För att råda bot på detta så finns det numera ofta två 

prislistor. Så små saker som vi turister och volontärarbetare gör utan att vara medvetna om 

vilka stora effekter det kan ha på ett helt land. 

     Att åka utomlands och arbeta som volontär är något som blir allt vanligare i dagens allt 

mer globaliserande samhälle. En del gör det för att det ser bra ut på deras cv (både för arbets- 

och utbildningsansökningar), andra gör det för att de vill hjälpa och göra världen till en bättre 

plats. Anledningarna är många men just en vilja till att hjälpa andra som har det sämre verkar 

vara en av de vanligaste orsakerna. Jag är personligen intresserad av att få vara en del av en 

verksamhet som försöker att underlätta för utvecklingsländer och därför har jag ställt mig 

frågan om all hjälp verkligen är bra hjälp. I och med min egen nyfikenhet på området så har 

jag studerat både litteratur och videos om ämnet och kommit fram till att det är en väldigt 

komplex fråga som det inte verkar finnas ett enkelt svar på. Jag har främst läst biografier av 

personer som antingen arbetat i volontär- eller biståndssektorn. I en del av de biografierna är 

det uppenbart att vi västerlänningar påverkar fattigare länder på många olika sätt, inte bara 

positivt utan även negativt och då oftast omedvetet. Vi tror att vi gör något bra men en 

glömmer ofta att titta på hela bilden och hur våra val påverkar i det långa loppet.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en analys av tre självbiografiska verk få bredare kunskap 

om vilka former av påverkan som volontär- och biståndshjälp kan ha på mottagarländernas 

kultur samt att diskutera om volontär- och biståndshjälp indirekt upprätthåller västerlandets 

fortsatta globala maktposition. Mina frågeställningar är därmed: 

• Kan man i de tre självbiografiska verken om volontär- och biståndshjälp se koloniala 

maktstrukturer och i så fall hur? 

• Vilka former av kulturell påverkan av volontär- och biståndshjälp beskrivs i de tre 

självbiografiska verken?  

• Hur och varför görs det i dessa verk skillnad mellan volontär- och biståndssektorerna? 

 

1.3 Teori 

För att kunna analysera de biografiska verken har jag valt att utgå från ett postkolonialt 

perspektiv, där fokus kommer att ligga på Edward Saids verk Orientalism1. Said var författare 

och professor i engelsk litteratur vid Columbia University i New York. Tillsammans med 

psykiatern och filosofen Frantz Fanon anses han även vara en av grundarna till den 

forskningsinriktning som benämns postkolonialism. Kort sagt kan man säga att 

postkolonialismen går ut på att påvisa att det än idag finns strukturer i samhället som 

härstammar från kolonialismen. Man menar att bara för att man avkoloniserade världen så 

betyder inte det att de gamla maktstrukturerna försvann. Den stereotypa bilden av österlandet 

lever kvar och ett Vi och Dom tänk existerar fortfarande. För att få mer bredd på hur 

postkolonialismen kan användas läser jag även andra texter, exempelvis antologin 

Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella 

samhället.2 Boken är skriven av tre samhällsvetare från Göteborgs universitet och ger en 

gedigen introduktion till vad postkoloniala teorier är och till vilka författare som anses vara 

mest inflytelserika inom ämnet. I nästa kapitel kommer jag att presentera både 

postkolonialism och orientalism.  

                                                           
1 Said, Edward W., Orientalism, [Ny utg.], Ordfront, Stockholm, 2000 
2 Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (red.), Globaliseringens kulturer: den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, Nora, 1999 
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1.3.1 Fördjupning av Postkolonialism och Orientalism 

Att kort definiera vad postkolonialism är för något är näst intill omöjligt, forskningsfältet 

inom postkolonialism är brett och det innefattar många tolkningar och teoretiker. 

Utgångspunkten är att stora delar av de strukturer som fanns under kolonialismen än idag 

lever kvar, trots att koloniseringen har avskaffats. Det är alltså en slags kritik mot de 

strukturerna och den uppdelningen av världen. I Globaliseringens kulturer görs ett försök till 

en definition: ”all kultur påverkad av den europeiska imperialismens processer från 

kolonialismen fram till idag”.3 Denna definition är ursprungligen från The empire writes back: 

Theory and practice in post-colonial literature men är här refererad av de tre forskarna från 

Göteborg.  

     En aspekt som är viktigt att nämna är det finns en diskussion om det enbart är de länder 

som koloniserades som idag kan ses som postkoloniala. En menar att även Australien, Kanada 

och Nya Zeeland exempelvis bör ingå. De som står för denna bild av postkolonialismen 

menar: 

[…] på frågan vem som är postkolonial är att inget samhälle kan definieras som 

utanförstående. Frågan om hur kolonialismen och dess effekter präglar kulturella identiteter 

och samhällen är inte något som endast berör de före detta koloniserade samhällena och deras 

kolonisatörer, utan även de samhällen som formellt inte deltog på någon sida.4 

Detta betyder exempelvis att Sverige som inte var aktiva deltagare av koloniseringen ändå 

måste ta ansvar eftersom de ändå tack vare den åtnjutit fördelar. Eller som i fallet med Nepal, 

som aldrig har varit koloniserade, men de har ändå haft utländska politiker som styrt 

utrikespolitiken och landet har upplevt effekter liknande de koloniserade länderna.5 

Tyvärr är det inte så enkelt att helt förstå teorin; det är lätt att tänka att bara för teorin heter 

postkolonial är det en teori om den period som kommit efter kolonialtiden, så är inte fallet. 

Oftast ser man det som en brytning med det gamla när man går från en period till en annan 

exempelvis från modernismen till postmodernismen. Men de inom postkolonialismen 

argumenterar istället för att kolonialismen än idag påverkar dagens globala samhällen även 

om det givetvis finns sådant som också skiljer sig från den tiden. Därför hävdar teoretiker 

inom postkolonialismen att förstavelsen skapar viss förvirring och man bör istället tänka så 

här: ”Prefixet ”post-” betecknar också ett försök att tänka bortom de gränser och identiteter 

                                                           
3 Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz, s. 16 
4 Ibid, s. 17 
5 FN- Sambandet 2017, Globalis.se, Uppdaterad: 15/10-13 Hämtad: 22/5-18 
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som instiftats under kolonialismen”.6 Inom litteraturvetenskapen är postkolonialismen vanlig 

och där tar man ofta upp hur den koloniserade delen av världen framställts i litteratur både 

historiskt och i nutid. Man har kommit fram till att det är stereotypa framställningar som 

presenteras, och att oavsett om en koloni låg i Västindien eller i Afrika så beskrevs 

urinvånarna på samma sätt, trots de stora skillnaderna på dessa olika kulturer. Detta skapade 

ett ”vi och dom” tänk och det är här som Saids orientalism-tes kommer in. 

     Said menar att världen blivit uppdelad i två geografiska delar, orienten (österlandet) och 

occidenten (västerlandet) och att under kolonialismen blev denna uppdelning mer påtagligt än 

förut. Sättet som österlandet har skildrats på genom historien har hjälpt till att definiera 

Europa, som österlandets motpol. Exempelvis: det fattiga österlandet mot det rika 

västerlandet, folket i österlandet ansågs vara outbildade medan de i västerlandet var utbildade, 

västerlandet är civiliserat medan österlandet är ociviliserat. Vad som menas är att ”vi” är det 

”dom” inte är, ”vi” är bättre och måste hjälpa ”dom” att komma upp till ”vår” nivå. 

Västerlandet, framförallt Europa, har byggt upp en ytterst positiv stereotypisk bild av sig 

själva genom att ständigt trycka ner och visa upp negativa stereotypiska skildringar av 

österlandet.7 Än idag är media skyldig till att sprida denna skildring. Det räcker att man tittar 

på något så oskyldigt som disneyfilmen Aladdin, där de som är hjältarna och de goda pratar 

utan brytning medan de onda har en stark utländsk brytning. Vidare så framstår invånarna i 

den påhittade staden Agrabah som barbariska, som vill skära av händer och öron på folk, detta 

är bara ett litet urval av stereotypiska skildringar i filmen.8 Det hela handlar om 

maktstrukturer, under kolonialtiden for européer till österlandet och tog över länderna där, de 

styrde och ställde som de ville för de ansåg sig vara överlägsna, man sa ofta att det var för att 

hjälpa urinvånarna och landets utveckling som européerna tog över.  

Förhållandet mellan Västerlandet och Orienten är ett maktförhållande, ett förhållande av 

dominans, av varierande grader av en komplicerad hegemoni […]. Orienten orientaliserades 

inte bara därför att man upptäckte att den var »orientalisk« på alla de sätt som var vedertagna 

för en vanlig europé på artonhundratalet utan också därför att den kunde göras – det vill säga 

tvingas ikläda sig i rollen som – orientalisk.9 

Said kritiserar dessa maktstrukturer och uppdelningar och argumenterar för att trots den 

ojämna maktstrukturen så har det alltid funnits ett kulturellt utbyte mellan österlandet och 

                                                           
6 Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz, s. 17 
7 Said, s. 64–77 
8 Fox, David J, ”Disney Will Alter Song in 'Aladdin': Movies: Changes were agreed upon after Arab-Americans 

complained that some lyrics were racist. Some Arab groups are not satisfied” [elektronisk resurs], Los Angeles 

Times, Publicerad: 10/7- 93. Hämtad: 24/4- 18 
9 Said, s. 69 
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västerlandet. Österlandet har historiskt sett till och med varit överlägset västerlandet och man 

respekterade då österlandet på ett annat sätt.  

     Till stor del har Said analyserat västerländsk litteratur för att kunna bevisa sin teori, i 

boken Orientalism tar han upp många exempel på verk och författare som genom åren skildrat 

världen genom att dela upp den i ett österland och ett västerland, som har skildrat österlandet 

som något exotisk, annorlunda och ociviliserat. Än idag skildras den så kallade orienten på ett 

stereotypiskt sätt, inte bara inom skönlitteraturen utan det finns fortfarande akademiska 

studier som kallas orientaliska studier runt om i världen. I exempelvis USA finns det studier 

som heter just ”oriental studies”, kritiker menar att det inte är ett korrekt begrepp och att 

begreppet fortsätter att dela upp världen i ett ”vi” och ”dom”. 

 

1.4 Metod  

Då postkolonialismen till viss del utgörs av språkliga maktstrukturer, har jag valt att utgå från 

metoden närläsning, en metod som är vanlig inom litteraturvetenskapen. En närläsning går ut 

på att man först läser en bok för att veta dess innehåll, sedan går man vidare med att läsa den 

igen men då genom att leta efter vissa strukturer och detaljer som finns i texten. 

You may focus on a particular passage, or on the text as a whole. Your aim may be to notice 

all striking features of the text, including rhetorical features, structural elements, cultural 

references; or, your aim may be to notice only selected features of the text—for instance, 

oppositions and correspondences, or particular historical references.10  

Vad man letar efter är olika beroende på i vilket syfte man gör närläsningen och vilken 

övergripande teori man använder sig av som tolkningsfilter. Inom litteraturvetenskapen brukar 

man säga att man ”packar upp texten”.  Med denna metod kan jag därför lägga fokus på att 

ingående analysera författarnas ordval i texterna och genom det och den valda teorin plocka ut 

strukturer och detaljer som vittnar om koloniala maktstrukturer. 

