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Abstract
The following study investigates volunteerism as a possible form of reproduction of
postcolonial structures. The purpose of this study is to investigate earlier Swedish volunteers’
argument about social effects generated by commercial volunteerism and possible
macrostructures that can be distinguished as an effect of colonial history, in order to see if
volunteer travel influenced their way of resonating around dichotomic relationships and
colonial stereotypes in volunteerism.
The study has been conducted from a qualitative research using loosely structured interviews
and analyzes of two Swedish volunteer agencies 'web materials.
The result shows that there is superiority in view of the fact that the Western volunteers
‘must’ help while Africa is in need of Western help. Furthermore, the study shows that
volunteers believe that media play a vital role in the exotification of Africa where volunteers
can reproduce a narrative of the vulnerable Africans, which could lead to neocolonialism. All
volunteers agree that the volunteer rather than the host society profit from volunteer tourism
and that it provides a volunteer empowerment.
Conclusions that can be deduced from the result are that the resonance of power structures
and social effects differs from the previous volunteers compared to the latter volunteers, but
that all volunteers believe that volunteer travel is an egoistic act that primarily favors the
Western volunteer. Arguments also shows that with time to few years of reflection, the former
volunteers resonate differently around the power structures that exist compared to the latter
volunteer who traveled less than a year ago.
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1. Inledning
En allmän föreställning i västvärlden är att Afrika är en fattig och underutvecklad kontinent
som är i ständigt behov av hjälp och bistånd. Att Afrika beskrivs som underutvecklad brukar
förklaras som en konsekvens av de europeiska kolonialmakter som historiskt tog politisk
styrning över nästintill hela Afrika. Den koloniala historien av afrikanska stater, samhällen
och befolkning har bland annat präglats av en rashierarki där den systematiserade slavhandeln
bestod av mörkhyade afrikanska slavar längst ner och ljushyade européer högst upp i
hierarkin (Kellecioglu, 2010:17). Den svarta underordning som uppkom under kolonialtiden
fortsätta att prägla Afrika även efter avkolonialiseringen och under 1900-talet. Den ständiga
undermineringen av afrikansk intelligens och synsättet att den afrikanska befolkningen
”behöver” européernas utvecklade tankesätt har ansetts vara en bidragande orsak till den
bakåtsträvande utvecklingen i Afrika (Davidsson, 1994:38).
… också Asien berördes av kolonialmakternas expansion. Men oftare än i Afrika mötte erövrarna
här etablerade riken med uråldrig historia och utvecklad samhällsorganisation. Detta gjorde att
européernas dominans delvis tog sig andra former (Nyström, 2001).

Förklaringar till att Afrika har drabbats hårt av underutveckling och på många sätt ses i
beroendeställning till västvärlden idag har visat sig ha haft konsekvenser av kolonialismens
spår. De flesta delar av världen har någon gång historiskt befunnit sig under europeiskt
kolonialstyre men ingen tidigare kontinent har hamnat i en så ond utvecklingsspiral som
Afrika (Kelleciouglu, 2010:17). Förklaringarna till dessa är många och komplexa, bland annat
har Afrika efter kolonialismens frigörelse påverkats av det rådande världshandelssystemet och
varit ekonomiskt exportberoende av naturresurser till västvärlden. Förklaringar till
misslyckande kan däremot inte enbart påvisas genom mänskliga faktorer utan kan även påstå
finnas i den institutionella uppbyggnaden. De politiska utmaningar som Afrika har mött efter
kolonialväldets befrielse har hanterats genom kortsiktiga politiska och ekonomiska lösningar
och ett elitistiskt styre präglat av ansvarslöst ledarskap, slarv och slöseri (Davidsson,
1994:267). Delar av den koloniala ideologin att vita människor ”måste styra och utveckla”
svarta människor lever till viss del fortfarande kvar i det moderna Afrika och har utgjort en
grund för det som afrikanerna kallar nykolonialism (1994:270-1). På många sätt har Afrika
blivit en resursutnyttjande kontinent för ”den utvecklade världen” och Davidsson menar att så
länge västvärlden fortsätter att utnyttja Afrika för egen politisk och ekonomisk vinning
kommer en uppfattning av underlägsenhet, fattigdom och politiskt utanförskap fortsätta att
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drabba den afrikanska gräsrotsbefolkningen (1994:283-4). Bilden av det primitiva Afrika har
skapat utrymme för kommersiella volontärbyråer att utnyttja den koloniala konstruktionen där
afrikaner inte anses kunna lösa nationella problem på egen hand (Eriksson, Eriksson Baaz &
Thörn, 1999:27).

1.1. Problemformulering
Volontärturism är ett globalt fenomen som fick sitt verkliga genomslag under tidigt 2000-tal
och är idag en av de största turistomsättningarna på omkring två miljarder dollar per år
(Ungvarsky,

2015).

Volontärturismens

huvudsakliga

destinationer

inriktar

sig

på

underutvecklade samhällen främst i Afrika, Central- och Sydamerika (Wearing, 2008:2). Vad
som särskiljer volontärturism från den mer traditionella formen av turism grundar sig i att
volontärturisten, vanligtvis genom en organisation, avser att göra någon form av
välfärdsarbete under sin semester med ambitioner om att förbättra utsatta samhällen i
ekonomiska, miljömässiga eller kulturella avseenden. Grundtanken för volontärturismen
bygger således på ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet som är menad att gynna
både volontären och värdsamhället. Vad senare forskning däremot har påvisat är en mer
kritisk aspekt av volontärturismen som har konstaterats skapa ojämlika maktförhållanden och
genererat en ny form av kolonialism (Bandyopadhyay & Patil, 2017:645). Denna kritik
ifrågasätter det altruistiska syftet med volontärturism och menar att koloniala strukturer
upprätthålls när västerländska ”vi” skapar ett beroendeförhållande till ”de andra i nöd” på
andra sidan jordklotet (Mostafanezhad 2013:333). Av denna orsak är det viktigt att
problematisera volontärturism som ett kritiskt samhällsfenomen. Den afrikanska kontinenten
har visat sig bygga upp spår av självständighet och befrielse från beroendeställningen av
västvärlden efter kolonialismen (2013:334). I media porträtteras Afrika däremot vara en
kontinent som är i ständigt behov av västvärldens ”hjälp” och volontärbyråer vidmakthåller
bilden av att unga västerländska medborgare kan göra gott i Afrika och rena sitt samvete, men
samtidigt få åka på en semesterresa där volontärturisten får möta en annorlunda kultur.
Beroendeställningen till västvärlden upprätthålls således när kommersiella volontärbyråer gör
ekonomisk vinning av att erbjuda volontärresor för ungdomar som vill ”rädda världen”.
Turism är (geo)politik med andra medel och som sådan är den redan i förväg en del av
(geo)politiska, ekonomiska, kulturella och sociala maktspel på olika geografiska skalor.
Turistobjektet är sinnebilden för globalt skiktade och rasifierade rörlighetsprivilegier och –
rättigheter och som sådan är turistobjektet en geopolitisk varelse i rörelse som förkroppsligar
ojämlikheterna och orättvisorna i rådande global ordning (Mattsson, 2010:116).
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1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med följande studie är att undersöka hur tidigare svenska volontärturister resonerar
kring vilka eventuella maktstrukturer och samhälleliga effekter volontärturismen medför när
västerländska ungdomar väljer att volontärarbeta i utvecklingsländer genom tillfälliga projekt.
En förhoppning är att studien ska generera resonemang ur en svensk utgångspunkt som bidrar
till en mer djupgående förståelse för fenomenet kring makt och samhälleliga effekter.
Tillsammans kan studien, i samverkan med övrig forskning kring fenomenet, skapa en mer
underbyggd

förståelse

kring

hur

svenska

volontärer

ser

på

maktrelationer

och

volontärturismens effekter. Förståelsen kring detta fenomen kan generera ett bättre underlag
för hur volontärresan tas emot och kan användas i syfte att eventuellt bidra med mer positiva
samhällseffekter.

1.2.1. Avgränsningar
Avgränsningen för studien kommer att fokuseras på kommersiella volontärresor till den
afrikanska kontinenten. Orsaken till föreliggande avgränsning baseras dels på att den
afrikanska kontinenten tillhör den främsta kontinent som kommersiella volontärbyråer
arrangerar sina volontärresor till. Afrika har dessutom en kolonial rashistoria som har präglat
relationen mellan västvärlden och den afrikanska kontinenten som ett ojämnt maktförhållande
där västvärlden står överordnad. De frågeställningar som är ledande för studien och kommer
att besvaras utifrån dess syfte lyder således;


Hur resonerar tidigare svenska volontärturister kring samhälleliga effekter och maktstrukturer
som skapas av tillfälliga volontärprojekt i afrikanska utvecklingsländer?



På vilket sätt upprätthålls eventuella koloniala stereotyper ur volontärturismen?

1.3. Begreppsdefinitioner
1.3.1. Strukturell makt
Ett vanligt uttryck i termer av makt är att ”alla mänskliga sammanhang handlar om makt”
(Sköldberg, 2017:87). Problematiken kring maktbegreppet kan härledas till att makt är ett
analytiskt begrepp vilket gör det svårt att operationalisera. Det finns ingen universell
definition av makt utan snarare bör aspekter av maktbegreppet studeras, såsom ”makt över”,
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”makt att” och ”makt genom” (2017:87-9). För denna studie kommer volontärturism att
studeras utifrån strukturell makt. Ett strukturellt sätt att se på makt och ojämlikheter är att det
finns över- och underordnade i maktrelationer, både på individnivå och på samhällsnivå.
Strukturell makt handlar om över- och underlägsenhet hos grupper och individer som
antingen har makt eller har en avsaknad av makt. Förutsättningar för maktordningar och
maktlöshet kan bero på intersektionella faktorer som ras, kön och klass och bör ses i relation
till varandra för att förstå hur den strukturella makten hänger ihop (Nationella Sekretariatet för
Genusforskning, 2016). Maktbegreppet kan i termer av volontärturism studeras både på
makro- och mikronivå för att förstå vilka samhälleliga effekter som resulteras när
västerländska ungdomar väljer att volontärarbeta i afrikanska länder. I denna studie kommer
det resoneras kring strukturell makt i volontärturismen både från ett mikro- och
makroperspektiv då samhälleliga effekter av volontärturismen kan tänkas beröra båda.

