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Abstract

English
This essay analyzes blogs written by volunteer tourists through a qualitative content analysis. The 

aim of this essay has been to investigate volunteer tourists descriptions of their experiences from a 

postcolonial perspective. The study has found that volunteer tourists in their blogs reproduces 

colonial stereotypes about the Other. The Other is being described in both positive and negative 

stereotypes but in either way they are often based on a stereotypical notion of the Other as 

primitive, impulsive, lazy, brutal or crazy. Descriptions of stereotypes that are positive towards the 

Other also describe them whith primitive features which can be mirrored against the West-self-

image as modern and developed. 

Keywords: stereotype, volunteer tourism, qualitative content analysis, the Other, postcolonialism

Svenska
I den här uppsatsen analyseras volontärturisters bloggar med kvalitativ innehållsanalys som metod. 

Syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka volontärturisters beskrivningar av sina 

upplevelser ur ett postkolonialt perspektiv. Studien har funnit att volontärturisterna i sina bloggar 

reproducerar koloniala stereotyper om den Andra. Den Andra kan beskrivas i både positivt och 

negativt men utgår ofta från en stereotyp föreställning om den Andra som impulsiv, lat, brutal och 

galen. I de positiva stereotypifieringarna är det ofta naturrnära och primitiva egenskaper som lyfts 

fram vilket kan speglas mot västvärldens självbild som modern och utvecklad. 

Nyckelord: stereotyp, volontärturism, kvalitativ innehållsanalys, den Andra, postkolonialism
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1 Problemformulering
 Nästan varje gång jag tittar på ett youtube-klipp får jag reklam om volontärresor. Förmodligen är 

det för att jag är en ung tjej som gillar att resa och har googlat mycket på temat socialt arbete. 

Griffin (2013:852) skriver om hur volontärturismen har kommit ur den alternativa turismens 

paradigm. Han ser volontärturismen som en reaktion på massturismen. Guttentag (2009:538) 

skriver att den vanligaste definitionen av volontärturism är Werings (2001:1) definition:

”The generic term ‘volunteer tourism’ applies to those tourists who, for various reasons, volunteer in an organized way 
to undertake holidays that might involve aiding or alleviating the material poverty of some groups in society, the 

restoration of certain environments or research into aspects of society or environment.” (Wering 2001:1)

Det handlar alltså om turister som åker på en resa för att med hjälp av volontärt arbete hjälpa fattiga 

eller jobba med miljöarbete. Den här uppsatsens intention är att visa på att viljan att hjälpa andra 

också ställer frågor om vem den andra är och varför ”vi” kan hjälpa ”dem”. Uppsatsen sätter socialt 

arbete i en global och historiska kontext och kommer att studera det sociala arbetet är det som säljs 

som en vara, volontärturismen. Där har socialt arbete i sig blivit en produkt genom att det säljs som 

en upplevelse. 

Erika Bjerström (2013), reporter på SVT, skriver på deras hemsida att volonturismindustrin 

beräknas omsätta minst tio miljarder kronor per år och att det är en växande industri. Cecilia 

Jonsson (2013) visar i en artikel på Sveriges radios hemsida att volontärturismen som sådan väcker 

många frågor:

”Frågan om volonturism är moraliskt rätt eller fel kan man vrida och vända på. Volonturism bygger på uppfattningen att 

vissa länder per definition behöver hjälp och de som kan köpa volontärresan kan hjälpa. En föreställning som tål att 
problematiseras. Vem ska hjälpa vem och med vad? De populäraste projekten är barnhem och skolor. Volontärflödet 

med nya ansikten utan tillräckliga språkkunskaper är inte ok i någon svensk barnverksamhet. Är det då hjälp till 
människor i andra länder? Och ska volontärernas efterfrågan bestämma vilken hjälp som ska ges istället för att erbjuda 

hjälp som efterfrågas?” (Jonsson 2013)

Jonsson (2012:7) har också skrivit en avhandling om volontärer med syfte att beskriva hur 

kommersiellt volontärarbete har uppkommit samt placerat sig i det internationella hjälparbetets fält. 

Hon skriver om hur det finns en spårbundenhet mellan 1800-talets filantropiska rörelse och dagens 

kommersiella volontärarbete när det gäller vilka volontärerna är i förhållande till klass och kön 
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(ibid:56). Hon beskriver hur majoriteten av dagens volontärer är kvinnor som kommer från 

medelklassen (ibid).  