 

 

 

 

                                                           
10 Kain, Patricia, How to Do a Close Reading, Writing Center at Harvard University, Cambridge, 1998 
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1.5 Material  

Mitt primärmaterial består av tre biografiska verk, två av dem är om författarnas erfarenheter 

från att ha varit volontär medan den tredje är om en läkares erfarenheter från att ha arbetat för 

Läkare utan gränser. De tre böckerna är: De försvunna barnen11 av Conor Grennan, Kisses 

from Katie12, Katie Davies berättelse, skriven med hjälp av Beth Clark, och Om jag har en 

dålig dag kanske någon dör13 av läkaren Christian Unge.  

De försvunna barnen av Conor Grennan: 

Boken handlar om amerikanen Grennan som när han är 29 år gammal väljer att åka till Nepal 

för att volontärarbeta på ett barnhem. Han är välutbildad och har arbetat utomlands innan han 

bestämmer sig för att göra sitt livs äventyr, en jordenrunt resa, med start i Nepal. Han 

använder volontärarbetet som ett slags försvar inför sin familj och sina vänner, för att kunna 

säga upp sig från sitt arbete och resa runt utan några måsten eller invändningar. Så han är 

egentligen inte intresserad eller insatt i varken Nepals historia och kultur eller om 

volontärhjälp rent generellt. Men under sin tid som volontär får han upp ögonen för 

volontärhjälpens problemområden och kommer till slut att viga sitt liv åt att hjälpa främst 

barn i Nepal genom att starta en egen hjälporganisation som går ut på att återförena barn och 

föräldrar som råkat ut för barnhandel. 

Kisses from Katie av Katie Davies: 

Davis är enbart sjutton år första gången hon åker som volontär till Uganda i tre veckor, med 

sig har hon sin mamma. Hon väljer att åka igen efter hon klarat av gymnasiet och då för ett 

helt år. Hon är kristen och hennes biografi utgår mycket från hennes kristna tro som färgar 

alla hennes upplevelser i Uganda. Hennes låga ålder, att hon saknar tidigare erfarenheter av 

att resa runt i världen och att hon inte har någon högre utbildning avspeglar sig i hennes 

beskrivningar. Där hon ständigt gör distinkta skillnader på USA och Uganda. I motsats till 

Grennan ser Davis bara problemen som finns i Uganda inte de eventuella problem som 

exempelvis volontärhjälp skapar, hennes tro verkar göra henne mindre kritisk till saker och 

ting. Hennes år i Uganda slutar med att hon under tiden adopterat tretton barn och startat en 

egen hjälporganisation, som går ut på att stödja fattiga barn i Uganda med att kunna gå i 

skolan. Hon har vissa problem med att få in pengar till verksamheten och hon skriver själv om 

                                                           
11Grennan, Conor, De försvunna barnen, [Ny utg.], Nona, Göteborg, 2015  
12 Davis, Katie, Clark, Beth, Kisses from Katie - a story of relentless love and redemption, 2013 
13 Unge, Christian, Har jag en dålig dag kanske någon dör, Stockholm, 2018 
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hur lite ansvar hon tog för att få in pengar och ändå fortsatte hon skriva in barn att stödja. Hon 

ansåg att Gud skulle skicka pengar när det behövdes som mest. 

Om jag har en dålig dag kanske någon dör av Christian Unge: 

Unges biografi handlar främst om att vara läkare och i andra hand om att vara läkare för 

biståndsorganisationen Läkare utan gränser. Unge har åkt iväg för organisationen till bland 

annat Burundi och DR Kongo och han samarbetade även med dem under fem år i Kenya i 

samband med sina studier om global hälsa. Han är högutbildad och inför varje uppdrag måste 

han läsa på om mottagarlandets historia och dagens situation. Detta gör att han har bred 

kunskap om vart han landar och hur han eventuellt bör agera vid problem som kan 

uppkomma. Jag får intryck av att han inte interagerar mycket med lokalbefolkningen förutom 

med de sjuka som kommer in till mottagningen och han har varken tid eller möjlighet (på 

grund av att han är i konfliktdrabbade områden) att åka runt som turist.  

     Urvalet har jag baserat på att jag ville ha biografiska verk för att få en mer realistisk bild av 

hur det är arbeta som volontär, vidare ville jag ha en bok som behandlade ämnet positivt och 

en negativt. Grennans bok är den som medvetet visar upp baksidorna med att arbeta som 

volontär medan Davis är den som visar en mer positiv bild. Unges bok har jag valt för att få in 

hur det är att arbeta med bistånd och för en större organisation, fortfarande ur en biografisk 

ståndpunkt. Och för att försöka få fram om det är någon skillnad på att arbeta som volontär 

eller med bistånd.     

 

1.6 Tidigare forskning 

Trots att det finns mycket forskning om volontärhjälp och bistånd så har det inte varit lätt att 

få fram relevant forskning på mitt forskningsområde. Den mesta tidigare forskningen är ofta 

framtagen i samband med en organisation och därför har den ofta känts partisk eller så 

fokuserar forskningen mer kring de som reser iväg som volontärer. Väldigt lite forskning 

fokuserar på effekterna på mottagarlandet och befolkningens erfarenheter av mötet med 

volontär/biståndsarbetare. Att det behövs mer forskning inom detta område är även något som 

forskarna Christine Milligan och David Conradson tar upp som ett problem i Landscapes of 

Voluntarism. Författarna vill samla bred information och forskning om voluntarism i alla dess 

former i en och samma bok, därför är bokens olika kapitel skriven av 23 olika författare med 

olika sorters bakgrund och expertområden. De menar även att den mesta forskningen inom 
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volontärsektorn i stort sett bara behandlar hälsa och sociala tjänster men att man nu kan se att 

andra viktiga ämnen börjar komma fram och med sitt bidrag vill dom belysa att voluntarism 

är så mycket bredare än vad många först antar. Det är dessa ämnen som de vill komma åt 

genom kulturgeografiska perspektiv. Volontärism är en växande industri och tar allt mer plats 

inom den sociala välfärdspolitiken i världen. Dess inverkan på det sociala och ekonomiska 

livet försummas ofta när det kommer till kulturgeografisk forskning, med Milligan och 

Conradsons antologi vill de lägga fokus på detta problem. Genom att titta på volontärindustrin 

genom geografiska perspektiv vill de visa vad ett sådant perspektiv kan bidra till forskning 

inom exempelvis sociologi, statsvetenskap och socialpolitik. De avslutar boken med att säga 

att de inte erbjuder en fast slutsats utan mer att de erkänner att alla författarna inte alltid 

kommer fram till samma slutsats, vilket de menar visar på vikten av det geografiska intresset 

för volontärism och grunden för att främja en socialvetenskaplig förståelse för ämnet. Denna 

antologi har hjälpt mig med att kunna definiera volontärhjälpens olika former och att hitta 

annan relevant litteratur inom mitt forskningsområde. 

     En del studentuppsatser har varit av intresse främst genom att hitta annat material som jag 

kunnat använda mig av i min undersökning, men även för att se hur de har nyttjat 

postkolonialismen. De som jag valt att nyttja är: Volontärturism: Kolonialism i en nyliberal 

värld14 av två studenter på Mittuniversitetet i Sundsvall, Alexandra Edvinsson och Malin 

Moen. Där deras syfte är att utforska hur ett ”vi” och ”dom” maktperspektiv påverkar 

volontärturismen och genom detta få en bredare förståelse för hur man i framtiden kan 

motarbeta detta. De har gjort en kvalitativ undersökning genom gruppintervjuer för att samla 

in data. De valde att göra fokusgruppintervjuer där de tagit hjälp av bilder och en 

informationsfilm som utgångspunkt. Fokusgruppen har bestått av svenska studenter i åldrarna 

18–25. De har sedan valt att analysera intervjuerna med en kritisk diskursanalys. : I sin 

slutsats säger de att de kunde se att deltagarna hade en viss medvetenhet om att det finns ett 

”vi” och ”dom” tänk än idag. Detta verkade de tyvärr inte härleda till kolonialismens arv och 

därför menar Edvinsson och Moen att detta är något som borde bli mer allmän kännedom. 

Intervjugruppen menade också att de ansåg att: ”Alla verkar ändå så otroligt glada”15, vilket är 

den bilden som många får genom de bilder som media och volontärbyråer visar upp. Vidare 

säger de att det numera verkar vara mer ett ”jag” och dem” tänk istället för ”vi och ”dom”, 

                                                           
14 Edvinsson, Alexandra & Moen, Malin, Volontärturism: Kolonialism i en nyliberal värld [elektronisk resurs], 

Mittuniversitetet, Sundsvall, 2015. 
15 Ibid, s. 19 
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alltså att ansvaret för att hjälpa ”dem” ligger på en individnivå nu. De konstaterar att deras 

studie bekräftar att en ”vi” och ”dom” värld existerar. 

     När den Andre behöver hjälp Om makt, etik och koloniala spår i volontärturismen16 av 

studenten Hanna Bäckström vars syfte är att kritiskt titta på volontärturismen och vilka 

maktstrukturer den eventuellt genererar. Hennes slutsats är att lokal befolkningen borde få 

vara med och bestämma om vad de behöver volontär- och biståndshjälp till och att denna 

hjälp inte alltid är av godo. Utan bidrar till att skapa en ”vi” och ”dom” värld.  

     Den sista uppsatsen är Svenska biståndsarbetet i ett postkolonialt perspektiv- En kvalitativ 

studie på två svenska biståndsorganisationer ur ett postkolonialt perspektiv17 av Lida Sawari 

och Nima Abdirisak Ahmed. Deras syfte är att studera hur två svenska biståndsorganisationer 

arbetar med internationellt bistånd. Deras slutsats är att de två organisationernas arbetssätt står 

för vad de kallar ”dold ”kolonisering” ”.18 De kommer till stor del in på postkoloniala 

perspektiv och därför är denna uppsats av viss nytta i min forskning. 

     Även två artiklar har varit av relevans för min forskning, de behandlar volontärturism: 

”Volunteer Tourism: As Good as It Seems?”19, av den kanadensiske forskaren Daniel 

Guttentag, problematiserar volontärturism och om det är så bra som det framstår. Han tar upp 

problem så som att många volontärer inte är utbildade inom det område de arbetar med och 

hur detta påverkar mottagarländerna. Han avslutar med att säga att all volontärturism inte bör 

avslutas men att man inte heller enbart ska ta fasta på volontärsektorns fördela, man bör vara 

kritisk. Framförallt Guttentag har varit till hjälp, hans artikel tar upp ett svårt och inte ofta 

undersökt område och var den tidigare forskning som i slutänden var mest likt mitt eget. 

     Den andra artikeln är ”Volunteer Tourism and Host Community”20 av den indiske 

universitetslektorn Ranbir Singh. Hans syfte med artikeln är att problematisera 

volontärturismen. Han menar att denna sortens hjälp påverkar mottagarländerna mer än vad 

                                                           
16 Bäckström, Hanna, När den Andre behöver hjälp Om makt, etik och koloniala spår i volontärturismen 

[elektronisk resurs], Lunds universitet, 2011 
17 Sawari, Linda & Abdirisak Ahmed, Nima, Svenska biståndsarbetet i ett postkolonialt perspektiv- En kvalitativ 

studie på två svenska biståndsorganisationer ur ett postkolonialt perspektiv [elektronisk resurs], Södertörns 

högskola, Huddinge, 2013 
18 Ibid, s. 38 
19 Guttentag, Daniel, ”Volunteer Tourism: As Good as It Seems?” [elektronisk resurs], Tourism Recreation 

Research, vol. 36(1), 2011: 69–74 
20 Singh, Ranbir, ”Volunteer Tourism and Host Community” [elektronisk resurs], International Journal of 

scientific research and management, vol. 2(10), 2014: 1480-1487 
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många anar och inte bara i positiv bemärkelse, framförallt när den växer så fort och utvecklas 

så som den gjort de senaste åren. 