1.3.2. Volontärturism
Volontärturism är ett begrepp som hänvisar till fenomenet att arbeta ideellt under sin
semesterresa. Trots att begreppet är relativt nytt har 2000-talets forskning kring
volontärturism inneburit att en mängd olika definitioner uppkommit. Wearing (2002)
definierar volontärturism som “an organized way to undertake holidays that may involve the
aiding or alleviating the material poverty of some groups in society, the restoration of certain
environments, or research into aspects of society or environment” (s. 240). Volontärturism är
enligt Wearing också synonymt med alternativ turism (2008:3).
För denna studie kommer volontärturism således att följa Wearings begreppsdefinition då den
begränsar begreppet till att ideellt arbete görs i kombination med semester, med syftet att göra
gott för samhället och ge personlig utvecklig. Vad som däremot inte ingår i
begreppsdefinitionen är exempelvis ideella organisationer som ofta tar direkt avstånd från den
kommersiella volontärturismen där volontärorganisationer tjänar pengar på volontärresor.
Dessa organisationer har istället ofta lokalt anställda på plats (2008:3).

1.3.3. Västvärlden
Följande studie kommer att referera till västvärlden och uttryckas i termer av västerländska
volontärturister och volontärresenärer. Definitionen av västvärlden ter sig olika beroende på
om man talar om västvärlden ur ett historiskt, ekonomiskt, kulturellt eller politiskt perspektiv.
Det är svårt att urskilja exakta geografiska avgränsningar för vilka länder som ingår i
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västvärlden men vanligtvis accepteras den allmänna definitionen numera av västvärlden
tillhöra de europeiska staterna och världens liberala demokratier. Vad som däremot bör
noteras är att jordens geografiska indelningar uteslutande har gjorts av forskare som kommer
från västvärlden, således kan västvärlden uttryckligen definieras ha ett västerländskt ursprung
på världens indelningar. För att kunna definiera västvärlden måste det också finnas ett
dikotomiskt ”annat” långt från västvärlden (Davidsson, 1994:38).

Denna studie avser främst att utgå från det historiska och politiska perspektivet av
västvärlden, även om samtliga perspektiv givetvis berör varandra i någon form. Från det
historiska perspektivet har västvärlden märkbart förknippats med kolonialismen och
spridningen av de europeiska institutionerna, bland annat i Afrika. Historiskt sett har
kolonialismen betydelse för det utvidgade begreppet av västvärlden, då det var under
kolonialismens tid som Australien och Amerika ansågs inkluderas i västvärlden. Den moderna
politiska synen för västvärlden kan anses grunda sig i en maktpolitisk definition och brukar
uttryckligen innebära rättsstatliga demokratier där jämställdhetsintegrering och mänskliga
rättigheter är implementerade i samhället (Science Daily, 2015).

1.3.4. Kommersiella volontärorganisationer
Det finns distinkta skillnader mellan att volontärarbeta genom en ideell volontärorganisation i
jämförelse med en kommersiell volontärorganisation eller volontärbyrå som också synonymt
används i studien. Organisationens syfte är dess primära skillnad, då namnet avslöjar att de
kommersiella volontärorganisationerna har ett vinstsyfte i motsats till de ideella
välgörenhetsorganisationerna.

Cecilia

Jonsson

(2012)

benämner

i

sin

avhandling

”Volontärerna” att en del av den problematiska aspekten kring volontärturism är vad som i
nyliberalismen nämns som layering. Kommersiella volontärbyråer har vid sidan av de
traditionella organisationerna introducerats som något nytt och det finns inga politiska beslut
bakom uppkomsten av kommersiella volontärbyråer (2012:148). En väsentlig skillnad som
särskiljer

kommersiella

volontärorganisationer

från

ideella

organisationer

är

den

kunskapsmässiga kravlösheten som ställs på volontärturisten. Språkliga kunskaper krävs
sällan eller aldrig och kontrolleras vanligtvis inte heller genom intyg eller betyg (2012:148).
Till skillnad från ideella organisationer sker inte heller några urvalsprocesser för de som
önskar att volontärarbeta i ett utvecklingsland utan det primära kravet är i första hand att
kunna finanisera sin resa på egen hand (2012:156).
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2. Tidigare forskning
Avsnitt 2 kommer att behandla den relevanta forskning som gjorts inom området kring
volontärturism berörande maktstrukturer. Tidigare forskning av volontärturism har
huvudsakligen bedrivits ur ett sociologiskt perspektiv men forskningen har en större avsaknad
av statsvetenskaplig relevans. För att förståelsen kring makt i förhållande till volontärturism
bäst kan begripas kommer detta avsnitt att innefatta forskning som bedrivits kring
volontärturism ur ett makt- och samhällsperspektiv, men även kring bilden av Afrika ur en
västerländsk syn vilket i forskningssammanhang brukar benämnas som post-kolonial
forskning (Eriksson Baaz, 2015). Tillsammans bidrar den samlade forskningen med att
problematisera

varför

makt

spelar

en

central

roll

och

eventuellt

upprätthåller

neokolonialismen i volontärturismen. Postkolonialism som teori kring volontärturism berörs
mer i avsnitt 3.3. Den forskning som bedrivits kring volontärturism och maktstrukturer har i
första hand dominerats från västvärldens forskningsinstitut vilket på många sätt kan upplevas
som problematiskt. Det kan, inte bara i volontärturismen självt, utan också i forskningen kring
volontärturism och postkolonialism talas om en västerländsk maktöverlägsenhet. Bland de
afrikanska post-koloniala forskningspublikationerna har närmare hälften behandlats av en
europeisk medförfattare vilket skapar en överlägsenhet att västvärlden fortfarande kan
uppfattas som den kunskapsproducerande delen av världen. Forskningsresultaten kan
påverkas om exempelvis en ljushyad person ska intervjua den mörkhyade lokalbefolkningen
om maktstrukturer i volontärturismen, då ”den vita överlägsenheten” kan spela in för
resultatet (Eriksson Baaz, 2015).
Denna studie utgår från att studera maktperspektiv enligt svenska ungdomar i
volontärturismen. På ett sätt bidrar det till ytterligare forskningsöverlägsenhet och dominans
från ett västerländskt perspektiv. Å andra sidan finns det en större avsaknad av tidigare
forskning som utgår från den svenska volontärturisten vilket ändå motiverar studiens relevans
i förhållande till tidigare forskningspublikationer.

2.1. Fördelar med volontärturism
Under 2000-talet framkom en rad forskningspublikationer kring fenomenet volontärturism
och det går tydligt att urskilja en mer positiv aspekt av det i den tidigare forskningen. Wearing
(2001) menar att det finns en rad positiva aspekter som går att utvinnas, både för
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volontärturisten och för värdsamhället. Den positivt inställda forskningen lyfter särskilt fram
att det finns en värdefullhet i vad det kulturella utbytet innebär för båda parter. Att utbyta
kulturella erfarenheter kan generera en större förståelse för omvärlden och har dessutom visat
sig bidra till att tidigare volontärturister ökar en tolerans för kulturella olikheter (2001:150).
Wearing lyfter även fram att om volontärturismen utnyttjas på rätt sätt kan det innebära att
jobb skapas för lokalinvånare snarare än att volontärturister tar jobb ifrån dem, då det på
långsiktigt håll kan generera positiva effekter på den lokala ekonomin (2001:9).

2.2. Kritiska aspekter av volontärturismen
Den främsta forskning som har bedrivits kring volontärturism är i första hand internationellt
bedriven och internationella forskningsresultat kommer främst att behandlas i detta avsnitt.
Volontärturism är en relativt ny form av turism som har fått ett ökat intresse under tidigt
2000-tal. I artikeln ”The Possible Negative Impacts of Volunteer Tourism” (2009) menar
Daniel Guttentag att volontärturism nödvändigtvis inte ska ses som mer problematisk än
någon annan form av turism, då alla typer av turism genererar positiva och negativa
samhälleliga

konsekvenser.

Guttentag

menar

däremot

att

det

blir

naturligt

att

volontärturismens positiva sidor främst lyfts fram då volontärturisten ofta framställs som en
hjälte när den frivilligt, utan lön arbetar för att förbättra utsatta samhällen. Vad som däremot
inte bör förbises, menar han, är de negativa konsekvenserna som volontärturismen bidrar till.
Guttentag kritiserar tidigare forskning för att inte ha varit kritisk nog till de eventuella
negativa effekter som volontärturismen bidrar med i värdsamhällena (2009:539).
Alexandra Coghlan (2007) menar i artikeln ”Towards and Integrated Image-based Typology
of Volunteer Tourism Organisations” att uppfattningar om volontärturismens organisationer
är ett område inom forskningen kring volontärturismen som behöver utökas ytterligare.
Däribland anser hon att det är viktigt att förstå hur det reklammaterial, som vanligtvis är det
som säljs in hos volontärturisten, påverkar uppfattningar och förväntningar hos volontären.
Att detta är viktiga aspekter för forskningen grundar sig i att en större förståelse för de
”push”-faktorer som avgör volontärturistens motiv också kan bidra till samhälleliga effekter.
Coghlan menar däremot att ”pull”-faktorerna är minst lika viktiga då de avgör hur väl
samhället kan uppfylla volontärturistens behov (2007:268).
Daniel Guttentag (2011) lyfter i sin senare artikel ”Volunteer Tourism: as good as it seems?”
fram att trots att de tvåsidiga fördelar som kan vinnas ur volontärturismen inte ska förbises
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bör konsekvenser av fenomenet lyftas fram än mer än vad forskningen gjort hittills (2011:69).
Bland annat, menar han, skapas ett beroendeförhållande ur volontärturismen där
värdsamhället aldrig riktigt får lära sig att stå på egna ben utan ständigt förlitar sig på den
externa assistensen som volontärturismen tillför. Beroendeförhållandet blir således väldigt
sårbart då hjälpen abrupt kan tas ifrån dem. Ytterligare en problematisk aspekt av
volontärturismen är att den kan ta jobb som den lokala befolkningen egentligen hade kunnat
klara av att utföra utan extern hjälp från västvärlden. Vad som Guttentag lyfter fram som den
främsta problematiken är att volontärbyråer inte ställer några egentliga pedagogiska eller
utbildningsmässiga krav på volontärturisten vilket således gör att volontärturisten i många fall
undervisar trots stora kunskapsbrister (2011:69–70).