Det är allmänt känt att det funnits en diskussion om frivilligt kontra professionellt socialt arbete 

inom fältet ända sedan professionen uppkom. Professionen som uppkom ur filantropin har sedan 

dess försökt distansera sig från den samma. Att dagens volontärturism på många sätt kan jämföras 

med dåtidens filantropi blir tydligt i Jonssons (ibid:64) avhandling. I avhandlingen är den historiska 

kopplingen till det filantropiska arbetet och dagens volontärturism central (ibid).

I boken Villkorandets politik skriver Pia Aronsson (2008) om det sociala arbetets utveckling från 

filantropi till professionellt socialt arbete. Hon skriver:

” Filantropin byggde på medkänsla och inte på solidaritet med de fattiga. Fattigvården skulle vara uppfostrande - ett 
uttryck för ett ideal med fördolda moraliska motiv där individens eget ansvar och hjälp till självhjälp var målet i fostran 

av arbetarklassen. Fattigdom sågs främst som ett individuellt problem och var inte en konsekvens av de pågående 
samhällsförändringarna. Att få besök av kvinnor från filantropirörelsen uppfattades av många som 

förödmjukande.” (Aronsson:217)

Idag åker överklasskvinnor inte ut till arbetarklassområden för att uppfostra arbetarklassen men 

medelklasskvinnor åker till Afrika med viljan hjälpa de Andra på ett liknande sätt. 

Mattson (2010:42) beskriver hur ”kategorier, dikotomier och stereotyper spelar en betydande roll i 

våra liv och i det sociala arbetets praktik.”. Med viljan att hjälpa andra konstruerar vi också vem 

den Andra är. Mattson (2010:147) skriver också att socialt arbete reproducerar bilder om vad som är 

normalt och vad som inte är det och att arbetet i sig syftar till att: 

”skapa och upprätthålla normalitet genom att definiera vilka som är avvikande. Det ligger i det sociala arbetet att dra en 

skiljelinje mellan vad som är normalt och vad som är avvikande, en skiljelinje mellan socialarbetare och klienter. 
Genom att laborera med de olika kategorierna kön, sexualitet, klass och etnicitet kan olikheten tydliggöras och 

markeras.” (Mattson 2010:147)

Det måste därför vara viktigt att undersöka på vilket sätt de här kategorierna skapas och 

upprätthålls.I den här uppsatsens ansats ligger att dagens volontärturism har många likheter med 

missionärernas internationella filantropi och det filantropiska arbetet på nationell nivå. 

Volontärturismen ses som en del av dagens frivilliga sociala arbete och blir därför viktigt att studera 

för oss som verkar inom det professionella sociala arbetet. I den här uppsatsen ställs frågan om, 

genom en kvalitativ innehållsanalys av volontärturisters bloggar, hur de koloniala stereotyperna om 

vem som blir hjälpt och vem hjälparen är reproduceras och konstrueras av volontärturisterna idag?
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Bloggarna som analyseras i den här uppsatsen är skrivna av volontärer som åkt antingen med 

organisationen PeaceWorks eller företaget Volontärresor AB. De organiserar och förmedlar båda två 

volontärprojekt och det är möjligt att åka som volontär till många delar av världen. För att göra 

empirin i den här uppsatsen mer hanterbar och analyserbar har en avgränsning varit nödvändig. Jag 

hittade flera bloggar från Ghana i Afrika och därför har jag begränsat mig till att använda bloggar 

därifrån.

2 Syfte
Syfte med den här uppsatsen har varit att undersöka volontärturisters beskrivningar av sina 

upplevelser ur ett postkolonialt perspektiv.

3 Frågeställningar
På vilket sätt påverkar Ghana och Afrikas koloniala historia volontärturisternas beskrivningar?

Vilka skillnader och likheter framträder i volontärturisternas berättelser?

Vilka stereotyper om den Andra framträder i volontärturisternas beskrivningar?

4 Definitioner av några viktiga begrepp
I den här uppsatsen kommer ett antal begrepp att användas. När det gäller begreppet volontärturist/

volontärturism så utgår den här uppsatsen från Wearings (2001:1) definition som går att läsa i 

problemformuleringen. Ibland används begreppet volontär och ibland begreppet volonturist, men 

det som åsyftas är volontärturism eller volontärturister.