 

1.7 Definitioner 

Med kultur menar jag genom hela uppsatsen den samhällsvetenskapliga betydelsen, även 

kallad den antropologiska kulturen:  

Antropologi syftar till att förklara varför människor är som de är och gör som de gör, hur de 

tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar samt hur de organiserar sig socialt, politiskt och i 

förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.21 

Hur de lever, så som deras seder och bruk är av vikt. Men till viss del är det omöjligt att inte 

gå in på de ekonomiska förhållandena då de spelar roll när författarna gör jämförelser som 

skapar ett ”vi” och ”dom”.  

Jag kommer använda mig av begreppet utvecklingsland/länder i min text. Detta för att göra 

texten mer lätthanterlig. Jag är dock medveten om att detta är ett diskutabelt uttryck och att en 

del anser att det egentligen inte finns några så kallade utvecklingsländer längre. Jag kommer 

därför redan här kort problematisera begreppet. Läkaren och professorn Hans Rosling 

ifrågasätter begreppet utvecklingsland/u-land och argumenterar för att det inte längre är 

möjligt att dela in världen i två delar, det finns inte längre de fattiga mot de rika, västerlandet 

mot resten, det finns inte längre ett ”vi” mot ”dom”. På 1960-talet var det sant att världen var 

uppdelad så. Rosling påpekar att det är en förlegad syn och idag lever de flesta i så kallade 

medelinkomstländer, närmare bestämt hela 75 procent av världens befolkning.  Han kallar det 

för en ”megamissuppfattning”22 att det fortfarande skulle finnas ett stort gap mellan de fattiga 

och de rika. Han förnekar dock inte att det fortfarande finns de som lever i extrem fattigdom 

(eller de som lever i extrem rikedom), men enligt hans forskning är det bara nio procent som 

lever i ett låginkomstland.23 Men ett ”vi mot dom” tänk går inte längre att applicera enligt 

Rosling. Trots detta kommer jag använda begreppet utvecklingsland som ett samlingsbegrepp. 

Att jag trots problematiken väljer att nyttja begreppet är för att det behövs ett samlingsnamn 

för att lättare kunna greppa vad jag menar, jag har tyvärr inte hittat ett annat begrepp att 

                                                           
21 http://uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pInr=KULT&pKod=HHU2M&lasar=16/17 Publicerad: 

2018 Hämtad: 25/5-18 
22 Rosling, Hans, Rosling Rönnlund, Anna & Rosling, Ola, Factfulness: tio knep som hjälper dig att förstå 

världen, Första upplagan, Natur & Kultur, Stockholm, 2018. S. 33 
23 Ibid, s. 43 
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använda. Ett samlingsnamn behövs för att läsaren lättare ska kunna följa sammanhanget i 

texten. 

     Även ”vi och dom” är en uppdelning som jag inte står bakom, trots detta kommer 

begreppen att användas, men alltid inom citationstecken. Detta eftersom jag använder mig av 

orientalismen som teori och där förekommer begreppen, ” […] det kända (Europa, 

Västerlandet, »vi«) och det okända (Orienten, Österlandet, »de«).”24 Och precis som Said 

kommer jag använda mig av västerlandet och österlandet när jag skriver om uppdelningarna. 

Med österlandet åsyftar Said Asien, Afrika och Mellanöstern och därmed hänvisar jag till 

detsamma. 

     Eftersom begreppen volontär/volontärism och bistånd/biståndsarbetare kommer upp ofta i 

texten så vill jag förtydliga vad de står för i detta sammanhanget. På engelska använder de två 

olika begrepp för att skilja på vad för slags volontär det är:  

At its broadest level, it refers to the activity of individuals who give of their time to help 

others, without compulsion and for no monetary pay. However, when such activity occurs 

within the structure of a voluntary organisation, it is often referred to as formal volunteering. 

This is distinct from informal volunteering, where an individual performs similar unpaid 

work, but outside the boundaries of any formal organisation (example, shopping for 

neighbours, caring for a friend or family member or giving unpaid help at school 

functions).25 

Jag kommer använda definitionen av ”formal volunteering”26 men kommer i fortsättning 

enbart skriva volontär eller volontärism. 

 

1.8 Disposition 

Innan min undersökning börjar har jag gått igenom en del bakgrund för att läsaren lättare ska 

få grepp om vad det är jag undersöker. Där går jag in på vad bistånd respektive volontärhjälp 

är och en del skillnader på dem. Sedan går jag vidare med att hur de båda arbetssätten skildras 

på internet och därefter problematiseras volontärhjälp på barnhem.  

     Kritik mot ekonomiskt bistånd tas upp genom Moyos teori Dead Aid, där teorin förklaras 

kortfattat. Efter det börjar undersökningen där jag gör en närläsning av tre biografier och 

analyserar dem från ett postkolonialt perspektiv. Det hela avslutas med en diskussionsdel där 

                                                           
24 Said, s. 117 
25 Milligan & Conradson, s. 3 
26 Ibid 
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jag tar fram svaren på min frågeställning, drar en slutsats samt gör vissa jämförelser med 

tidigare forskningsslutsatser. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Volontär- och biståndshjälp  

De senaste 20 åren har ideellt arbete i västvärlden ökat i rask takt och de senaste åren har det 

växt fram fler och fler volontärorganisationer på internet.27 Dessa organisationer arrangerar 

volontärresor runt om i världen, en del fokuserar på djur och natur, andra på socialt arbete och 

en del på både och. Det är inte längre enbart de stora kända biståndsorganisationerna så som 

exempelvis Röda korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och FN som erbjuder dessa tjänster, 

det finns ett flertal andra nu. Fler än någonsin åker iväg som volontär och som jag nämnt 

tidigare är anledningarna till varför de åker många.  

     Att åka som volontär innebär att man åker för att arbeta med någon slags hjälp till 

behövande man gör detta utan att få betalt. Oftast får man stå för resa, mat och boende själv. 

En del organisationer/arrangörer tar betalt för att organisera detta åt volontären innan avresa. 

Oftast behöver man ingen tidigare erfarenhet av liknande arbete innan man åker som volontär, 

framförallt inte på de organisationer som tar betalt för att förmedla en plats åt en. Längden på 

ens vistelse varierar från en vecka och uppåt. Exempel på volontärorganisationer är: 

goexplore.se, volontärresor.se, volontara.se och resebolaget kilroy.se erbjuder även 

volontärresor. 

     När man däremot åker som biståndsarbetare så får man oftast betalt istället för att betala 

för att komma dit, och i gengäld kräver de ofta specifika färdigheter, så som organisationen 

Läkare utan gränser som kräver att man är exempelvis läkare eller sjuksköterska. Oftast får 

man som biståndsarbetare både lön, boende och resa betalt av organisationen och längden 

som man är på uppdrag varierar beroende på vad det finns behov av. Oftast ingår även en 

period innan uppdraget där de får en kort introduktion och information så de är väl förberedda 

på vad som komma skall. Biståndsorganisationerna är oftast mer kända och en del av dem 

erbjuder även volontärplatser men inte i samma utsträckning som de tidigare nämnda 

                                                           
27 Milligan & Conradson, s. 1 
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organisationerna. Exempel på biståndsorganisationer: Röda korset, Rädda Barnen, Läkare 

utan gränser och FN. 

 

2.2 Volontär- och biståndsorganisationer på internet 

Efter en snabb sökning på ordet volontärarbete, på internet, kommer det genast upp en mängd 

olika alternativ. Väljer man bilder på sökningen på Google så är det massa leende volontärer 

oftast tillsammans med barn som de tar hand om.28 Volontärbyråerna säljer en produkt och på 

många av deras bilder ser man leende volontärer som ger intryck av att det här är det bästa de 

har gjort. En kan undra vad de egentligen försöker förmedla och om allt verkligen är så roligt 

och bra som det framställs. Gör jag sedan en likadan sökning, fast på ordet biståndsarbete, 

kommer det upp mer nyanserande bilder.29 Bara genom en enkel bildsökning på internet så 

kan man se stora skillnader på volontär och biståndsorganisationer. Det syns tydligt att 

biståndssektorn fokuserar på många olika humanitära problemområden och att de inte 

försöker sälja en bild av lättsamhet och ett kul äventyr. De försöker visa upp en bredare bild 

inom området. 

     Många av volontärbyråerna är mer som en resebyrå än en organisation som oftast har en 

värdegrund de stödjer sig mot, exempelvis för kvinnors rättigheter eller alla barns rätt till 

utbildning och liknande. De som är mer som resebyråer är ofta dyrare att åka med men i 

gengäld arrangerar de allt åt en. På flera av sidorna står det att de förmedlar volontärresor och 

i mina öron låter det mer som en resebyrå som vill tjäna pengar än en organisation som 

genuint vill hjälpa. Men intresset för dessa resor finns och det ser till och med ut att öka. I takt 

med att fler volontärorganisationer växer fram kan man också hitta flera oseriösa förmedlare 

framförallt på internet. Det är viktigt att ta reda på så mycket man kan om den organisation 

man tänkt åka med. En stor anledning till detta kommer jag gå in på i nästa kapitel. 

      

 

                                                           
28 

https://www.google.se/search?q=volont%C3%A4rarbete&rlz=1C2CHZL_svSE679SE679&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwi09Oygl_jaAhUoKcAKHZizD4gQ_AUICigB&biw=1536&bih=759 Hämtad: 9/5-18 
29 

https://www.google.se/search?q=bist%C3%A5ndsarbete&rlz=1C2CHZL_svSE679SE679&source=lnms&tbm=i

sch&sa=X&ved=0ahUKEwjmqO3U5pbbAhUMIJoKHRQ3DNQQ_AUICygC&biw=1536&bih=759 Hämtad: 

21/5-18 



15 
 

2.3 Kritik mot volontärhjälp på barnhem  

Barn är ofta de som är hårdast utsatta i fattiga länder där staten saknar välfärdsstrukturer. 

Barnen blir lätt föräldralösa eller övergivna av föräldrarna på grund av de inte kan ta hand om 

sina barn och i länder där det råder konflikter kan det vara så att barnen blir av med 

föräldrarna i det kaos som ideligen uppstår. Men sanningen är att i en del länder är de flesta 

barnen inte föräldralösa.30 Många frivillig och ideella organisationer har startat barnhem dit 

volontärer kan komma för att arbeta. Efterfrågan från västerländska personer har gjort att 

utbudet i utvecklingsländerna ökat drastiskt. Detta har under senare år börjat kritiseras, av 

flera anledningar. Bland annat av psykologiska orsaker, man menar att barnen fäster sig vid 

de som kommer och arbetar och sedan efter en tid försvinner de och barnen känner sig 

återigen övergivna. Vilket exemplifieras tydligt i två av de verk som längre fram ska 

analyseras. Barnen behöver växa upp i trygghet inte med en känsla av att alla förr eller senare 

överger dem.31  

     Här i Sverige har vi höga krav på utbildning på de som tar hand om barn i skola och 

förskola, men för att åka som volontär och arbeta med barn i ett utvecklingsland ställs det inga 

sådana krav, varken vid arbete på skolor eller barnhem. Man kan fråga sig varför barnen i 

fattiga länder inte verkar förtjänar samma bakgrundskoll, kompetens och erfarenhet av sina 

lärare som barn i västerlandet. Eller är det en tanke om att ”vi” kan mer än ”dom” om att ta 

hand om barn? 