2.3. Egoistiska motiv inbäddat i altruistiska motivationsfaktorer
Guttentag påvisar att volontärturisten i främsta hand är intresserad av få ut något av den egna
personliga utvecklingen även om det ofta finns en bakomliggande altruistisk vilja i att
volontärarbeta (2009:540). Kritiken kring detta ligger bland annat i att det ofta är företag med
vinstsyfte som ligger bakom arrangerandet av volontärresor och att volontärturistens behov på
så sätt sätts före värdsamhällets behov. Den växande massan av kommersiella volontärbyråer
där vinstsyftet står i fokus menar Guttentag har förändrat hela volontärturismen (2009:541).
Coghlan (2007) delar denna bild och påstår att volontärturistens främsta syfte är att uppfylla
meningsfullhet så som självförverkligande, självständighet, att vinna kulturella erfarenheter
och sociala möjligheter men att hjälpa samhällen i utvecklingsländer är sekundärt, trots att det
är en stor del av det alturistiska motivet hos den generella volontärturisten (2007:268).
Den tidigare forskningen kommer i uppsatsen att användas som utgångspunkt för att motivera
studiens syfte och frågeställningar ur en kritisk aspekt, vilket den presenterade tidigare
forskningen har visat sig ha en stor avsaknad av. Därtill kommer den tidigare forskningen
kring positiva effekter av volontärturismen användas som en utgångspunkt för att se hur
tidigare svenska volontärturister resonerar kring ämnet och identifiera om det skiljer sig i
förhållande till den internationella forskning som presenterats ovan.
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3. Teoretisk utgångspunkt
Studiens utgångspunkt, som inledningsvis nämns, är att bidra med resonemang kring
makthierarkiska strukturer som volontärturism eventuellt genererar enligt tidigare svenska
volontärers perspektiv, liksom hur de resonerar kring koloniala stereotyper som kan skapas
och upprätthållas genom den kommersiella volontärturismen. Följande avsnitt kommer att
redogöra för den teoretiska utgångspunkt studien avser att förankra sig i, vilket för detta
sammanhang är postkolonialism.

3.1. Postkolonialism
Postkolonialism är ett forskningsfält som grundar sig i en förståelse för vilka bestående
konsekvenser kolonialismen har bidragit till och hur det koloniala arvet har påverkat moderna
samhällen på lokal och global samhällsnivå (Nationella Sekretariatet för Genusforskning,
2016). Postkolonialismen som teori har haft ett betydande genomslag i internationell
forskning men har enligt Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn inte fått en särskilt stor
genomslagskraft i den samhällsvetenskapliga akademin (1999:14).

För den koloniala förståelsens konsekvenser bör det postkoloniala begreppet kontextualiseras
till avkolonialiseringens historia och den revolutionära västerländska intellektuella
traditionen. Begreppen kan ses som motsatser till varandra men bildar den totala förståelsen
för postkolonialismen som teori (Loomba, 2005:39). Till skillnad för vad kritiker hävdar om
att postkolonialismen begreppsmässigt placerar sig i det förflutna menar Eriksson, Eriksson
Baaz & Thörn att kolonialismen fortfarande präglar den kulturella och ekonomiska världen,
inte bara de postkoloniala staterna utan även för västvärldens samhällen (1999:14).
Författarna menar att ”post”-prefixet skapar förvirring kring brytningen mellan kolonialismen
och avkolonialismen men att postkoloniala tänkare hävdar att kolonialismen fortfarande
utmärks i den globala världen genom mentala strukturer (1999:16).

En av de viktigaste frågorna i den postkoloniala debatten och även i relation till
volontärturism berör bekämpningen av kolonialismens stereotyper. I den postkoloniala
diskursen har begreppet négretude definierats som ”summan av den svarta världens kulturella
värden” i ett försök att omvärdera rasistiska koloniala stereotyper (1999:24-5).
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3.2. Postkolonialism och den makthierarkiska rasordningen
Postkolonialism går tydligt att koppla till de efterföljande makthierarkier som uppkom och
vidmakthölls genom kolonialiseringen av Afrika. De europeiska kolonialmakterna erövrade
inte bara Afrika för politiskt och ekonomiskt utökande utan kategoriserade också den
afrikanska befolkningen som underlägsna ”raser” och ”kulturer” (Loomba, 2005:9). Vad som
utvecklades var ett rashierarkiskt system där ”vithet” representerade överlägsenhet och
”svarthet” underlägsenhet. Postkoloniala teoretiker menar att denna makthierarki än idag
präglar samhället i form av rasism och främlingsfientlighet (Eriksson m.fl., 1999:14). Ur
kolonialismen uppkom begreppet the West and the rest vilket syftar till den västerländska
indelningen av ”vi” och ”dem” där ”vi” representerade det vita, civiliserade och kristna och
”dem” det svarta, ociviliserade och icke-troende folket (Loomba, 2005:9). Postkoloniala
teoretiker hävdar att trots att rashierarki är en myt och en social västerländsk konstruktion för
makt är sociala och samhälleliga effekter högst verkliga i diskursen för ojämlikheter
(2005:131).

3.3. Volontärturism och det postkoloniala perspektivet
Den koloniala historien har satt en prägel på Afrika att vara Europas motpol långt bort från
den europeiska civilisationen och för många européer fungerar Afrika som en projektionsyta
där kunskapsexpedition och identitetsprojekt kan förverkligas (Mattsson, 2010:93). Mattsson
menar att européer till följd av den koloniala historien ofta har en stereotyp bild av Afrika och
att förväntningar på ett underutvecklat samhälle med frånvaro av bebyggelser ofta speglar den
imaginära bilden av det afrikanska samhället (2010:96). Hon använder begreppet koloniala
känslogeografier för att beskriva hur koloniala föreställningar, imaginära rum och turistiska
känslor

uppstår

genom

förformulerade

förväntningar

(2010:96).

Volontärturismen

underbygger dessa koloniala känslogeografier genom att användas som ett utvecklingsmedel i
underutvecklade afrikanska samhällen. Hanson Pastran (2014) hävdar att volontärturismen
kan ses som en form av neokolonialism på grund av att den bidrar till ojämlika
maktförhållanden och fortsatt kulturella stereotypiska uppfattningar mellan turisten och
värdsamhället (2014:46).
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3.4. Sverige som en del av västerländsk överlägsenhet
Följande studie avser att studera tidigare svenska volontärers resonemang kring
maktstrukturer i volontärturismen med utgångspunkt i den postkoloniala teorin. Vad som kan
problematiseras till detta är att Sverige sällan nämns i postkoloniala sammanhang och att
kolonialismen fyller en stor frånvaro i svensk historia. Även om Sverige aldrig har varit en
stor kolonialmakt har de trots allt inte stått utanför kolonialismens involvering. Sverige, som
en del av Europa, har genom kolonialismens historia präglats av att vara kunskapens centrum
där makten utgår ifrån. McEachrane och Faye menar att en förståelse för de globala rötterna i
kolonialismen härleder förståelsen för de maktrelationer som finns mellan västvärlden och
den tredje världen (2001:7). Sverige definierar sig som en anti-imperialistisk och solidarisk
nation vilket har gjort att den svenska identiteten har placerat sig utanför kolonialismens
historia (2001:8-9). Däremot bidrar identiteten som europé och vit västerlänning till att den
postkoloniala teorin ändå gör sig tillämpbar för denna studie, då den vita västerlänningen ur
ett postkolonialt perspektiv har representerat den normativa synen på vad en människa är
(2001:13).

3.4.1. Kritik mot postkolonialism som teori
Den postkoloniala teorin har institutionaliserats i den internationella västerländska
universitetsforskningen under årtionden men postkolonialismen har inom den akademiska
världen likväl ifrågasatts av kritiker för att sakna relevans i den moderna världen och har
ansetts vara uttryck för den akademiska världens politisering (Loomba, 2005:15). Den
postkoloniala teoribildningen har även fått kritik för att det postkoloniala begreppet används
som ett historiskt avslutande för den koloniala epoken, då ”post” tydligt markerar något i det
förflutna. Motreaktioner till detta synsätt menar att den postkoloniala teoribildningen inte
anger om denna avser vara en kronologisk eller en epistemologisk periodisering (Hall,
1999:82).
Med medvetande om denna kritik anses postkolonialismen trots allt vara den mest tillämpbara
teoretiska utgångspunkten för studien. Turistforskarna Hazel Tucker och John Akama menar
att forskning kring turism förstås bäst genom postkolonialism då den ”avslöjar neokoloniala
maktrelationer både på strukturella och ideologiska nivåer” (Hanson Pastran, 2014:46). Denna
studie avser att undersöka hur svenska volontärturister uppfattar vilka maktstrukturer som
skapas av volontärturismen. Den postkoloniala teorin ter sig därför vara mest naturlig för den
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kunskap som studien avser att generera och är en väl beprövad teori för kolonialismens spår
ur ett västerländskt perspektiv.

4. Metodologisk ansats och empiriskt material
Följande avsnitt kommer att redogöra för studiens metodologiska ansats och för det empiriska
material som kommer att användas i syfte att besvara studiens frågeställningar utifrån ett
kvalitativt utförande. Den metodologiska ansatsen kommer att prövas genom en induktiv
metod och undersökas med hjälp av löst strukturerade intervjuer.1 Vidare i metodkapitlet
kommer intervjuinformanter, urval och forskarens betydelse för studien att presenteras,
liksom tillvägagångssätt, analysmetod och etiska överväganden. Metodkapitlet behandlar
även en redogörelse för de validitet- och reliabilitetsproblem som studien innefattar.

4.1. Kvalitativ forskningsmetod
Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att på ett fördjupat sätt söka kunskap kring ett
fenomen genom erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. Kvalitativ metod avser att, till
skillnad från kvantitativ metod, bidra till förståelse kring ett fenomen genom kvalitativa
egenskaper och aspekter genom ett fåtal människor som empiriskt material. Den kvalitativt
metodologiska forskningsansatsen utgår från att det inte finns någon absolut sanning och att
sanningen således är subjektiv (Ahrne & Svensson, 2015:9–10). Valet av forskningsmetod för
denna uppsats låg till grund för de frågeställningar som styrde riktningen kring det jag avser
att undersöka. Jag är i främsta hand intresserad av reflektioner kring maktstrukturer och
samhälleliga effekter av volontärturismen och samband för hur makt uppfattas utifrån
postkoloniala makthierarkier. En kvantitativ forskningsmetod hade i detta avseende inte
kunnat bidra med fördjupade reflektioner utan hade istället tillfört en mer generell aspekt av
fenomenet.

4.1.1. Löst strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod
Följande

studie

avser

datainsamlingsmetod

för

att
att

genomföras

med

besvara

studiens

löst

strukturerade

frågeställningar.

intervjuer
Den

som

kvalitativa

intervjumetoden bygger på en förståelse från intervjupersonernas synsätt om världen.
Förståelsen bygger på att utifrån samtal med intervjupersonerna generera sammanhang och
mening till vetenskapen genom deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009:17).
1

För fullständig intervjuguide, se bilaga 8.1.
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Motiveringen till att löst strukturerade intervjuer anses vara den mest tillämpbara
datainsamlingsmetoden för denna studie grundar sig i att intervjuer tros ge bäst underlag till
hur tidigare volontärresenärer som upplevt volontärturism på nära håll kan bidra med
intressanta och fördjupande aspekter av fenomenet. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att
”kvalitativ forskning kan ge oss övertygande beskrivningar av den kvalitativa mänskliga
världen, och den kvalitativa intervjun kan förse oss med välgrundad kunskap om vår
samtalsverklighet” (2009:63). Med utgångspunkt i detta anser jag att löst strukturerade
intervjuer bäst kan tillämpas utifrån de frågeställningar studien anser att besvara, då tanken är
att få fördjupade reflektioner kring fenomenet. Att intervjuformen är löst strukturerad tror jag
kan bidra till att intervjupersonerna ges utrymme att också fritt reflektera och tillägga
intressanta och värdefulla aspekter inom studiens ämnesområden och att själva komma med
betydande infallsvinklar för att på ett djupare plan förstå fenomenet.

Ett alternativt metodologiskt tillvägagångssätt hade för studien kunnat vara att genomföra en
enkätundersökning med tidigare volontärturister för att på så sätt kunna dra mer generella
slutsatser kring fenomenet. Det hade kunnat bidra till en mer accepterad aspekt av fenomenet
på ett mer generellt plan. Med ett större tidsmässigt utrymme hade ett gynnsamt
metodologiskt angreppssätt kunnat vara att kombinera intervjuer med enkätundersökningar
för att generera både en generell och djupare förståelse för maktstrukturer i volontärturismen.

4.1.2. Problematik kring kvalitativa forskningsintervjuer
Den

problematik

som

kan

härledas

till

att

använda

forskningsintervjuer

som

datainsamlingsmetod är att det är svårt att avgöra studiens kvalitet på ett lika tydligt sätt som
för en kvantitativ metod. Vanlig kritik mot kvalitativa forskningsintervjuer är att den inte är
vetenskaplig utan bara speglar sunt förnuft. Kritiker menar även att den vanligtvis är för
subjektiv och snedvriden och därmed inte helt tillförlitlig. Ytterligare en kritisk aspekt berör
dess generaliseringsbarhet, då kritiker anser att intervjupersoner i en kvalitativ studie
vanligtvis är för få för att kunna dra några generella slutsatser för populationen (Kvale &
Brinkmann, 2009:184). Vad som däremot kan sägas bemöta denna kritik är att
forskningsintervjuer är ett privilegierande tillträde till människors vardagliga uppfattningar
och att den kvalitativa intervjun på ett helt annat sätt än den kvantitativa kan ge världen rika
tolkningar och receptiv förståelse för fenomen (2009:187). Kvantitativa metoder kan sägas
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vara nödvändiga i förståelsen för generella sammanhang men däremot kan kvalitativ metod
bidra till att fenomen på ett mer ingående plan kan studeras, vilket är också är ett viktigt
inslag i forskningssammahang (SBU, 2017:72).

4.2. Intervjuinformanter
Samtliga tre intervjuinformanter som medverkat i studien är idag mellan 20-35 år.
Informanterna har befunnit sig i afrikanska länder under sin volontärvistelse och har inte
någon relation till varandra. Två av intervjuinformanterna identifierar sig som män och en
identifierar sig som kvinna.
Den generella svenska volontärturisten är enligt en rapport från Fair Trade Center vanligtvis
en kvinna mellan 20-25 år med gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå (2013:35).
Urvalet för studien anses således representera den generella svenska volontären övergripande
väl med undantag för att en av volontärerna var utbildad gymnasielärare och över 30 år när
han reste som volontär. Hans resonemang kan i den aspekten skilja sig från de yngre
informanterna och få konsekvenser för studiens resultat, då han har en annorlunda syn på sin
volontärvistelse även om han i linje med de övriga volontärerna genomfört en kommersiell
volontärresa. Jag vill trots allt motivera att hans medverkan kan vara av relevans i frågan av
maktperspektiv för att urskilja de varierande svar som eventuellt kan uppkomma när
volontären inte bara är vit och europé utan även högutbildad.

4.2.1. Urval av intervjuinformanter
Urval av intervjupersoner för studien är styrd till den frågeställning som studien avser att
besvara. Till följd av studiens syfte att dels studera tidigare svenska volontärturisters
resonemang kring maktstrukturer och samhälleliga effekter har studiens intervjupersoner
gjorts genom ett systematiskt urval. Urvalet har skett för de tidigare volontärturister som varit
i afrikanska länder, men det afrikanska landet de har besökt har i sig inte haft någon relevans
för studien.
Intervjupersoner för studien kontaktades av mig personligen genom en nätbaserad sökning
efter unga personer som tidigare varit volontärtursiter i ett afrikanskt land. Inledningsvis i
urvalsprocessen kontaktades Sveriges främsta kommersiella volontärbyråer via mail för att på
så vis be om deras hjälp i sökandet för urval av intervjupersoner till studien, men då ingen av
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volontärbyråerna svarade trots påstötning fick jag på egen hand uppsöka informanter. I den
första kontakten med volontärbyråerna via mail var jag tydlig med studiens syfte, vilket kan
ha påverkat de uteblivna svaren. Att kritiskt granska volontärturismen och de samhälleliga
effekter som deras verksamheter bedriver är möjligtvis inte uppskattat, då de kontaktade
volontärbyråerna är vinstdrivna företag som sannolikt vill upprätthålla en bild av
volontärturismens goda sidor. Intervjukandidater kontaktades således på egen hand genom ett
urval av de som skrivit inlägg om sina resor på diverse volontärbyråers Facebook-sidor.
Omkring ett tiotal personer kontaktades och två intresserade sig för att medverka i studien. En
intervjuperson kontaktades efter att ha medverkat i en artikel om sin volontärresa i en
dagstidning 2011 och valde därefter att medverka.

4.3. Tillvägagångssätt och genomförande
Intervjuinformanterna kommer i resultatet att refereras till ”Sara” (Volontär A), ”Oskar”
(Volontär B) och ”Jonas” (Volontär C). Intervjun med Sara har genomförts via en enskild
videointervju. Intervjun med Oskar genomfördes på ett café i Stockholm och intervjun med
Jonas genomfördes vid ett bibliotek i Stockholm. Samtliga intervjurespondenter fick välja den
miljö de själva ville genomföra intervjun i med undantag för informant A, som på grund av
geografiska svårigheter inte kunde närvara vid fysisk intervju och videointervju blev därmed
den mest tillämpbara lösningen. Samtliga tre intervjuer har spelats in med ljudupptagning som
inför analysarbetet har använts vid transkribering av intervjuer.
Den induktiva ansatsen har utarbetats genom att den postkoloniala teoribildningen är byggd
på generalisering för studien och söker därför inte att finna en mer allmän lag som den
deduktiva ansatsen söker. Det har genererat en mer öppen intervjuguide där informanterna
relativt fritt har fått resonera kring de ställda frågorna i intervjun.

4.3.1. Undersökarens reflexivitet
För undersökare som avser att studera ett fenomen finns alltid en mer eller mindre
förförståelse som kan tänkas påverka studiens resultat. Förförståelsen bygger på den tidigare
kunskap eller erfarenhet som forskningsutföraren har och brukar i forskningssammanhang
benämnas som reflexivitet (Kvale & Brinkmann, 2009:212). Viktigt för sammanhanget att
påpeka är att jag i min forskningsroll för en kvalitativ studie aldrig kan utföra den helt
objektivt eftersom vi påverkas av vår förförståelse. Min egen förförståelse för volontärturism
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som fenomen grundar sig i till en början positiv bild men som vid djupare förståelse för
fenomenet allt mer har riktats mot de mer kritiska aspekterna. Innan denna studie påbörjades
hade jag mycket lite kunskap inom ämnet och föll för den inbjudande marknadsföring som
volontärbyråer visar. Effekterna av att har utvecklat en kritisk syn till fenomenet kan givetvis
leda till att jag med ett kritiskt förhållningssätt till volontärturism, om än omedvetet, kan
tänkas påverka intervjuinformanten på ett sådant sätt att det avspeglas i intervjun.

4.3.2. Meningskoncentrering som analysmetod
Samtliga

intervjuer

som

gjorts

för

studien

kommer

att

analyseras

genom

meningskoncentrering. Meningskoncentrering är en vanligt förekommande analysmetod inom
den kvalitativa samhällsvetenskapen och innebär att intervjuinformantens resonemang
koncentreras till kortare formuleringar där den huvudsakliga innebörden tas fram (Kvale &
Brinkmann, 2009:221). På grund av att studien syftar till maktresonemang som ett analytiskt
begrepp bedömer jag att meningskoncentrering är en lämplig analysmetod för det syfte som
studien avser att generera.

4.3.3. Transkribering av intervjuer
Registrering av intervjumaterialet har skett genom ljudupptagning för att på så vis underlätta
för mig i intervjurollen att kunna fokusera på samtalet. Fördelen med att ljudupptagning
används som dokumentering av intervjuer grundar sig även på att det fångar det dynamiska i
samtalet så som ord, tonfall och pauser vilket kan vara av värde för analys av materialet
(Kvale & Brinkmann, 2009:194). För det lingvistiska perspektivet är transkriberingsprocessen
en överföring mellan det muntliga till det skriftliga ordet.

4.3.4. Etiska överväganden
I intervjuforskning där människor används som empiriskt material är det av största vikt att ta
hänsyn till etiska konsekvenser. Birch m.fl. (refererad i Kvale & Brinkmann, 2009:78) menar
att etiska problem i första hand är kopplad till svårigheten att ”forska om privata liv och
presentera redogörelserna på den offentliga arenan”. Etiska överväganden bör således tas
hänsyn till under hela forskningsproceduren och i synnerhet bör etiska riktlinjer ses som
ledande för att skydda intervjuinformanternas integritet (2009:89).
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För att säkerställa att etiska riktlinjer har följts under studiens arbetsgång hänvisas den
information- och samtyckesblankett (avsnitt 8.2) som intervjuinformanterna har fått ta del av
och underteckna i samband med intervjun. I blanketten har intervjuinformanten fått ta del av
den nödvändiga information som säkerställer informantens konfidentialitet och anonymitet i
studien. Att intervjuerna sker konfidentiellt och anonymt härleds till att jag i min forskarroll
inte vill riskera att utsätta intervjuinformanterna för någon obekväm situation gentemot den
volontärbyrå de har rest med. Den information om intervjuinformanten som kommer att
nämnas i studien rör enbart kön, ålder och plats som volontären åkte till då det kan ha
betydelse för studiens resultat.