     Antalet barnhem i utsatta länder har de senaste åren ökat drastiskt, på bara fem år hade 

antalet i Kambodja ökat med 75 procent.32 Det har blivit en stor industri som uppkommit 

delvis för att befolkningen i utvecklingsländerna märkt att västerlänningar gärna kommer dit 

och donerar pengar och tid främst till barn och barnhem. Föräldrarna blir tillsagda att barnen 

kommer få bättre utbildning och mat på barnhemmet och på så sätt tjänar barnhemmen och 

volontärresebyråerna stora pengar. Resurserna borde istället läggas på att hjälpa de fattiga 

familjerna som inte kan ta hand om sina barn för på så sätt får barnen i alla fall ett tryggt och 

stabilt hem att växa upp i.33 Denna industri har växt fram på grund av västerlänningars 

                                                           
30 https://globalportalen.org/artiklar/nyhet/darfor-ar-volontarjobb-pa-barnhem-inte-en-bra-ide Publicerad: 18/4-

18 Hämtad: 25/4-18 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Fagerlund Jerrstedt, Karin, ”SOS Barnbyar slår larm om volontärer på barnhem.”, SVT Nyheter, Publicerad: 

2/6-16 Hämtad: 25/4-18 
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inverkan och har skapat problem inte bara för barnen utan även för de familjer som är fattiga 

och beroende av att barnen hjälper till med exempelvis hämtning av vatten och andra sysslor.  

     En som tar upp detta problem och som arbetar för att barnhem ska bli en säkrare och 

tryggare plats för barnen är australiensiska Tara Winkler, som själv började som volontär på 

ett barnhem och fick lära sig den hårda vägen hur verkligheten såg ut. Hon försöker nå ut till 

allmänheten med vad hon lärt sig och har bland annat pratat om detta problemet på TED 

talks.34 

På bilderna som volontärbyråerna förmedlar så ser barnen alltid glada ut, de verkar ha det bra 

och trivas. Men är den bilden egentligen rättvis? 

 

2.4 Kritik mot bistånd – Dead Aid 

Givetvis finns det också kritik mot bistånd till utvecklingsländer, alla tycker inte att det är bra 

och självklart att utvecklingsländer ska få bistånd för att klara sig. En av kritikerna är 

Zambiern Dambisa Moyo, som är ekonom. Hon har fått stort stöd för sin teori runt om i 

världen. Hennes teorier fokuserar främst kring Afrika men hon nämner att teorin även är 

applicerbar på andra utvecklingsländer. Moyo är själv från Afrika, och hon menar att 

utvecklingsländer istället för att överleva på ekonomiskt bistånd bör utveckla sin egen 

ekonomi och argumenterar för hur detta skulle vara möjligt i sin bok Dead Aid: Why aid is not 

working and how there is another way for Africa.35  

     Moyo ställer sig frågan om bistånd i dess olika former verkligen har hjälpt fattiga länder. 

Aid has become a cultural commodity. Millions march for it. Governments are judged by it. 

But has more than US$1 trillion in development assistance over the last several decades made 

African people better off? No. In fact, across the globe the recipients of this aid are worse off; 

much worse off. Aid has helped make the poor poorer, and growth slower.36 

Hon menar inte allt bistånd, hon fokuserar främst på den hjälp som består av lån eller bidrag 

från stater i redan utvecklade länder. Annan hjälp anser hon vara av nytta. 

     Hon påpekar att det finns flera anledningar och teorier till varför många afrikanska länder 

inte klarar sig själv men att många av dessa anledningar inte visar fram hela bilden. Hon 

                                                           
34 Winkler, Tara, Why we need to end the era of orphanages, TED talk. Publicerad: Maj 2016 Hämtad: 16/5-18 
35 Moyo, Dambisa., Dead aid: why aid makes things worse and how there is another way for Africa, Penguin, 

London, 2010 
36 Ibid, s. xix 
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nämner orsaker så som, geografiska faktorer, kulturella, institutionella faktorer så som många 

olika stammar och framförallt menar hon att den historiska faktorn spelar in, så som 

kolonialismen.37 Hur Afrika blev uppdelat av västerlänningar under Berlinkonferensen år 

1885 har haft stor påverkan. Då delades Afrika upp utan hänsyn till vare sig hur det var 

uppdelat tidigare eller vart stammar hörde hemma eller hur de brukade röra på sig i 

nomadsamhällena. Att en sådan drastisk och ogenomtänkt uppdelning påverkar samhällen än 

idag är uppenbart. Men Moyo menar att det ekonomiska biståndet är en av de största 

orsakerna till att Afrika fortfarande är i behov av hjälp, trots att enorma summor har kommit 

in i utvecklingsländerna genom åren. ”Since the 1940s, approximately US$1 trillion of aid has 

been transferred from rich countries to Africa. This is nearly US$1,000 for every man, woman 

and child on the planet today. Does aid work?” Skrämmande bild hon målar upp, varför klarar 

de sig då inte efter att ha fått så mycket? 

     Framförallt beror det på korrupta regeringar och man kan då fråga sig varför bistånd 

fortsätter komma till korrupta stater. Moyo säger att: ” […] donors are apparently unable to 

agree on which countries are corrupt and which are not.”38 Så innan det går att klargöra till 

hundra procent vilka stater som är korrupta och inte så kommer biståndet fortsätta att gå till 

vissa korrupta länder. Och så länge pengar går till korrupta länder så kommer det landet inte 

att utvecklas eftersom pengarna inte går till exempelvis infrastruktur. Moyo menar därför att 

det ekonomiska biståndet måste avskaffas så att dessa länder lär sig att stå på egna ben. ”The 

trouble with the aid-dependency model is, of course, that Africa is fundamentally kept in its 

perpetual childlike state.”39  

     Istället för att fortsätta ge ekonomiskt bistånd bör man fokusera på ” […] how do we get 

African countries to abandon foreign aid and embrace the Dead Aid proposal?”40  

 

 

 

 

                                                           
37 Ibid, s. 29-31 
38 Moyo, s. 55 
39 Ibid, s. 32 
40 Ibid, s. 144 
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3. Undersökning 

Inför denna del har jag använt mig av min utvalda teori, närläsning. Med hjälp av postkolonial 

teori, då främst inriktningen orientalism, har jag plockat ut väl valda delar ur tre biografier för 

att analysera innehållet.  

3.1 Postkolonial analys av De försvunna barnen 

När Conor Grennan var 29 år gammal bestämde han sig för att göra en långresa, ett av 

stoppen skulle vara Nepal, där han skulle vara volontär på ett barnhem. Han beskriver själv 

hur han: ” […] ville få den här volontärgrejen att verka som en så stor utmaning som möjligt 

inför mina vänner och min familj därhemma.”41 Han menar att det var därför han valde Nepal, 

för i beskrivningen stod det att det var inbördeskrig i Nepal, men han tänkte att det inte kan 

vara så farligt för då skulle de inte skicka dit volontärer. Väl framme fick han en chock när 

han såg alla militärer och pansarvagnar. Sedan under informationsmötet med organisationen 

får volontärerna en genomgång av hur så kallade huk-toaletter fungerar vilket kan ses som en 

kulturkrock för vissa. Han hade till viss del tagit fram en romantiserande bild av hur det skulle 

vara att arbeta som volontär i ett fjärran land, det skulle vara spännande, exotiskt och han 

skulle ses som en bra person efter att han hjälpt barn i nöd. Redan här kan man se spår av det 

postkoloniala, på ett sätt kan man se det som att han tror att han vet bättre när han trots 

varningen om inbördeskrig ändå åker med en tanke om att det inte är så farligt. Och sedan när 

han själv påpekar att toaletterna hemma i USA är ” […] toaletternas Rolls Royce”42 är det 

tydligt hur privilegierat och på sätt och vis skyddat han levt, med tanke på hur lite han verkar 

veta om hur invånarna i ett utvecklingsland verkligen lever. Vid ett senare tillfälle vandrar han 

till avlägsna byar i bergen för att hitta föräldrar till en del av barnen, först då får han se hur 

folk lever utan elektricitet, i små lerhyddor med enbart ett rum och där det tar dagar att ta sig 

någonstans, mat och medicin finns inte i dessa byar och byborna får mat genom 

organisationer. Då påpekar Grennan: ”Jag visste inte att det fortfarande fanns sådana här 

platser.”43 Ytterligare ett bevis på hur privilegierat han växt upp, hur naiv hans världsbild var. 

Sen har vi den uppenbara biten som är närvarande i alla tre biografierna, ”vi” åker för att 

hjälpa ”dem”! 

                                                           
41 Grennan, s. 16 
42 Grennan, s. 18 
43 Ibid, s. 187 
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     Grennan erkänner att han egentligen inte ville åka som volontär utan att det var ett sätt för 

att inte få kritik från familjen och vännerna, för sitt val att säga upp sig från sitt arbete och 

göra en långresa istället. Han påpekar även det jag var inne på tidigare: ”Jag stod där och 

försökte komma på en enda kunskap jag besatt som skulle kunna vara till nytta när jag skulle 

arbeta med barn, förutom förmågan att plocka upp saker från golvet. Jag kunde inte ens 

minnas att jag någonsin umgåtts med barn, än mindre tagit hand om dem.”44 Jag tänker varför 

får outbildade västerlänningar komma dit och arbeta med barnen som i de flesta fallen inte 

kan så mycket om värdlandets kultur innan de kommer, det borde finnas andra sätt att bedriva 

denna verksamhet på. Istället har det blivit ett sätt att locka turister till sig och kanske det även 

gör så att arbetstillfällen för lokalbefolkningen försvinner.  

It is undoubtedly possible, for instance, that local English teachers, construction labourers, or 

other workers could encounter a decreased demand for their services in the face of a steady 

supply of volunteers eager to perform the same jobs for free.45 

Genom hela boken jämför Grennan mycket av det han är med om i Nepal med hur det är i 

USA och påpekar då hur mycket bättre det är i USA, detta gör att en bild av ett överlägset 

USA målas upp. Som i fallet med toalettjämförelsen. Det kan tyckas vara småsaker men när 

jämförelse efter jämförelse radas upp blir det hela uppenbart. Binära oppositioner är ett sätt att 

ge struktur åt språket, det är ett system som skapar en rangordning där det ena ordets 

betydelse är överordnat ett annat.  

I detta sätt att analysera de binära oppositionernas sociala funktionssätt finns därmed också en 

kritisk implikation: skapandet av mening genom system av binära oppositioner inbegriper 

dolda maktförhållanden och är dessutom ett förenklat och reduktionistiskt sätt att skapa 

mening, där inga gråzoner tillåts.46 

En annan sak jag lägger märke till i Grennans text är att han påpekar att alla barnen ser 

likadana ut, när de badar och är utan kläder så kan han inte se skillnad på barnen: ”Men nu 

såg den här lilla bruna kroppen framför mig, i bara underkläder, ut precis som de andra sjutton 

barnen.”47 Vilket kan vara ett problematiskt uttalande, genom historien har asiater ofta 

framställts som en stor massa utan personliga särdrag och att de är så många så att jorden 

kommer svämmas över av dem.48 Den stereotypiska föreställningen av asiater kan ses redan 

på Euripides tid, i sin pjäs Backanterna där asiaterna framställs som ” […] denna fientliga 

»andra« värld bortom havet.”49 Precis som Said argumenterat för så kan man se i Grennans 

                                                           
44 Ibid, s. 27 
45 Guttentag, s. 70 
46 Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz, s. 18 
47 Grennan, s. 36 
48 https://bildersmakt.se/bilder-av-asiater-som-en-hotfull-massa-utan-individuella-sardrag/ Hämtad: 30/4-18 
49 Said, s. 133 
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berättelse att trots all den kunskap vi idag har om världen så porträtteras ”de andra” 

fortfarande på ett stereotypiskt sätt, även om det inte alltid är ett medvetet val av författaren. 