4.4.5 Resonemang kring studiens validitet och reliabilitet
För en undersökning, oavsett om den genomförs kvalitativt eller kvantitativt, finns det en
strävan om att genomföra och redogöra för en tillförlitlig och noggrann studie. Validitet och
reliabilitet är två begrepp som är av relevans för hela studiens följdgång i kvalitativ forskning
och således inte bara i datainsamlingsmetoden (Bryman, 2011:351).
I en diskussion kring studiens reliabilitet, som också kan sägas utgöra dess replikeringsbarhet
(2011:352) kan det vara svårt för denna typ av studie att upprepas, då intervjuerna grundas på
enskilda människors subjektiva upplevelser och erfarenheter. Studien avser inte att bidra med
en generell uppfattning om hur tidigare volontärer resonerar krig volontärturism då underlaget
är för anses vara för få, att replikera sociala miljöer och samtal tordes därmed ses som en
omöjlighet. En vidare realitetsproblematik är att i samtal som berör känsliga ämnen såsom
makt och frågor kring hudfärgers över- och underlägsenhet finns det en risk att
intervjuinformanten inte är helt sanningsenlig då informanten eventuellt inte vill bekännas vid
dessa tillsynes känsliga åsikter. Detta är givetvis inget som går att garantera, men jag väljer
trots allt att utgå från att informanterna är ärliga i sina resonemang.
För att stärka studiens validitet har jag osystematiskt gjort urval av intervjupersoner utan att
kontrollera socioekonomisk bakgrund, ålder, utbildningsnivå och liknade faktorer som kan
påverka studiens resultat. På grund av detta faller samtliga studiens intervjuinformanter inte
helt inom ramen för den generella volontärturisten. Denna problematik får trots allt hänvisas
till att studien, återigen, inte avser att bidra till en generell uppfattning om fenomenet utan
snarare en fördjupning. Det bör således tas hänsyn till att ett annat urval av informanter hade
kunnat generera ett annorlunda resultat. För att stärka studiens validitet ytterligare har jag låtit
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samtliga intervjuinformanter ta del av den transkriberade intervjun och på så vis också haft
möjlighet att korrigera felaktigheter.

5. Resultatredovisning och analys
Avsnitt 5 presenterar resultatet från de samtalsintervjuer som genomförts och kommer utifrån
studiens syfte och frågeställningar att redovisas, analyseras och sammankopplas utifrån de
tematiska avsnittsområden som följer nedan. Inledningsvis ges också en kortare presentation
av volontärerna som medverkat i studien.

5.1. Volontärerna
”Sara” är idag en 28-årig kvinna som vid tillfället hon var volontär i Tanzania var 19 år
gammal. Sara genomförde sin resa med ett av Sveriges största volontärresebolag och var på
plats i Kilimanjaro Region i tre månader. Sara lärde ut engelska till barn på en nursery school
och hade vid tillfället gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Idag studerar Sara vid
en svensk folkhögskola.
”Oskar” är idag en 21-årig man som vid tillfället han var volontär var 17 år gammal. Oskar
åkte, precis som Sara, till Tanzania men med ett annat volontärresebolag som också tillhör de
främsta i Sverige. Oskar var på plats Arusha i en månad och lärde ut engelska och matematik
till barn i sex-åttaårsåldern. Vid tidpunkten gick Oskar på gymnasiet och hade därmed inte
avslutat sin gymnasieutbildning. Idag studerar Oskar antropologi vid ett utländskt universitet.
”Jonas” är en idag 34-årig man som vid tillfället han arbetade som volontär i Etiopien var 33
år. Jonas var på plats i Etiopiens huvudstad Addis Abeba och lärde ut franska och engelska till
barn under ett sommarprojekt i en månad. Jonas har en lärarexamen och arbetar idag som
engelska- och franskalärare i Sverige.

5.2. ”Vi” och ”dem” som en hierarkisk maktrelation
En volontärresa är avsedd att kombinera ett kulturellt äventyr med betydelsefullt
välståndsarbete i ett utvecklingsland. För att volontärresan överhuvudtaget ska kunna
genomföras krävs det att det finns dikotomier; en part som är i behov av hjälp och en part som
resursmässigt kan bidra med hjälp. Volontärresan artikulerar därmed att det finns ett ”vi” och
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”dem” där värdsamhället i form av biståndsmottagare måste anpassa sig till givarens mål (Mc
Eachane & Faye, 2001:165).

Sara vittnar om känslan av att vilja göra skillnad på plats och beskriver upplevelsen i termer
av ”white savior complex”, även om hon uttrycker det som åsikter som hon tar avstånd från
och inte vill förknippas med idag. Oskar beskriver volontärturismen på ett liknande vis;
(...) man så lätt blir insugen i narrativet och att man alltid har uppfostrats med bilden av ”the
starving children in Africa”. När möjligheten presenteras, vilket också de här hemsidorna är
väldigt skickliga med att ”du kan vara nyckeln till att fixa det här”, då tas det bagaget från
barndomen, det blir ett sådant otroligt insug (Oskar).

Oskars beskrivning vittnar om att det finns en stark vilja av att hjälpa till och att det grundar
sig i en föreställning om att behovet också behövs. Jonsson (2012) beskriver de kommersiella
volontärbyråerna med att ett likhetstecken sätts mellan det internationella hjälparbetet och
efterkrigstidens hjälparbetsgeografi. Hon påstår att de kommersiella volontärbyråerna inte
erbjuder volontärresor inom västvärlden och att det på så sätt finns ett grundläggande
antagande om att hjälp behövs utanför västvärlden men inte i Europa, Nordamerika,
Australien och Nya Zeeland (2012:159). Det kan i denna framställning tydas att Afrika
porträtteras som en utsatt kontinent medan västvärlden och Europa framställs vara lösningen
av deras utsatthet. Bandyopadhyay & Patil (2017) menar att det finns en problematik i att
lokalbefolkningen inte inkluderas i projekten (2017:646) och Oskar jämför situationen med att
”tänk om folk kom till Sverige och började bygga skolor bara sådär, hur hade politiker pratat
om det?”.
Jonas resonerar inte lika tydligt kring ”white savior” komplexet som Sara och Oskar och det
är påtagligt att han inte har tänkt på sin volontärvistelse på samma vis. Diskussionen leds ändå
in på att han upplevde volontärvistelsen som konstlad redan från start eftersom han kom från
ett rikt land, skulle vara på plats under en begränsad tid och dessutom hade betalat pengar för
att vara där.
Guttentag (2011) menar att det finns en problematik i maktövertaget när volontärer från
utvecklade länder åker till underutvecklade länder, då värdsamhället ofta kan upplevas som
underminerat. Maktövertaget har ett flertal dimensioner men en grundläggande del är att
tanken om att lokalsamhället eller landet inte klarar sig på egen hand utan är i behov av extern
hjälp (2011:69).
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5.3. Exotifiering av ”det främmande Afrika”
Porträtteringen av de afrikanska samhällen som volontärresor marknadsförs ger en tillsynes
väldigt förenklad bild av världen samtidigt som det initierar ett behov av hjälp. Mudimbe,
refererad i ”Globaliseringens kulturer” menar att den primitiva bild som vi känner till om
Afrika är en social konstruktion som är skapad under kolonialismen och liknande typer av
porträttering av Afrika menar Mudimbe är en världsbild ”fångad i de koloniala diskursernas
budskap om Afrika som homogent och som det annorlunda ’andra’ (1999:20).
Sara påstår att det går att se en exotifiering av hur Afrika porträtteras på volontärbyråernas
webbsidor på ett stereotypiskt sätt. Hon menar däremot inte att bilden utmålas som en misär
likt många hjälporganisationer gör, utan bilden är snarare tänkt att förmedla positivism genom
bilder på vacker natur, djur och glada barn. Vidare anser hon att bilden som volontärbyråerna
förmedlar troligtvis är den precisa bild som unga volontärer är ute efter. Denna primitiva bild
av Afrika går att koppla till bilden av afrikanen som ”fattig men glad” (Mc Eachrane & Faye,
2001:11) och volontärbyråerna är försiktiga med att röra sig utanför denna stereotypiska bild.
Eftersom volontären ofta söker sig till en helhetsupplevelse skulle en porträttering av total
misär och hopplöshet eller ett Afrika som är på väg att resa sig ur fattigdom inte spegla det
som volontären vill ha. Sara, som har en stor kännedom om Afrika och Tanzania idag menar
att det finns helt andra bilder som bättre skulle spegla hela Tanzania. Oskar resonerar på ett
liknande sätt som Sara i frågan om det primitiva Afrika som porträtteras.
(...) jag ser ganska hopplöst på hela rörelsen också, jag tror inte riktigt att det går att stoppa för det
är en så pass stark bild som säljs till andra människor. De här orientaliska bilderna kommer ju
alltid att återskapas för att hålla konsumtionen uppe. Så är det ju med all advertising men det blir
så speciellt i det här fallet att ”look how the world is going to pieces – you are needed” (Oskar).

Jonas ansåg att den bild som volontärbyrån visade av Etiopien också var den bild som stämde
överens med verkligheten. Däremot, påpekar han, höll han sig mest kring skolområdet och
såg inte så mycket utanför det.

Både Sara och Oskar nämnde i sina respektive intervjuer att de anser att medier har en stor
roll i porträtteringen av Afrika och den stereotypiska bild som produceras. Sara nämner
UNICEF-reklam och de empatiska känslor som väcks när bilder på uppsvällda magar visas
upp som en bild av de afrikanska hjälpbehoven. Oskar anser att när medier speglar bilden av
Afrika på ett onyanserat sätt bidrar det till att människor från västvärlden bygger sin
verklighet utifrån den.
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Vi ser ju idag att det finns otroligt mycket problem på grund av att folk är så duktiga på att
absorbera ytliga bilder som presenteras i medier och stereotypiska bilder. Media spelar verkligen
en väsentlig roll i det också. När de onyanserade bilderna konstant produceras förstår människor
världen genom det. Det är ju så människor i västvärlden bygger upp sin verklighetsförankring.
Det gör ju att marknaden kan fortsätta att utnyttja de här bilderna, så som inom volontärturismen
(Oskar).

När Afrika som kontinent får medialt utrymme i svenska medier är bilden som speglas ofta
utsatthet och hjälplöshet vilket, som volontärerna också argumenterar för, bidrar till att synen
på Afrika faller inom en stereotypisk ram där de inte klarar att lösa sina problem på egen
hand. Denna onyanserade bild skapar utrymme för kommersiella marknader, såsom inom
volontärturismen att utnyttja den starka bild av Afrika som har byggts upp inom västvärlden.
De kommersiella volontärbyråerna säljer en på förhand konstruerad verklighet eftersom det är
den verklighet som människor efterfrågar och känner sig bekanta med (Jonsson, 2012:146).
Genom detta undermineras Afrika att inte kunna lösa problem på egen hand utan initieras av
volontärbyråerna att de behöver hjälp av västvärlden för att ta sig ur den fattigdom och
lidande som porträtteras. Dagens bild av Afrika så som västvärlden känner den kan påstås
vara kvarlevande från kolonialismen när dåtidens kolonialmakter använde samma
överlägsenhet för att tjäna territoriella vinster av landområden (Eriksson, Eriksson Baaz &
Thörn, 1999:19).
(...) mitt antagande skulle vara att om produkten du måste sälja är att landet är hjälplöst och
armlöst så måste ju den verkligheten återskapas. Så det är ju en konstant omproducering av ett
narrativ där det i princip blir omöjligt att bryta ner den orientaliska bilden av icke-västvärlden
(Oskar).