     Problematiken kring barnens förmåga att knyta an till de som tar hand om dem på 

barnhemmen tas tydligt upp i Grennans bok. Tidigt i boken berättar han om när hans tre 

månader som volontär närmar sig sitt slut och om barnens reaktioner, även organisationens 

sätt att behandla dessa situationer nämns.  

De CERV-anställda hade uttryckligen rekommenderat oss att vara vaga och försiktiga när vi 

besvarade den oundvikliga frågan. Arbetet som volontär på ett barnhem var en 

engångsföreteelse […]. De anställda vid CERV hade lärt sig att det var bättre att inte ge 

barnen falska förhoppningar om att volontärerna skulle återvända, eftersom det tenderade att 

minska barnens tillit till nästa omgång volontärer. Barnen togs omhand av en ständigt 

skiftande grupp föräldrar och höll på att vänja sig vid det.50 

Barnen började ställa frågor om när Grennan skulle komma tillbaka och de blir uppenbart 

ledsna och besvikna när han inte ger dem ett rakt svar. Dessutom inser han själv att han har 

blivit en fadersfigur för dem. Grennan lämnar ändå Nepal för att resa runt i världen, under 

resan stöter han på många fattiga barn och han inser att han saknar barnen på barnhemmet. 

Därför reser han tillbaka, under denna vistelse får han även reda på sanningen om barnen. Att 

de inte är föräldralösa trots att barnen påstått detta.  

     Sanningen uppdagas när mamman till två av barnen kommer till barnhemmet efter att ha 

sökt efter barnen under lång tid. Hon berättar varför barnen och många andra barn inte är med 

sina familjer längre. En man med högt uppsatta släktingar har kommit till deras by långt uppe 

i bergen, en by som är svår att nå vissa delar av året, han erbjuder sig att ta med en del av 

byns barn. Han säger att han ska rädda dem från att behöva bli soldater för maoisterna i 

inbördeskriget, eftersom de krävde ett barn av varje familj som en frivillig i kriget. 

Maoisterna krävde även att byn skulle stå för mat till alla soldater vilket medförde att 

familjerna till slut inte hade råd att mata sina egna barn. Den här mannen som kommit till byn 

säger att han mot betalning kan ta med några barn från byn, till fristaden Katmandudalen, där 

de skulle få utbildning, mat och husrum. Många familjer säljer sina hus, boskap och mark för 

att några av byns barn ska föras i säkerhet, detta leder till ännu mer fattigdom och misär. De 

får nu leva i hyddor tillsammans med andra familjer dessutom med stor saknad över sina barn. 

Enligt Grennans text så kan man se att döttrarna i familjerna är av stor vikt eftersom de äldre 

döttrarna har som uppgift att ta hand om de yngre barnen, medan de äldre kvinnorna arbetar i 

                                                           
50 Grennan, s. 66 



21 
 

byn.51 Som brukligt är i nepalesiska byar, tycktes männen inte göra mycket annat än sitta 

hukade på marken och dricka te medan de betraktade de arbetande kvinnorna. De tog rakt inte 

hand om barnen, vilket var döttrarnas uppgift.”52 De familjer som lämnat bort döttrar måste ha 

drabbats hårt, även för en lång tid framåt. Det måste ha påverkat levandstandaren ytterligare 

och försvårat för kvinnorna att fortsätta med sina arbeten som förut. En direkt påverkan på 

deras kultur. 

     En dag försöker familjerna kontakta mannen med barnen men han har försvunnit och går 

inte att nå på det telefonnummer han angivit. Familjerna blir desperata och förstår att de har 

blivit lurade, dessutom har de flesta familjerna förlorat allt de ägt sedan barnhandlaren lurade 

dem. De blir tvungna att ta sig till Katmandu för att söka arbete och påbörjar därmed ett 

sökande efter sina försvunna barn. Mannen som lurat till sig barnen gjorde detta för att han 

insett att så kallade föräldralösa barn lockade turister till att skänka stora summor pengar.  

Barnen hade instruerats av Golkka att tala om för alla som frågade att deras föräldrar var 

döda. Det var mer effektivt när man ville få turisterna att skänka pengar och tjänade dessutom 

som förklaring när de lokala myndigheterna undrade varför en man hade så många barn under 

sitt beskydd.53 

En del av barnen hamnade på barnhem medan andra fick arbeta för mannen som lurat till sig 

barnen, de levde i extrem fattigdom och med misshandel. 

     Det går inte att förneka att det till stor del var på grund av inbördeskriget som den här 

handeln av barn började, men utan turisternas inverkan och oförståelse för Nepals kultur och 

politiska situation så hade handeln inte haft lika stor omfattning. För utan turisterna hade inte 

pengarna strömmat in, utan turisterna hade inte lika många barnhem funnits.  

     När Grennan kommer fram till första byn där föräldrar till ett av de så kallade föräldralösa 

barnen bor, så är föräldrarna till en början rädda för den vite mannen som kommer till deras 

by med foton på deras försvunna barn. Det visar sig att de tror att han är där för att undersöka 

om barnen fortfarande har rätt till att leva på den privilegierade plats som de tror att barnen 

förts till, trots att de insett att de blivit lurade av mannen som tog barnen ifrån dem så tror de 

ändå att barnen har det bättre nu än om de hade levt kvar med sin familj. ”Han ville veta 

vilket som var rätt svar. Han ville veta vad han skulle säga för att du skulle fortsätta hålla hans 

                                                           
51 De äldre döttrarna är i bästa fall åtta år eller äldre. Medan med kvinnorna menar jag här de som anses vara 

vuxna och har egna barn. Så som jag har tolkat Grennans beskrivningar. 
52 Grennan, s. 190-191 
53 Ibid, s. 92 
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barn vid liv, fortsätta ge honom mat och skicka honom till skolan.”54 När familjen ser den vita 

mannen komma in i byn tar de för givet att det är han som står med makten för om deras barn 

ska ha det bra eller inte, de ser sig själva som maktlösa inför denna situation. Vilket har ett 

direkt samband med makt och kunskap som Said pratar om. ”Åter är det kunskapen om de 

underordnade raserna eller orientalerna som gör det lätt och lönsamt att hantera dem. Kunskap 

ger makt, större makt kräver större kunskap och så vidare i en alltmer lönsam dialektik genom 

information och behärskande.”55 Man kan se det som den vita upplysta mannen, eftersom 

Grennan kommer med information om barnen, som med sin kunskap besitter makten att 

avgöra barnen och därmed familjernas framtid. Medan byborna ses som de utan kunskap och 

makt i och med att de inte vet var eller ens hur det är med deras barn, de står hjälplösa och 

ovetandes om hur deras barn verkligen har det. Som tur är, är det inte därför Grennan är där, 

utan han vill genuint hjälpa familjerna att återförenas på ett eller annat sätt. Men eftersom 

byborna till en början är ovetandes om detta så kan man ändå se spåren av orientalismens 

makt och kunskaps konsekvenser. Det blir ett ”vi” och ”dom” på grund av maktstrukturen i 

detta scenario. 

     I slutet av boken får läsaren reda på att Grennan startat ett eget barnhem i Nepal och att 

tanken med barnhemmet är att arbeta på ett sätt så att de barn som har föräldrar vid liv så 

småningom ska återförenas, vilket är problematiskt på grund av att de är så extremt fattiga 

och bor på delvis oåtkomliga platser. För att lösa familjernas ekonomiska problem så valde 

han att i vissa fall stötta familjerna ekonomiskt, så att barnen kunde få komma hem. Tack vare 

Grennans engagemang så spred ryktet sig om hur han arbetade och tyvärr verkade det som att 

fler familjer nu chansade på att lämna bort sina barn till barnhandlare i en önskan om att de 

skulle få komma till en västerländsk organisation som tar hand om dem. Grennan insåg 

därmed att det inte var en bra lösning och har under åren arbetat fram andra lösningar. 

Det visade sig att vi genom att stödja vissa familjer på de premisserna de facto belönade just 

de människor som valt att lämna sina barn till barnhandlare. Vi fick veta att vi troligtvis 

också uppmuntrade deras grannar att skicka bort sina barn med någon barnhandlare, med 

förhoppningen att barnen på något mirakulöst sätt skulle hamna i händerna på någon 

västerländsk hjälporganisation. Strunt samma att det stora flertalet av de här barnen aldrig 

återvände; grannarna tog fasta på barnet som faktiskt hade återvänt och vars familj på något 

mystiskt sätt nu belönades för saken.  

     Det visade sig att återförenandet skulle bli mycket svårare än vi hade trott.56 

                                                           
54 Grennan, s. 195 
55 Said, s. 108 
56 Grennan, s. 286-287 
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Vilket i sin tur kan leda till att fler västerlänningar startar barnhem i Nepal utan att veta om 

historian bakom och därmed precis som Grennan tror att barnen faktiskt är föräldralösa. Det 

blir en ond spiral som är svår att lösa. 

 

3.2 Postkolonial analys av Kisses from Katie  

Katie Davis var sexton år gammal när hon bestämde sig för att hon ville ta ett sabbatsår efter 

gymnasiet innan hon sedan skulle studera vidare på universitet. Föräldrarna var mycket emot 

detta och ville att hon skulle fortsätta sina studier direkt för att få en bra och säker framtid. 

”[…] both my mom and my dad wanted to do everything they could to guarantee me a 

successful, comfortable life, and they felt the best way to secure a ”good” future for me was to 

provide me with a college education that would prepare me for a career.”57 De kan inte alls 

förstå varför hon vill lämna tryggheten i USA för att arbeta i ett fattigt land. Hon lyckas till 

slut övertala föräldrarna till att få åka på tre veckors missionsarbete58 över julen med villkoret 

att en vuxen följer med henne. Det blir hennes mamma och båda föräldrarna hoppas att denna 

tre veckors period ska stilla Davis lust att åka iväg som volontär och istället fokusera på 

studierna hemma. Hon hittar ett barnhem i Uganda som hon söker plats hos och får. Trots 

fattigdomen som är synlig överallt känner hon efter sina tre veckor att hon vill tillbaka. 

     Hemma i USA avslutar hon sitt sista år på gymnasiet men hela tiden längtar hon tillbaka 

till Uganda och beskriver hur hon efter resan inte kände sig bekväm hemma igen: 

I was forever ruined for comfort, convenience, and luxury, preferring instead challenge, 

sacrifice, and risking everything to do something I believed in. […] My heart had found its 

joy as I served the beautiful people the world calls ”poor” but who seemed so rich in love to 

me.59  

Uttalandet är stereotypiskt och det är det lätt att tolka in orientalismen, det blir en ”vi” och 

”dom” uppdelning. Tankarna förs även till exotifiering, hon beskriver Ugandas befolkning i 

positiv bemärkelse men även det kan vara problematiskt. Exotifiering kan verka 

avhumaniserande vilket gör att ”dom” kan aldrig bli en del av ”oss”. 

     När Davis avslutar gymnasiet har hon lyckats få volontärarbete genom en pastor i Uganda 

på hans nyöppnade förskola och övertalat sina föräldrar genom att lova att bara vara borta ett 

                                                           
57 Davis, s. 2 
58 Samma som volontärarbete bara att man arbetar även för att sprida ett religiöst budskap, så jag kommer i 

fortsättningen skriva volontär även i detta fall. 
59 Davis, s. 4 
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år för att sedan återuppta studierna. Precis som i fallet med Grennan så får hon arbetet utan att 

ha de rätta kunskaperna. 

Furthermore, volunteers may be incapable of performing their jobs adequately. Many projects 

have no prerequisite skills and it is incorrect to assume that volunteers possess some innate 

ability to perform jobs like teaching English or constructing houses.60 

Detta är något hon själv påpekar i boken mer än en gång: ”I was not qualified, but I was 

available.”61       

     Hennes pappa följer med henne, hennes första vecka och under hans vistelse försöker han 

få henne att åka med honom hem igen på grund av vad han upplever i Uganda. Han gillar inte 

vad han ser. Trots att hela familjen är kristen och föräldrarna har uppfostrat sina barn till att 

vara medvetna om att det fanns fattiga människor runt om i världen så vill inte pappan att 

Davis ska vara en del av det och en främmande kultur. ”He didn’t like the dirty conditions he 

saw; he didn’t like the evidence of disease in so many places; and he didn’t like the way some 

men looked at or spoke to a young white woman. He hated leaving me in this country so 

strange to him […].”62 Här finns mycket som man kan associera med postkolonialism och 

orientalism, men det som enligt mig sticker ut mest är att pappan inte tycker om hur männen i 

Uganda tittar på och pratar med hans unga, vita dotter. Betyder det att det att det skulle vara 

tillåtet för dessa män att prata på samma sätt till mörkhyade kvinnor? Vad är det som gör hans 

dotter bättre än lokalbefolkningens kvinnor? Det är återigen ”vi” och ”dom” tänket som 

kommer i dager. Hans dotter är vit och västerländsk, enligt pappan bör hon därmed behandlas 

med stor respekt, inte så som lokalbefolkningens kvinnor behandlas. Det blir ännu en gång ett 

”vi” och ”dom” perspektiv som visar på att makten ligger hos de från västerlandet. Inte ens i 

sitt eget land där vita tillhör minoriteten, där vissa av lokalbefolkningen inte ens sett en vit 

person i hela sitt liv, inte ens där ligger makten hos ”dom”.63 Inom många inriktningar inom 

feminismen dras alla kvinnor i världen över en och samma kam, kritiker menar att det inte är 

möjligt för kvinnor lever under olika förutsättningar i olika kulturer och delar av världen. 

Professor Chandra Talpade Mohanty argumenterar för ett postkolonialt synsätt på feminism, 

att det bör göras skillnad på kvinnor och kvinnor. Hon säger att det finns en 

tredjevärldenkvinna att ta hänsyn till inom feminismen.  

Denna genomsnittliga tredjevärldenkvinna lever ett i grunden stympat liv baserat på hennes 

feminina kön (läs sexuellt förtryck) och hennes tillhörighet till tredje världen (läs okunnig, 
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fattig, outbildad, traditionsbunden, religiös, huslig, familjeorienterad, gjord till offer etc.). 

Detta framställs enligt min mening i motsats till den (implicita) självförståelsen hos 

västerlandets kvinnor som välutbildade, moderna, med kontroll över sina egna kroppar och 

sin sexualitet, samt med ”frihet” att fatta sina egna beslut.64 

Att den vita kvinnan står över den mörkhyade kvinnan i hierarkin blir tydligt i Davis pappas 

uttalande och vikten av postkolonial feminism blir uppenbar. 

     Precis som med Grennans text så kan man även i Davis text hitta stycken där hon jämför 

hemlandet och utvecklingslandet, genom hela boken. Vid ett tillfälle berättar hon hur stressad 

hon var i början av sin vistelse eftersom hon var tvungen att bland annat lära sig att laga mat 

på en öppen eld, tvätta sig utomhus med hjälp av vatten i en hink och att dela husrum med 

ödlor, kackerlackor och andra insekter. Medan hon hemma hade levt i ett stort rent hus med 

tvättmaskin, mjuk och skön säng och andra bekvämligheter.65 Skillnaderna mellan Uganda 

och USA var många enligt Davis och något så enkelt som att koka bönor blev en stor 

utmaning för henne.  

[…] I didn’t have any idea how to prepare a freshly caught fish for dinner or what was a fair 

price for a pineapple in the local market, so someone had to tell me. I also had no idea how to 

prepare fresh beans, a Ugandan staple, for dinner. In America, I simply bought a can of beans 

at a grocery store, emptied them into a pot on the stove, and ate them several minutes later. 

This is not the way to cook beans that don’t come out of a can! […] I cooked them, fully 

expecting to eat at seven. They were finally ready around midnight.66 

Davis har precis som Grennan levt ett skyddat och välbärgat liv, att hon inte ens verkar förstå 

hur man kokar bönor och att många i världen inte får bönor serverade från en burk visar på att 

hon är från västerlandet och aldrig har behövt lära sig ens de mest grundläggande 

kunskaperna om matlagning. Detta i stark kontrast till hur hon beskriver att barn i Uganda 

växer upp, där de i ung ålder får ta stort ansvar för allt från matlagning, hämta vatten och ta 

hand om sina syskon, ibland utan vuxna inblandade.  

At nine years old, Agnes had become the primary caregiver of her sisters, seven-year-old 

Mary and five-year-old Scovia. Their father had died of AIDS and their mother had long 

since disappeared. […] Days consisted of digging in the fields for a little something to eat 

and walking miles to and from the nearest well with a large plastic jug to collect the day’s 

water. […] Even little Scovia went to dig for hours in the field to find food, helped fetch 

water, washed clothes, and cooked supper when Agnes had to stay late in the garden.67 

Så olika uppväxter och trots denna insikt så verkar inte Davis beskriva det som att ha tillgång 

till bönor på burk vara ett privilegium. 
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     Under sin ettåriga vistelse bestämmer hon sig för att adoptera några föräldralösa flickor 

och ju längre tid hon är där ju fler flickor adopterar hon. Detta verkar vara bra för flickorna 

men vad som får mig att reagera är att hon efter lite mer än ett år där reser tillbaka till USA 

för att studera, utan flickorna. Hon lämnar dom i Uganda i sitt hus med en kvinna från byn 

som lever med dem och som är Davis vän. Men hur jämlika är egentligen detta vän 

förhållande, när Davis har möjligheten att lämna som hon gör men inte den andra kvinnan. 

Genom boken pratar hon om att vara mamma men med den handlingen visar hon återigen att 

hon står över flickorna i Uganda. Hade hon adopterat barn hemma i USA och sedan lämnat 

dem ensamma i fyra månader så hade hon mest troligt inte fått behålla barnen. Det framstår 

som att det är för att hon är från västerlandet som hon kan lämna barnen hon adopterat för att 

åka tillbaka hem ensam. Hennes nära och kära vill att hon ska stanna hemma för alltid nu, det 

visar bara vart de står i adoptionsfrågan; det känns inte som att de tagit adoptionerna på allvar 

utan det är bara något Davis sysslar med medan hon är i Uganda. Hade familjen och vännerna 

sett på det på samma sätt om hon hade adopterat ett barn hemma i USA? Davis unga ålder 

verkar inte ha någon betydelse för adoptionerna heller. Trots att jag hittat källor som menar att 

de som adopterar i Uganda bör vara minst tjugofem år. ”Age: Applicants must be at least 25 

years old and 21 years older than the child they plan to adopt. In the case of a married couple, 

it is sufficient for one spouse to meet these requirements.”68 Det framstår som att reglerna är 

annorlunda för västerlänningar i Uganda.  

     Davis säger visserligen hela tiden att hon längtar tillbaka till barnen, men hon skriver om 

barnen bland annat som ”chocolate-colored person”69 och “eight little brown people”,70 och 

flera gånger kallar hon både flickorna och resten av befolkningen för smutsiga. Dessa 

beskrivningar av flickorna och befolkningen känns stereotypiska och överlägsna enligt Said: ” 

[…] de är en underordnad ras dominerad av en ras som känner dem och vet vad som är bra för 

dem bättre än vad de själva kan tänkas veta.”71 

     I kontrast till hur hon beskriver lokalbefolkningen så jämför hon sig själv med personer 

från bibeln som fått uppdrag av Gud, så som Noak, Josua, Abraham och Peter.72 Hon menar 

att hon gör Guds arbete, detta är den väg han vill att hon ska gå. 

                                                           
68 http://childrenofallnations.com/adoption-programs/africa/uganda-adoption/ Hämtad: 5/6-18 
69 Davis, s. 124 
70 Ibid, s. 128 
71 Said, s. 106 
72 Davis, s. 152-153 
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     Vidare så finns där ett uttalande som jag som läsare reagerar starkt på: 

I relish being surrounded by the raw human need that seems to be on display everywhere, a 

true reminder of our immense need for a God and Savior. I stand in awe of the gratitude and 

happiness people express over their simple lives. Their neediness keeps them so dependent on 

God, and among them I always feel so close to His heart. After months in the ”clean” culture 

of the United States, I was thrilled to be sweaty and dirty, with dozens of filthy hands pulling 

my arms in opposing directions.73 

Det här uttalandet separerar Davis från befolkningen i Uganda, hon gör stor skillnad på ”vi” 

och ”dom”. ”Vi” är den rena kulturen och ”dom” är den smutsiga, ”vi” är där för att hjälpa 

”dom” för ”dom” klarar inte sig själva. Hon skriver att hon njuter av att vara på en plats där 

hon dagligen kan se mänskligt lidande för det får henne att känna sig duktig, som en bättre 

människa. En sådan här uppdelning är enligt orientalismen ett vanligt förekommande och den 

är ett kännetecken för teorin. Said menar att man inte bör göra dessa uppdelningar, de är inte 

bra för mänsklighetens möjlighet till att leva i samförstånd: 

Kan man indela den mänskliga verkligheten, såsom den mänskliga verkligheten faktiskt 

verkar vara uppdelad, i klart definierade kulturer, historiska förlopp, traditioner, samhällen, ja 

till och med raser och ändå överleva följderna av detta på ett mänskligt sätt? Med att överleva 

följderna på ett mänskligt sätt menar jag att ställa frågan om det finns något sätt att undvika 

den fientlighet som kommer till uttryck i uppdelningen av mänskligheten i låt oss säga »vi« 

(västerlänningar) och »de« (orientalerna). Ty sådana uppdelningar är generaliseringar vilkas 

syfte i historisk och nutid varit att betona betydelsen av uppdelning mellan en sorts 

människor och en annan sorts människor, i allmänhet för att uppnå mål som inte varit särskilt 

hedervärda.74 

Hon säger att Jesus inte ser färgen på ens hud och ändå skriver hon: ”And He doesn’t see the 

colors of our skin. Besides, in heaven I am going to be black; I have already asked God for 

it.”75 Hon gräver ”vi” och ”dom” gropen djupare och djupare och hon verkar inte se hur hon 

påverkar samhället hon bor i. Fler och fler kommer med sina sjuka eller svältande barn till 

henne för att de hoppas att hon ska adoptera dem. Vissa tar hon emot och vissa ser hon till att 

hjälpa exempelvis ekonomiskt. Vid bokens slut har hon adopterat tretton barn, kommer det att 

sluta vid tretton?  