Oskars beskrivning påvisar att det genom volontärturismen riskerar att ske en reproducering
och kolonial återskapning eftersom volontärturismen ”lever på” bilden av att Afrika är en
hjälplös kontinent. Som det beskrevs i avsnitt 2.1. är ett av postkolonialismens största
bekymmer en bekämpning av kolonialismens stereotyper (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn,
1999:24-5) och volontärturismen kan både anses dra nytta av och därtill bidra med att
upprätthålla koloniala stereotyper av ett hjälplöst Afrika.

5.4. Varför lockar Afrika?
De kommersiella volontärbyråerna anordnar en mängd olika resor till projekt i stora delar av
världen där Afrika är en kontinent som ett flertal projekt finns. Frågan om det fanns någon
närmare tanke kring varför de tidigare volontärerna valde att åka till Afrika ställdes för att få
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deras resonemang kring om det fanns någon medvetenhet eller om de slumpmässigt valde ett
afrikanskt land.
Sara berättar om att valet av Afrika och Tanzania dels handlade om att hon hade många
vänner med afrikanskt påbrå. Något motvilligt fortsätter hon och menar att hon hade, vad hon
benämner som en ”töntig dröm om Afrika”, vilket är åsikter som hon däremot inte vill
förknippas med idag. Hon vittnar om att hon vid tiden då hon var nitton år gammal ville åka
ut och göra nytta i världen i ett utvecklingsland men att det inte hade någonting med svart och
vitt att göra. Oskar tittade först på andra resor och var inställd på att åka till Jamaica men hans
mamma uppmanade honom att istället åka någonstans där han ”verkligen behövdes” och valet
föll i sin tur på Tanzania. För Jonas handlade det om undervisningsskäl och att få uppleva
franskaundervisning i ett land som för honom var främmande.
Det går utifrån resultatet inte att tyda några extremt tydliga tendenser att det finns en
postkolonial undermedvetenhet fanns med i valet av destination för volontärresan. Däremot
genomsyrar valet en exotifiering och vilja att få besöka ett främmande utvecklingsland som är
i behov av hjälp.

5.4.1. ”Lev precis som lokalbefolkningen”
Ur ett postkolonialt perspektiv kan det hävdas att biståndsretorik kännetecknas av dubbla
budskap där i detta fall volontären ska leva under enkla materialistiska förhållanden för att
inkluderas i lokalsamhället men motsägelsefullt tillhör ”det rika och välbärgade”. Det kan
sägas skapa ett främlingskap och upprätthålla stereotyper (Mc Eachane & Faye, 2001:167).
Porträtteringen på många volontärbyråers hemsidor framställer att volontären, genom att åka
på volontärresan får se ”verkligheten”. Samtliga tre volontärer uppger att denna bild inte
stämde helt överens med sättet som porträtterades av volontärbyråerna då de placerades ut i
välbärgade områden i relativt rika värdfamiljer. Sara erkänner något motvilligt att hon inte var
riktigt säker på hur hon skulle bo på plats. ”Inte så naivt att jag trodde att vi skulle bo i en
hydda, men kommer vi ha vatten?”. Väl på plats menar hon att värdfamiljen bodde på
liknande sätt som hennes föräldrar hemma i Sverige.
I avseendet kring utplacering av volontären kan det påstås finna tendenser till ett maktövertag
som volontären har gentemot lokalbefolkningen. Volontären kommer till, vad som enligt
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volontärbyråerna är ”verkligheten”, men placeras trots allt ut i välbärgade områden som ofta
skiljer sig från den verklighet för den lokalbefolkning de undervisar.

5.5. Diskursen vitt/svart - ett vitt maktövertag?
Postkoloniala teoretiker hävdar att ”den normerande vitheten” står för ett intellekt och
medvetenhet och att motsatsen är ”de svarta”, vilket har präglat utvecklingen och relationen
av den efterkoloniala västvärlden och Afrika (Mc Eachrane & Faye, 2001:13).
Sara vittnar om att begreppet ”mzungu” används för att få ’de vitas’ uppmärksamhet i
Tanzania. Begreppet används kring Afrikas stora sjöar, däribland Tanzania, och kan
direktöversättas till ”vit man” eller ”europeisk viting”. Begreppet mzungu härleds tillbaka till
1700-talet när europeiska missionärer först kom till de afrikanska regionerna. Mzungu
används även synonymt med ”rik person” och ”chef”. När begreppet används i Afrika är det
vanligtvis positivt laddat och det finns en status och ett maktövertag i att vara mzungu. Det
talas i sammanhanget om en positiv rasism där de vita i Afrika anses stå över de svarta och
utvinna fördelar som inte de svarta har (Mercks, 2015).
Bara en sådan grej att jag är vit – då har jag mycket pengar. Trots det mina förfäder har gjort
under ”slavery” eller vad som helst så blir man ju behandlad som en kung. Eller drottning. Alla sa
mzungu, mzungu och man blev så irriterad. Alltså, måste de kalla en för det? Det var liksom
irriterande att de kallade en för vit (Sara).

Enligt Appiah (refererad i ”Globaliseringens kulturer”) är distinktionen mellan rasism och
raslära en skillnad som grundar sig i att raslära handlar om kunskapsproblem och rasism är ett
moraliskt problem (1999:32). Vad som kan jämföras i sammanhanget är att när det motsatta
begreppet ”svarting” används i Sverige för att referera till en mörkhyad person är det
vanligtvis i nedsättande situationer med en negativt rasistisk klang. Det Sara beskriver vittnar
därmed om att den vita hudfärgen är sedd som normativ i de afrikanska länderna och att det
finns ett maktövertag i att vara vit, trots att majoriteten av afrikanerna har svart hudfärg. Sara
som idag har barn med en tanzanisk man menar att hon tydligt kan identifiera att hennes barn
hemma i Sverige inte har samma privilegier som hon har haft.
Oskar menar att många säkert inte hade uttryckt sig i termer av vit överlägsenhet men att det
definitivt kunde märkas tendenser till det. Han menar att det säkert ”härstammar från en plats
där du är ’bättre’ och måste fixa något som är trasigt”.

Jonas menar att det fanns en

nyfikenhet på honom då han var den enda ljusa i samhället. Han beskriver sin vistelse i
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Etiopien som ”konstlad” men menar att det troligtvis hade att göra med att han hade, i deras
ögon, betalat ”hiskeliga summor” för att få vara där och arbeta vilket det vanligtvis är något
som man får betalt för. De privilegier han upplevde ansåg han således ligga mer i att han kom
från ett rikt land snarare än att han var vit.
Vad som går att uttyda utifrån volontärernas resonemang är att hudfärg och pengar spelar en
roll för den överlägsenhet som speglar volontärens maktposition. Kopplingen verkar i denna
kontext vara att den ljushyade volontären uppfattas som rik och erbjuds fördelar som övriga
lokalsamhället till viss del inte får ta del av, trots att de egentligen inte vet hur mycket pengar
de har. Det går således inte att ta miste på att volontärturismen ger uttryck för den förlegade
koloniala hierarkin kopplat till hudfärg och privilegier, även om det uttrycks i annorlunda
termer. Vad som utmärker sig för volontärernas resonemang är att sociala klasser inte spelar
någon roll för hur behandlingen sker av en vit person. Även om volontärerna kommer från
olika samhällsklasser verkar ett likhetstecken sättas mellan vit och rik. Mc Eachrane & Faye
(2001) understryker att ekonomiska ojämlikheter placerar en biståndsgivare i en privilegierad
maktposition och är den som ”styr spelets regler” (2001:165).
Sättet som Afrika och afrikaner framställs på i volontärbyråernas annonseringskampanjer
stärker och reproducerar bilden av Afrika som ”något utsatt” men ”tacksamma för hjälp”
vilket underbygger uppfattningen om att all typ av hjälp som de kan få är välkomnad, även
om den är okvalificerad. Inom volontärturismen erbjuds ofta inte kvalificerad hjälp i form av
utbildade lärare i ämnena de undervisar i utan hjälpen kommer främst från västerländska
ungdomar med skralare kunskaper än inhemska lärare. Generellt sett ställs inga
kunskapsmässiga krav på volontärerna vilket kan påvisa att ett maktövertag kan tydas genom
att den västerländska volontären, utan utbildning anses ha ett mentalt övertag gentemot
lokalbefolkningen, trots att de har likvärdiga utbildningsnivåer. Denna maktmentalitet kan
härledas till den postkoloniala tanken om att volontären kommer från ett samhälle skapat av
välstånd och således innehar en större kunskap och har en större intelligens (Kellecioglu,
2010:15).
Trots att Sara hade lägre utbildning än många av de inhemska lärarna vittnar hon om att hon
fick företräde till ”finrummet” med de högsta cheferna på grund av sin hudfärg.
(...) de högsta cheferna ville ju liksom lära känna en för att man var en vit gäst, så man fick ofta
sitta med de högsta hönsen och äta. Men jag har alltid varit väldigt självgående som person så om
jag har haft ett val att sitta med de jag jobbar med, då har jag ju suttit med dem. Men det
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förväntas ofta att man som vit ska vara med cheferna ibland. Sitta med dem, för att man är lite
bättre typ (Sara).

Guttentag (2011) lyfter fram att det finns en problematisk aspekt i volontärturismen även på
en mer strukturerad nivå om volontären tar jobbmöjligheter som lokalbefolkningen egentligen
hade kunnat klara på egen hand. Att volontären arbetar kostnadsfritt och dessutom betalar
pengar för upplevelsen kan leda till att de konkurrerar ut dem på den lokala arbetsmarknaden
(2011:69). Oskar påstår att många troligtvis inte skulle tala öppet om hudfärgens betydelse
men att det troligtvis finns element av situationer där vit överlägsenhet uppenbarar sig. Jonas
upplevde att situationen i Etiopien kunde upplevas som hierarkisk men spekulerar kring att
det var flera faktorer som spelade in och inte bara hudfärgen. Han menar att det ekonomiska
maktövertaget kan ha betydelse och även att han var äldre. ”Det är ju en skillnad i strukturen
att barnen ser upp till en vuxen människa där mer än vad de gör i Sverige”.