 

 

 

                                                           
73 Davis, s. 140-141 
74 Said, s. 119-120 
75 Davis, s. 173 
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3.3 Postkolonial analys av Har jag en dålig dag kanske någon dör 

Att söka efter postkoloniala spår i Unges bok om livet som läkare har varit en helt annan 

uppgift än med de två andra biografierna. Unge är väl medveten om sin påverkan som läkare i 

andra länder och insatt i kolonialtidens kvarvarande effekter. Han väger sina ord mer noggrant 

och har haft Rosling som mentor och är därmed medveten om problematiken i att dela upp 

världen i ”vi” och ”dom”, så spåren här är annorlunda än de jag hittat i de andra verken. 

     Däremot skriver Unge om skillnaderna mellan främst sitt hemland Sverige och de länder 

han arbetat i genom Läkare utan gränser. Och han tar upp att världen numera är en bättre 

värld än den var förr, men att medias sätt att porträttera världen målar upp en skrämmande 

bild. ”Nyheter om hur världen blir bättre och bättre får inga tittarsiffror och säljer inga 

lösnummer. Det gör däremot löpsedlar om jordbävningar, ebolautbrott och färjor som 

sjunkit.”76 Vilket är i direkt anslutning till vad Said skriver om. Said skriver att media har stor 

roll i hur vi än idag uppfattar människorna i österlandet, de olika medierna påverkar och visar 

sällan upp en mångfacetterad bild:  

En aspekt av den elektroniska postmoderna världen är att det har skett en förstärkning av de 

stereotyper som används vid betraktandet av Orienten. Televisionen, filmen och alla andra 

mediers resurser har tvingat in informationen i alltmer standardiserade former. När det gäller 

Orienten har denna standardisering och kulturella stereotypisering stärkt det grepp som 

artonhundratalets akademiska och konstnärliga demonologi kring »den mystiska Orienten« 

hade om själarna.77 

      Många gånger jämför Unge hur det ser ut på en läkarmottagning i Afrika med hur det ser 

ut i ett västerländskt land. Men han gör det inte på ett sätt som får en att tänka i ” vi” och 

”dom” banor, utan det är mer konkreta jämförelser för att läsaren ska få upp ögonen för hur 

fattigt det är och hur lite resurser det finns på de platser han besökt. Exempelvis: ”Akuten var 

i praktiken ett rum med grusgolv, öppna dörrar, två britsar och ett enkelt bord […]”78 Däremot 

påpekar han hur bra vi har det i Sverige med gratis vaccinering av våra barn och att han inte 

förstår varför en del föräldrar idag väljer att inte vaccinera sina barn. Han menar att många 

idag i Sverige inte inser hur bra vi har det och han synliggör därmed på sätt och vis ett ”vi” 

och ”dom” tänk. ”Vi” i Sverige har förmånen att kunna välja om våra barn ska bli vaccinerade 

medan ”dom” i Afrika inte ens har en möjlighet att vaccinera sina barn och därmed har en hög 

barnadödlighet.  

                                                           
76 Unge, s. 25 
77 Said, s. 96 
78 Unge, s. 54 
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Och i stora delar av Afrika dör alltjämt många barn i onödan av sjukdomar som det finns 

vacciner mot. WHO uppskattar att en stor andel av de tre miljoner årliga dödsfall hos barn 

under fem år i Afrika hade kunnat förhindras om de hade blivit vaccinerade mot sjukdomar 

som mässling, polio, kikhosta, stelkramp, difteri, meningit, gula febern, hepatit B, tuberkulos 

och lunginflammation. Med den vetskapen är det extra svårt att förstå att människor här 

hemma i Sverige som väljer att inte vaccinera sina barn mot dessa sjukdomar.79 

     I likhet med de andra två biografierna så får man intryck av att de regler som gäller i 

västerlandet inte gäller i österlandet. Men i motsats till Grennan och Davis så arbetar Unge 

som läkare även hemma i Sverige, det är ett krav för att kunna åka som läkare för Läkare utan 

gränser. Däremot är det inte samma lagar och etiska regler som gäller i exempelvis Burundi 

där Unge gör sitt första arbete för Läkare utan gränser. ”Men det var bara jag själv som satte 

gränserna. Det fanns ingen socialstyrelse som kontrollerade att jag gjorde rätt.”80 Det verkar 

inte vara samma lagar som gäller för ”vi” och ”dom”, precis som jag varit inne på tidigare. 

Det är förståeligt att det inte finns samma resurser i alla länder och det politiska läget avgör 

till stor del hur den biten ser ut, men att en läkare kan verka utan varken skydd eller översikt 

bara för att det är i ett utvecklingsland kan knappast vara etiskt. Efter ett misstag skriver Unge 

så här: ”För visst hade jag begått ett fel. Och ingen verkade kunna konfrontera mig. Över 

huvud taget tyckte jag inte att mitt arbete i Afrika granskades eller övervakades.”81 Och vid 

ett senare tillfälle när ett annat misstag begåtts: ”Det skulle dock visa sig att hela händelsen 

gick obemärkt förbi.”82 Något oroväckande och man ställer sig frågan om vad som hade hänt 

om samma misstag begåtts hemma i Sverige. 

     Unge tar upp att Burundi varit en belgisk koloni och berättar om spåren som finns kvar av 

det arvet, hur Belgien påverkat staten och hur det än idag gör sig påmint. Så visst finns det 

spår av kolonialismen i Burundi, ärr som än inte läkt och som lokalbefolkningen lider av. 

Burundis historia är snarlik Rwandas, en konflikt som fler känner till, med folkmord mellan 

två etniska folkgrupper, hutus och tutsis. Belgien var de som spädde på och ville ha en 

uppdelning mellan de två grupperna och detta skapade stora konflikter i Rwanda.  

Det var belgarna som från början hade varit intresserade av att befästa de olika etniciteterna. 

Det var belgarna som 1932 hade givit ut identitetskort, som visade vilken etnisk grupp man 

tillhörde. Det var belgarna som uppförstorade skillnaderna mellan grupperna, som skapat 

grunden för motsättningar och mördandet under de blodiga åren.83 

                                                           
79 Ibid, s. 29 
80 Ibid, s. 58 
81 Ibid, s. 70 
82 Ibid, s. 85 
83 Unge, s. 95 
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Och som jag tidigare nämnde är Burundis historia liknande och än idag finns det konflikter 

mellan folkgrupper där trots att det innan västerlandet lade sig i inte var några problem mellan 

folkgrupperna. 

     En lokal man som Unge blir vän med under sin tid i Burundi är inne på samma spår som 

Moyo. Han menar att västerlandet skänker pengar till österlandet men att det inte är bra för 

det gör att många grupperingar vill att konflikterna i landet ska fortsätta och pengarna 

kommer ofta inte i rätt fickor.  

Men mest cyniskt av allt är kanske att även regeringen skor sig på situationen. Ni 

västerlänningar ger stora summor till landet för att bygga upp sjukvård och skolor bland 

annat. Om inte folk led av kriget skulle pengarna sluta att komma. Och då måste man ju göra 

något själv. Det orkar man inte. Eller snarare, det är jobbigare att bygga upp något själv, än 

att luta sig tillbaka och leva av biståndspengar.84  

En annan sak som stämmer överens med orientalismen är att Unge påpekar att ”vi” i Sverige 

har valmöjligheten och rättigheten att resa och bosätta oss så gott som vart vi vill i världen. 

Medan ”dom”, i det här fallet en vän till Unge från Burundi inte ens kan åka till Sverige på ett 

turistvisum för att hälsa på sin svenska flickvän. Den burundiska staten tillåter inte att deras 

befolkning som har en utbildning att lämna landet. Risken för att personen inte kommer 

tillbaka är för stor och det skulle resultera i ”Kunskapsdränering”85, som Unge uttrycker det. 

     Det närmsta jag kan komma ett tydligt ”vi” och ”dom” tänk i Unges text är när en man 

som han arbetat tillsammans med i Kenyas slum säger: ”»Det är bara ni muzungos som alltid 

pratar om drömmar, om vad ni ska göra sen, era karriärer.«”86 Här blir det tydligt att det finns 

ett ”vi” och ”dom”, där vita har möjligheten att drömma om sin framtid medan han från 

slummen bara är glad om hans familj fått mat för dagen. 

 

4. Diskussion och slutsats 

Alla tre böckerna har varit intressanta att läsa och även om där varit en del likheter, främst i 

Grennan och Davis biografier så är slutsatserna kring dem olika. Både Unges och Davis’s 

biografier har varit svåra att gå igenom men av olika anledningar. Davis biografi hänvisar så 

mycket till Gud hela tiden så ibland har det inte känts som att hon har varit ärlig med allt. Hon 

verkar ha skygglappar för sin roll när det kommer till de mer negativa aspekterna, hon ser 

                                                           
84 Ibid, s. 98 
85 Ibid, s. 99 
86 Ibid, s. 201. [Muzungo betyder vit person] 
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bara att hon gör gott, utifrån västerländsk standard. Detta problem är något som även Singh är 

inne på: ”Tourists coming from developed world sometime seem unable to create genuine 

awareness in host community.”87 Medan Grennan utvecklas och till slut kan se hur han 

påverkar och är en del av de dåliga förändringar som sker. Han tar ansvar för att han gjort fel 

och påverkat så många familjers liv. Davis å andra sidan verkar bara köra på i samma spår 

hela tiden och rättfärdigar det med att det är det här Gud vill att hon ska göra. Hon gör även 

fantastiska saker för samhället hon bor i, i Uganda, men hon borde läsa på mer om deras 

kultur för att inte störa för mycket mycket. 

     Unge är däremot ytterst påläst om varje land han arbetat i och det märks tydligt i hans text 

att Rosling varit hans mentor. Han har lite samma tänk, men han erkänner själv att han inte 

alltid håller med Rosling. Hans biografi har därmed varit svårare att hitta spåren av 

kolonialtidens effekter. Han skriver dock rakt ut om vad som hände under kolonialtiden och 

hur det än idag påverkar landet och länderna runt omkring, så något har jag kunnat uttolka. 

Detta är svar nog på min fråga om volontär och biståndssektorn påverkar mottagarländerna på 

olika sätt. Volontärorganisationerna skickar iväg sina volontärer oerfarna och utan 

förkunskaper om landet de ska arbeta i. Dessa organisationer vill mest bara tjäna pengar och 

ge volontären en kul upplevelse och det är kanske inte alla deras projekt som alltid är så 

genomtänkta. Det verkar snarare som så att finns det en efterfrågan från volontärer på något i 

ett visst land så försöker de skapa ett utbud för det. Vilket i det långa loppet har stora effekter 

på mottagarlandet. Medan biståndsorganisationer gör grundligare kontroller och 

eftersökningar på vad som verkligen behövs i mottagarlandet och ger biståndsarbetarna en 

viss grundutbildning eller ser till så att de redan är välutbildade inom det fält de ska arbeta i. 

Därmed blir också deras påverkan på mottagarlandet mindre. 

     De olika författarnas bakgrund och härkomst spelar givetvis in till viss del i hur de ser 

resten av världen. Även om USA ses som ett välutvecklat och fungerande land med några av 

världens ledande universitet så måste jag även ta med i beräkningen att det är bara en liten del 

av landets invånare som har det så bra och får så bra utbildning så att de faktiskt har uppsikt 

över hur resten av världen har det och hur det fungerar runt om i världen. Jag kommer att 

tänka på ett TED talk med den brittiske kocken Jamie Oliver, där han har haft ett projekt med 

att få amerikanska skolor att servera bättre mat till barnen. Han tar upp en tomat och frågar 

om de vet vad det är, de flesta vet tråkigt nog inte det.88 Om elever inte ens får lära sig vad en 

                                                           
87 Singh, s. 1482 
88 Oliver, Jamie, Teach every child about food, TED talk. Publicerad: Februari 2010 Hämtad: 22/5-18 
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tomat är hur ska de kunna lära sig hur folk lever runt om i världen. Kanske skulle jag fått fram 

andra slutsatser om biografierna var skrivna av någon från exempelvis Norge eller 

Storbritannien. En viss skillnad mellan de två amerikanska författarna finns ändå, Grennan är 

närmare trettio år och har en del vana med att arbeta utomlands då han har spenderat sex år 

med sitt arbete i Prag medan Davis åker första gången när hon är sjutton och då bara i tre 

veckor. När hon sedan åker för ett helt år har hon inte ens fyllt tjugo än och med tanke på att 

hon växt upp i ett fint område i Nashville så har hon mest troligt inte upplevt mycket annat 

utöver små semestrar med familjen, vilket gör att hon inte har lika mycket livserfarenhet som 

Grennan. De båda är kristna men medan detta bara är något som Grennan nämner i förbifarten 

i slutet av sin bok så är det något som upptar hela Davis bok. Hon kopplar allt till sin tro och 

Gud och detta spelar absolut in i hur hon ser på världen och sin roll i den. Unge som är från 

Sverige verkar ha fått en bredare utbildning om omvärlden inte bara under sina år som 

läkarstudent utan han verkar ha haft ett genuint intresse av världen redan i ung ålder. Första 

gången han hör talas om Läkare utan gränser vill han genast bli en del av dem och få arbeta 

för att hjälpa människor i nöd. Att han dessutom självmant väljer att läsa böcker som skildrar 

historian i de länder han ska besöka visar även det att han tycker det är viktigt att veta vart han 

ska och hur han bäst kan vara förberedd för att hjälpa till. Dock har han inte lika mycket 

kontakt med lokalbefolkningen förutom de sjuka som söker hans hjälp, detta minskar risken 

för att påverka mottagarlandets kultur. Det måste vara hemskt att bara se de extremt sjuka och 

fattiga i ett land och inte kunna ta så mycket del i resten av befolkningens vardag, trots detta 

vill Unge fortfarande åka och arbeta för organisationen.  

     Eftersom jag själv varit iväg och arbetat som volontär i Kenya så har jag träffat andra 

volontärer som har haft samma naiva inställning som Davis. Det är nästan lite skrämmande att 

så många människor vill hjälpa men ändå har de ingen aning om vad landet behöver som 

mest. De tar inte reda på mycket fakta om landet, mer än vart närmsta strand ligger. Detta är 

som mest tydligt i Grennans bok, där han blir chockad av att det är inbördeskrig när han 

kommer fram trots att det stod när han ansökte. En slutsats jag drar av detta är att de som 

arbetar med bistånd är mer pålästa om det land de ska åka till än vad de flesta volontärer är. 

De vet mer om landets historia och förbereds på vad de ska komma till på ett annat sätt än 

volontärer. Dels beror väl detta på att som läkare för Läkare utan gränser så får de en kort 

upplärningsperiod innan de åker och de kan inte åka när de är tjugo eftersom de måste vara 

färdigutbildade. Så det är inte konstigt att de vet mer om världen än de som åker som 

volontärer i ung ålder. Jag anser att det borde finnas större krav på de som åker som 
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volontärer, ska de arbeta som lärare så borde de också veta landets historia och dagens läge i 

landet. De borde även ha någon slags pedagogisk introduktion innan de åker så att de bättre 

kan hjälpa barnen. Det finns andra projekt som inte kräver lika mycket förkunskaper och 

erfarenhet, som de som vill arbeta som volontär i ung ålder kan åka på, istället för att arbeta 

på barnhem eller som lärare.  

     Hur volontär- och biståndshjälp påverkat mottagarländernas kultur är svårt att se i Unges 

fall, men i Grennan och Davis fall är det uppenbart att den påverkats. Bland annat skriver 

Grennan rakt ut att hans val med att hjälpa vissa föräldrar ekonomiskt gjorde så att andra 

familjer lämnade bort sina barn till barnhandlare. Och som jag skrivit i min undersökning så 

påverkar det hela familjen som stannar kvar hemma i byn, de fattas någon som kan hjälpa 

dem med en del sysslor och de har ofta sålt nästan allt de ägt så de måste flytta. Det i sin tur 

påverkar hela byn. Fortsätter barnhandeln i samma takt som den gjort så kommer byarna uppe 

i bergen snart vara tomma, och det om något är väl att påverka deras kultur? Att volontärer 

och turister kommer och skänker pengar till gatubarnen är något som barnhandlarna tar fasta 

på, så utan inverkan av turister och volontärer så hade inte barnhandlarna haft samma 

möjlighet att köpa och sälja lika många barn och marknaden hade kanske aldrig ens startat. 

     Davis fall är snarlikt, hennes hem är öppet för alla och hon har adopterat ett stort antal 

barn. Detta ser lokalbefolkningen och ryktet går. Fler och fler fattiga föräldrar kommer med 

sina barn till henne i förhoppning om att hon ska ta hand om även deras barn. I många länder i 

Afrika är det vanligt att man har många barn för att man behöver hjälp med sysslor så som att 

hämta vatten i källorna som ofta är långt borta, men även med andra sysslor. Så trots att de är 

fattiga och knappt kan föda sina barn så behövs dom i familjen, i byn. Tragiskt men sant. Hur 

barn ska slippa växa upp på ett sådant sätt är material för en helt annan uppsats. Slutsatsen här 

blir dock att volontärhjälp påverkar mottagarländernas livsstil till viss del och att bistånd inte 

verkar påverka lika uppenbart. Men att avsluta all volontär-  och biståndshjälp är inte heller en 

lösning. Att arbeta med lokalbefolkningen och lyssna på vad de vill är närmare en bättre 

lösning, något som även Guttentag argumenterar för: ”Never does it cross the minds of 

volunteer tourists that their ideals may be at odds with those of locals.”89 Men man ska även 

vara medveten om att volontär/biståndshjälp kan generera en del arbeten för 

lokalbefolkningen, allt är inte negativt det är därför det är ett så svårt ämne att forska kring. 

Singh är kritisk till volontärturismen men han påpekar ändå att det finns fördelar:  
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Like any other form of tourism, volunteer tourism also creates a number of benefits like. 

employment generation, foreign exchange earnings, revenue  generation for governance at 

every level improvement in handicraft and handloom industries, improvement in 

infrastructure, exposure of outer-world among locals, improvement in literacy rate, awareness 

about conservation of heritage and environment.90 

En slutsats jag drar är att en del volontärförmedlare borde lägga ner eller själva göra större 

undersökningar om vad som verkligen behövs i värdlandet så att de kan erbjuda volontärhjälp 

som gynnar mottagarlandet, arbeta med dom. Men all hjälp till utvecklingsländer borde inte 

läggas ner, det anser ingen av de teoretiker och forskare som jag tagit del av i min 

undersökning, exempelvis så säger Guttentag: ”For instance, it would be extremely 

unfortunate if needed medical assistance that volunteer tourists could offer were withheld 

because of outsiders’ fears of potential problems like dependency formation”91 Inte ens 

biståndets stora kritiker Moyo menar att allt bistånd ska slopas, hon menar att hjälp från 

västerlandet som är med och bidrar till ett lands utveckling är bra och borde fortsätta 

existera.92 

     På frågan om man kan se om och hur volontär/biståndshjälp bidrar till att upprätthålla de 

gamla maktstrukturerna är även det uppenbart efter att ha läst de här tre biografierna. Med 

Grennan och Davis biografier hjälper språket till att fortsätta sprida en stereotypisk bild av 

folket i österlandet. Hur de beskriver lokalbefolkningen och hur de lever upprätthåller bilden 

av österlandet som fattiga vildar. Även deras handlingar påverkar och misstagen som görs gör 

att lokalbefolkningen står och stampar på samma plats, de kan aldrig utvecklas. Utvecklas inte 

befolkningen är det även svårt för hela landet att växa och utvecklas. Detta gör att de ständigt 

fortsätter att vara beroende av bidrag och bistånd från rikare länder som i sin tur kan fortsätta 

ta del av landets tillgångar och fortsätta förtrycka dem. Och bara det att de har möjligheten att 

åka iväg och arbeta utan att få betalt visar på att de tillhör en privilegierad grupp människor. 

Guttentag argumenterar för att om det fortsätter så här så kommer vi aldrig få till en mer 

jämlik värld, utan den fattiga delen kommer att vara en lekplats för de unga från den 

privilegierade delen av världen: 

However, in actuality, an environment in which one privileged group is donating their time 

and another underprivileged group is receiving assistance is not particularly conducive to 

producing an equal-power relationship. In fact, this aspect of VT has even led some to posit 

the activity as a form of neo-colonialism. For instance, one sending organization’s director 

criticized, ‘[Some] providers reinforce a colonial attitude that development is something that 

educated people from rich countries do to poor people who know no better. They perpetuate 
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the notion that Africa, Asia and Latin America are playgrounds for young people to 

experience “real life”’.93 

Även i Unges biografi kan man se att volontär/biståndshjälp till viss del upprätthåller 

maktstrukturerna, framförallt när hans vän berättar att det finns de som vill att inbördeskriget i 

Burundi ska fortsätta för att de gynnas av det. Och som i Kongos fall gynnas västerlandet av 

oroligheterna där, eftersom det är där västerlandet exporterar mycket mineraler ifrån, som 

används exempelvis för att tillverka mobiltelefoner. Så länge rebellgrupper har hand om 

mineralgruvorna så har västerlandet i stort sett fri tillgång till att köpa mineralerna till bra 

priser. Rebellgrupperna vill dessutom ha kvar biståndet som kommer in i landet på grund av 

inbördeskrigen eftersom de drar nytta av det.94 Men skulle en stark, bra och demokratisk 

regering ta över så skulle bilden ändras. Och så länge oroligheterna i delar av österlandet 

fortsätter kan västerlandet både kamma hem billiga mineraler och andra tillgångar precis som 

under kolonialtiden. Detsamma gäller västerlandets stora närvaro i utvecklingsländerna, de är 

med och påverkar och bestämmer i landet så länge bistånd behövs. Blir landet självständigt så 

kan inte västerlandet ställa samma krav på dem som förut. 

     Slutsatserna som framkommit bland min tidigare forskning är alla snarlika mina egna. 

Bland annat så skriver Singh:   

Misunderstanding of its impacts are because of cultural differences and can be checked by 

creating and spreading awareness about the objectives of volunteer programs in order to 

avoid any issue or challenge in the way of development.  Like any other form of tourism, 

volunteer tourism also showed its positive and negative impacts on host community.95 

   Vilket är något som även jag ställer mig bakom efter min undersökning.   

     Det skulle vara intressant att fortsätta forska kring ämnet men då gå utanför 

biografiramarna och istället intervjua olika volontär- och biståndsarbetare från olika länder för 

att kunna bredda informationsfältet och inblicken i sfären. Skulle också vara intressant att 

kunna få ta del av vad befolkningen i mottagarländerna själva tycker genom undersökningar 

och intervjuer.  
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