5.6. Avsaknad av ekonomisk insyn i volontärturismen
Den politiska kulturen i Afrika benämns ofta som en av flera orsaker till den rådande
fattigdom som präglat den afrikanska kontinenten. Denna ohållbara politiska kultur menas
ofta ha uppkommit som en konsekvens av kolonialismen, där korruption i form av
maktmissbruk av politiska ställningar, positioner och mutor är vanligt förekommande
(Hedengren, 2006:39). Enligt antikorruptionsorganisationen Trancparacy International är
Afrika världens mest korrupta världsdel och korruptionen slår ofta hårdast mot den fattiga
civila befolkningen. Mutor för offentligt kostnadsfria tjänster eller tvång till mutor av polisoch rättsväsendet är ett utbrett problem i stora delar av Afrika (Transparacy International,
2018). Sara vittnar om att sin volontärvistelse inte var korruptionsfri och hon upplevde
maktpolitiskt missbruk under inledningen av sin volontärvistelse i Tanzania när deras lokala
koordinator flydde utomlands och tog de pengar som var menat att gå till det lokala
volontärprojektet och värdfamiljen.
Det är ju mycket korruption i Tanzania. Jag vill inte säga någonting illa om Tanzania men jag har
lärt mig mycket av de åren jag bott där och det är inte som i Sverige. Folk ljuger i ett u-land med
ett system där det inte är lika enkelt som i Sverige, det är ganska vanligt med lögner. Så, vad min
familj sa, de litade jag ändå på men det kanske inte var helt sant där heller. Men det där fattade
man ju kanske inte just då när man var nitton år (Sara).

Utifrån citatet ovan går det att uttyda att volontärturism kan skapa förutsättningar för att
korruption kan fortsätta, även om Saras enskilda upplevelse givetvis inte talar för hur vanligt
förekommande korruption inom volontärturismen är. Däremot kan det konstateras att om
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korruption är en effekt för avsaknad av politisk kultur i Afrika kan volontärturismen
möjligtvis skapa utrymme för att lokala samhällen drabbas. Samtliga tre volontärer uppgav att
de inte riktigt visste var den summa pengar de betalade in till projektet gick till men Jonas
menar att han tror att ”det var många som skulle dela på kakan”. Det är en stor summa pengar
som betalas in för projekten och insynen för den ekonomiska fördelningen upplevs vara
bristfällig för volontärerna.

5.7. Vem gynnas av volontärturismen?
Det generella syftet med volontärresor formuleras enligt volontärbyråer vara ett ömsesidigt
utbyte av kulturella erfarenheter där både värdsamhället och volontärturisten ska gynnas av
vistelsen. Volontärresornas syfte ska dels generera en form av bidragande till värdsamhället
som tar emot volontärer och även bidra till en personlig upplevelse för volontären.
Framställningen av volontärresan initierar att volontären bidrar till förändring för
lokalsamhället men bygger sitt primära fokus kring vad volontären tjänar på resan. Den
subjektiva betoningen är således inget unikt för volontärturism, då all form av turism utgår
från att sälja in resor till resenären. Det problematiska med att kommersialisera denna typ av
resa kan härledas till att lokalinvånare sällan har en påverkan på projekten utan får ”finna sig”
i att volontärer påverkar deras samhällen, vilket både kan mottas positivt och negativt från
värdsamhället (Guttentag, 2011:71). Sara menar att volontärturismen är byggd för att gynna
volontären och beskriver det som en resa ”där du åker dit och uppfyller din dröm under en
begränsad tid”. Oskar och Jonas resonerar ungefär på samma vis om volontärresans syfte och
menar att volontärturismen främst utgår från en egoistisk handling. Oskar menar däremot att
det troligtvis finns kulturbärare som gynnas lokalt av volontärturismen och att det kan anses
vara fördelaktigt för lokalsamhället. Jonas betonar att den egoistiska drivkraften inte handlar
om en ondskefull egoism utan att egoism också kan ha fördelar.
Ibland kanske det kan vara bra att vara egoistisk också för jag tänker att det här har gjort mig till
en bättre människa. Men jag har inte bidragit till någonting som de inte skulle kunnat klara sig
utan, men däremot tror jag att de tyckte att det var trevligt att det kom någon som visade bilder
från Sverige och Europa och sådär. Men jag tänker att en gigantisk insats har jag väl inte gjort på
plats men det är nog mer att jag fått en gigantisk upplevelse inombords (Jonas).

Samtliga tre volontärer är överens om att volontärturismen främst gynnar volontären och att
upplevelsen för volontären genererar ett stort fokus även på plats. Även om Jonas inte
identifierade sig som volontärturist i samma bemärkelse som Sara och Oskar på grund av sin
26

yrkesmässiga profession instämmer han i att människor runt omkring honom var väldigt måna
om att bidra till en trevlig upplevelse för honom personligen. Han beskriver det som att han
behandlades som en VIP-person men menar att det kanske inte nödvändigtvis var på grund av
att han var ljushyad utan för att han hade betalat pengar för att komma dit.
Sara vittnar också, liksom Jonas, om att hennes volontärvistelse i Tanzania har präglat hennes
liv privat och lagt grund för det liv hon lever idag. Hon anser däremot att det har med landet
att göra och inte själva volontärvistelsen i sig. Hon resonerar annorlunda kring sin
volontärupplevelse idag än vad hon gjorde när hon var nitton år gammal.
Det är klart, vi var ju liksom nitton år gamla och naiva, unga tjejer. Lite sådär Moder Teresakomplex. Vi trodde väl typ att ... fast nej så var det verkligen inte men jag kan erkänna det lite
idag, fastän att det tar emot, men det var ju verkligen lite ”white priviliged, here comes the
saviors”, typ (Sara).

På liknade sätt som Sara resonerar Oskar om sin vistelse i Tanzania och var väldigt mån om
att skillnaden han gjorde skulle märkas av i samhället. Oskar och Sara var båda unga när de
åkte och vittnar om att de åkte dit med en naiv känsla av att göra verklig nytta och Sara
startade projekt vid sidan av som att måla om toaletter och köpa läroböcker till barnen vilket
hon menar annars inte skulle bli av.
Oskar beskriver det som att han var ”maniskt mån” om att se att han gjorde skillnad för
barnen och han uttrycker att han fick en mindre kris tre veckor in i projektet när han inte
riktigt förstod vad han egentligen höll på med.

5.8. En orientering för yrkeslivet
Avslutningsvis i intervjuerna tillfrågade jag volontärerna hur deras volontärresa har påverkat
dem på ett yrkesmässigt plan. Frågan ställdes för att urskilja om denna typ av resa kan
påverka människor på ett sådant sätt att de kan eller har utnyttjat sin drivkraft efteråt att ägna
sig åt någon typ av samhällsförändring hemma i Sverige. Tydligt går att se att samtliga
volontärer har påverkats ur ett yrkesmässigt perspektiv för den sysselsättning de har idag,
även om upplevelserna skiljer sig åt.
Sara menar att hennes volontärresa har präglat sättet som hon tänker på idag. Hon betonar att
hon innan sin resa trodde att hon ville göra skillnad men kom hem med en helt ny bild av vad
hon ville göra i livet och sökte sig därefter till att börja på folkhögskola vilket är något hon
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betonar bör lyftas fram mer inom ramen för internationellt kulturutbyte. Sara menar att
politiker bör involvera unga mer i att göra internationella samarbeten.
Oskar vittnar också om att han fick en förändrad syn på samhället och omvärlden och att
intresse kring det han idag studerar, antropologi, växte efter hans resa vilket han vid
tidpunkten inte hade kännedom om vad det var. Oskar har också efter sin resa arbetat inom
UNICEF ett flertal år och har på så sätt fortsatt med sitt engagemang i Sverige.
För Jonas del påstår han sig inte ha politiskt åsiktsmässiga förändringar efter sin resa.
Däremot menar han att resan har stärkt hans passion för att lära ut och undervisa och att det
har gett honom inblick i att det går att undervisa med små medel och rätt inställning. Han
anser att upplevelsen har gjort honom till en bättre lärare och arbetar också i mån av tid som
volontär även hemma i Sverige.
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6. Diskussion och slutsatser
Resultatet för denna studie har påvisat en skillnad kring hur de tidigare volontärerna resonerar
kring maktrelationer och samhälleliga effekter som uppkommer till följd av volontärturismen.
Studien har därtill avsett att bidra till resonemang kring koloniala stereotyper vilket har
fokuserats kring följande frågeställningar;


Hur resonerar tidigare svenska volontärturister kring samhälleliga effekter och maktstrukturer
som skapas av tillfälliga volontärprojekt i afrikanska utvecklingsländer?



På vilket sätt upprätthålls eventuella koloniala stereotyper ur volontärturismen?

Jag upplever att det relativt tydligt går att urskilja skillnader i resonemangen för volontärerna
som genomförde sina resor innan de var 20 år jämfört med den senare volontären som var
över 30 år och nyligen genomförde sin resa. Det går inte att dra några mer generella slutsatser
av resonemangen då underlaget får räknas som alldeles för få, men uppenbart är att den bild
de unga volontärerna hade av volontärturismen med uppfattningen av att kunna göra verklig
skillnad på plats drastiskt förändrats. Det är svårt att svara på om det handlar om en
mognadsprocess eller om åren som gått har gett tid till eftertanke och reflektion, tydligt är
däremot att de har en mer kritisk ståndpunkt till volontärturismen än vad den senare
volontären har. Han har däremot en annorlunda position i och med att han är utbildad lärare
och således upplever sin uppgift som volontär på ett annorlunda sätt. Det är någonting som
troligtvis har påverkat hans egen uppfattning som volontär i hög grad och kan därmed sättas i
kontext till att hans resonemang är annorlunda än de övriga volontärernas resonemang.
Sara vittnade om en korrupt händelse i Tanzania under sin volontärvistelse. Det går givetvis
inte att dra några mer generella slutsatser för hur stor korruptionen är inom volontärturismen
baserat på en enskild upplevelse och några vidare spekulationer utan underlag bör inte göras
heller. Det går däremot att resonera kring att det finns ett maktövertag för volontärturisten
som frivilligt åker på resan och som har ett skydd i den svenska konsumentlagstiftningen för
sin vistelse om ”någonting händer”. Om korruption sker i samband med volontärresor har den
lokala befolkningen vanligtvis inget lagstiftat skydd och står ofta maktlösa inför sin
verklighet. Även om det finns lagar, konstitutioner och regler i många afrikanska stater är de
ofta på ett teorietiskt plan och ofta innebär det nödvändigtvis inte att de tillämpas praktiskt.
Frivilligheten, och möjligheten för volontärturisten att närsomhelst kunna avbryta sin vistelse
och åka hem till ett rättssäkert Sverige igen kan bidra till att volontären upplevs ha mycket
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makt medan samhället som lokalbefolkningen befinner sig i är dennes vardagliga verklighet
vilket kan resultera i en upplevelse av maktlöshet.
Det finns en problematisk aspekt av det beroendeförhållande som lyfts fram mellan
volontärorganisationer och värdsamhällen. Även om denna form av turism kan generera
positiva ekonomiska effekter för värdsamhället i form av turismintäkter kan den externa
beroendeställningen bidra till att värdsamhället inte kan ta sig ur fattigdom på egen hand.
Problematiken tordes ligga i att det finns ett vinstintresse i värdsamhällena där hjälpen abrupt
kan tas ifrån dem om det inte längre finns ett intresse av att exploatera samhället ekonomiskt.
Länderna blir därmed otroligt utsatta om de förlitar sig på extern hjälp men samtidigt inte har
en legitim statsapparat som fungerar. Vad som däremot får anses vara en positiv
samhällseffekt för värdsamhället är att många projekt överhuvudtaget aldrig hade blivit av
utan volontärernas arbete och på kort sikt kan det vara en lösning så länge volontären inte tar
arbete från lokalbefolkningen. Vad det har för positiva konsekvenser på längre sikt är trots allt
mer ifrågasättande.
Samtliga respondenter i studien har haft, och har fortfarande ett brinnande intresse för att göra
skillnad, trots att alla tre hävdar att det grundar sig på egoistiska premisser att känna av
effekter av sitt arbete på plats, även om det är genom en altruistisk grundtanke. Det är trots
allt upplyftande att se generationer som vill hjälpa till och som vill göra nytta för världen.
Människor som vill vara med och förändra kan sällan anses vara fel och de kommersiella
volontärbyråerna har på så vis kunnat skapa en marknad för unga människor som vill se
resultat av sitt eget arbete. Det är lätt att exploateras på en marknad där unga människor vill
göra något bidragande, men där pengar till största del är huvudsyftet.

I frågan om vilka koloniala stereotyper som upprätthålls genom volontärturismen går det
uppenbart att urskilja tendenser av stereotyper. Främst grundar det sig i att volontärturismen
bygger sin affärsverksamhet på att stereotyper finns och upprätthåller i sin tur detta genom att
initiera att Afrika är i behov av västvärldens hjälp. Detta går både att urskilja i volontärernas
resonemang kring hur volontärbyråerna porträtterar sina destinationer men det visar sig även
att volontärbyråerna enligt volontärerna utnyttjar bilden av Afrika som medier porträtterar.
Även om bistånd kan vara nödvändigt kan det upplevas problematiskt att affärsverksamheter
byggs kring koloniala stereotyper och på så sätt utnyttjar och reproducerar bilden av över- och
underlägsna världsdelar och befolkningar.
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Avslutningsvis vill jag ge en kommentar för en mer nyanserad bild av volontärturismen. Min
utgångspunkt för studien torde uppfattas ställa sig från en kritisk utgångspunkt och därigenom
lyfta fram maktstrukturer för mer negativa aspekter av volontärturismen. Samtalen har styrts
utifrån volontärernas uppfattningar kring fenomenet men för att ge en mer mångfacetterad
bild av volontärturismen bör en kommentar kring de eventuellt goda samhällseffekterna också
uppmärksammas. I min mening finns det garanterat en meningsfullhet i att volontärer och
värdsamhällen får kulturella erfarenheter i utbyte med varandra. Tanken slog mig att det
säkerligen kan ses som normbrytande att män undervisar i klassiskt utformade kvinnoyrken
som exempelvis lärare och barnskötare och att det kan ge inge framtidsdrömmar och hopp för
barn de undervisar, liksom bidra till en större tolerans mot kulturella olikheter. Kulturella
utbyten rent generellt bör inte ses som en negativ företeelse och inte heller den starka viljan
att förändra samhällen, vilket det uppenbart har visat sig att samtliga volontärturister har haft.

6.1. Slutsatser
Det primära syftet med denna uppsats har varit att få resonemang kring maktstrukturer och
samhälleliga effekter utifrån tidigare svenska volontärers perspektiv. En ytterligare ambition
har varit att se hur volontärerna resonerar kring vilka koloniala stereotyper som framställs och
upprätthålls genom volontärturism utifrån ovan nämnda frågeställningar. Förhoppningen är att
studien ska bidra till en bredare förståelse för volontärturismens konsekvenser och hur de kan
inverka på samhällen i en större kontext.

Den tidigare forskningen har varit en utgångspunkt för uppsatsen och avsaknaden av ett
kritiskt förhållningssätt har fokuserats för denna uppsats. Bidragandet har därmed varit att
utgå från resonemang kring volontärturism ur ett svenskt perspektiv och därtill ett mer kritiskt
förhållningssätt som tidigare forskning påvisats finna en avsaknad av. Tidigare forskning har
vidare visat att det primära syftet för volontärer ur en internationell utgångspunkt varit att
volontärresan utgår från volontären och dess egoistiska syfte att göra något gott för världen.
Resultatet har i denna studie påvisat att det är ett egoistiskt syfte men en altruistisk grundtanke
bakom volontärernas resa och att det i de termerna inte skiljer sig mot vad övrig forskning
visar. Den tidigare forskningen har också nämnt volontärbyråernas ansvar i vilka
förväntningar och uppfattningar som byggs upp hos volontären. I uppsatsen resoneras det
kring att inte bara volontärbyråerna utan också medier har ett ansvar kring detta. Resultatet
har visat att volontärerna anser att narrativet som byggs upp genererar en bild av Afrika som
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en utsatt kontinent vilket volontärbyråerna drar nytta av för kommersiell marknadsföring.
Volontärerna resonerar fritt kring maktperspektivet som volontärturismen kan generera och
resultatet visar att de anser att det är en kombination av hudfärg och en uppfattning om
västerlänningens rikedom som bidrar till en uppfattning av maktöverlägsenhet för volontären.
Samtliga tre volontärer i studien anser att deras volontärresa har antingen har genererat en
insikt i vad de vill ägna sig åt yrkesmässigt eller har förstärkt viljan av deras nuvarande
yrkesmässiga sysselsättning.
Resonemang kring de yngre volontärernas uppfattning av volontärturism har visat sig
förändrats efter deras volontärresa, till skillnad från den äldre och högutbildade volontären.
Från att tidigare ha resonerat i termer av att Afrika är i behov av västvärldens hjälp har deras
volontärresa visat sig ge dem ett mer kritiskt förhållningssätt till den västerländska
”överlägsenheten” och hur den har skapats. Från resultatet går det att uttyda att volontären
som gjorde resa för mindre än ett år sedan inte har tänkt på sin resa på samma kritiska sätt.
Skillnaderna kan delvis ha och göra med en mognadsprocess för de yngre volontärerna och att
den senare volontären yrkesmässigt arbetar som lärare även hemma i Sverige och såg sin
volontärvistelse på ett annorlunda vis. Vad som tydligt går att urskilja är att volontärernas
vilja att hjälpa till i samhället har fortsatt, och i vissa fall stärkts ännu mer, även hemma i
Sverige. Slutsatsen är således att volontärresan enligt volontärernas uppfattning är mer utav en
inre resa för volontären och att den kan skapa en vägledning i livet, men att lokalsamhället dit
resan sker till i sig är relativt betydelselös i frågan om att skapa bättre långsiktiga
förutsättningar för värdsamhället utan kan i vissa fall även anses vara skadlig i frågan om
positiv samhällelig utveckling.

6.2. Förslag till vidare forskning
Det finns en mängd möjligheter till vidare forskning inom fenomenet volontärturism som
skulle kunna, och borde kunna utveckla samt möjliggöra en vidare förståelse och ge bättre
förutsättningar för att minimera volontärturismens mindre bra samhällseffekter och
maktskillnader. Forskningen bör framförallt fokuseras mer på hur lokalbefolkningen i
värdsamhällena upplever fenomenet och dess effekter på värdsamhället ur politiska,
ekonomiska, kulturella och miljömässiga aspekter då forskningen i dagsläget primärt är
fokuserat utifrån ett västerländskt perspektiv.
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En intressant fortsättning på studien ur ett svenskt perspektiv hade kunnat vara att följa upp
hur svenska politiker ställer sig till fenomenet ur politisk- och lagstiftsmässig praxis.
Framtiden har mycket att bidra till forskningen kring volontärturismen och ambitionen bör
vara att en större medvetenhet kan genereras som resultat av forskningen för att fånga upp att
volontärturismen får en likbördig nytta, även för värdsamhället.
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8. Bilagor
8.1. Intervjuguide
A1. Kan du berätta lite om ditt projekt till att börja med? Vilket land besökte du? Hur gammal
var du när du åkte på din resa? Vad fick du arbeta med på plats? Vilken utbildningsnivå hade
du? Hur länge var du på plats i landet?
A2. Vad var dina uppfattningar om volontärturism innan du åkte?
A3. Om du skulle beskriva vad volontärturism innebär för dig som volontär – vad skulle det
vara?
A4. Hur kommer det sig att du valde att volontärarbeta i ett afrikanskt land?
A5. Upplevde du att hjälpen du bidrog med hjälpte under tiden du var där?
B1. Finns det något problematiskt i att komma till (landet) som västerlänning?
B2. Upplevde du att det uppstod några ojämlika maktförhållanden mellan er volontärer och
den lokala befolkningen?
B3. Hur tror du att lokalbefolkningen uppfattade er volontärer?
B4. Hur porträtterades (landet) av volontärbyrån som du åkte med? Hur väl stämde bilden
med verkligheten?
B5. Uppkom det några uppenbara situationer där du upplevde att du ”stod över”
lokalbefolkningen?
C1. Hur nära kom ni volontärer lokalbefolkningen?
C2. Vilka samhälleliga effekter tror du blir av volontärturismen?
C4. Hur tror du att volontärturismen kan utvecklas till det bättre? Vad behövs göras? Har
politiker något ansvar i volontärturismen?
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8.2. Information- och samtyckesblankett

Syfte med följande intervju är att insamla empiriskt material till en kandidatuppsats
som skrivs vid Högskolan i Halmstad av studenten Anna Wifvesson. Studien avser
att undersöka maktrelationer kring afrikansk volontärturism.
Följande intervju kommer uppskattningsvis att ta mellan 45-60 minuter beroende
på din utförlighet och kommer att bli digitalt inspelad samt eventuellt skriftligt
kompletterad. Intervjumaterialet kommer att hanteras konfidentiellt och ditt namn
kommer att vara anonymiserat i studien. Intervjumaterialet kommer enbart att
användas för uppsatsen och inte till något annat syfte. Du som informant har
möjlighet att när som helst avbryta intervjun och du behöver i detta fall inte
förklara bakomliggande orsak till att du väljer att avbryta.
Denna intervju är frivillig men dina erfarenheter och resonemang är värdefulla i
studiet kring volontärturism. Tack för din medverkan!
Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen och samtycker till medverkan.

_______________________________
Datum och ort

_______________________________
Intervjupersons underskrift
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