Kolonialism ges en mer ingående förklaring under avsnittet teori men används i uppsatsen 

synonymt med nykolonialism och imperialism. 

Väst/öst används i uppsatsen för att förklara en hjälpgeografi. Begreppet används synonymt med 

nord/syd. Det finns ingen tydlig gräns i uppsatsen för vilka länder exakt som hör till nord/väst eller 

öst/syd, det är heller inte poängen. Begreppen används för att på en hög abstraktionsnivå se hur 

ekonomiska/politiska/sociala skillnader också rent fysiskt manifesterar sig i en världsgeografi och 

hur volontärturismen verkar i den kontexten.
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5 Tidigare forskning
Den här uppsatsen håller många bollar i luften. Analysdelen bygger på en förståelse av att 

volontärturismen är en kommersialiserad del av det sociala arbetet så väl som att den befinner sig i 

en kolonial historisk kontext. Samtidigt är det frivilligt arbete som är centralt i uppsatsen vilket det 

också finns en hel del forskning om. Det här avsnittet ger i sin helhet en bakgrundsförståelse till 

vilka forskningsfrågor som är aktuella på området volontärturism och förstärker senare slutsatser i 

analysdelen med tillsammans med teorin. Den första delen av det här avsnittet syftar till att ge en 

bred förståelse och en introduktion till vad som forskats om kring volontärturismen. Den andra 

delen syftar till att smalna av och titta närmare på vad forskningen säger om volontärturismen ur ett 

postkolonialt perspektiv. Det vore givetvis omöjligt att inkludera all tidigare forskning inom ramen 

för den här uppsatsen. För att ge en så bred bild som möjligt inkluderas både avhandlingar och 

artiklar, internationella källor så väl som svenska och några uppsatser som ligger mycket nära den 

här på kandidatnivå.

5.1 Studier om volontärer och volontärturism

Guttentag (2009:537) går igenom och analyserar litteratur kring ämnet volontärturism med syfte att 

belysa volontärturismens negativa konsekvenser vilka han menar är:

”[...]a neglect of locals’ desires, caused by a lack of local involvement; a hindering of work progress and the completion 
of unsatisfactory work, caused by volunteers’ lack of skills; a decrease in employment opportunities and a promotion of 

dependency, caused by the presence of volunteer labour; a reinforcement of conceptualisations of the ‘other’ and 
rationalisations of poverty, caused by the intercultural experience; and an instigation of cultural changes, caused by the 

demonstration effect and the actions of shortterm missionaries.” (Guttentag, 2009:537)

Guttentag (ibid) visar alltså på att det kan finnas många negativa aspekter av volontärturism vilket 

återkommer i flera av studierna nedan (Raymond & Hall, 2008) (Pegg, Patterson & Matsumoto, 

2009), (Oois & Laings, 2010) och (Coren & Gray, 2012).

Börjars (2012) och Vinblad von Walters och Nyström (2013) kandidatuppsatser tar båda upp 

volontärturismen och har med i sin problembeskrivning att det handlar om just turism. Börjars 

(2012) diskuterar volontärturismen utifrån hur volontärens identitet påverkas och förändras av 

volontärresan genom intervjuer med volontärer. Börjars (2012:33) kommer fram till att 

volontärernas identitet påverkas på flera sätt. Hon skriver att volontärerna genom volontärresan 
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kommer till insikt om vem de vill vara och hur de vill leva sitt liv (ibid). Vinblad von Walters och 

Nyström (2013) undersöker i sin uppsats hur volontärturismen, positivt och negativt, påverkar 

barnhem. Båda uppsatserna bygger på kvalitativa intervjuer.

Oois och Laings (2010:193) artikel undersöker backpackers intresse för volontärturism och  

volontärturisters och backpackers likasinnade motiv till sitt resande. Slutsatsen är bland annat att 

backpackerturismen, som kritiseras i artikeln för att vara kortsiktig och leda till ohållbar 

exploatering, med volontärturismens intåg i backpackerresandet kan göra det mer långsiktigt 

hållbart (ibid:201). 

Pegg, Patterson och Matsumoto (2012) undersöker motivationen bakom att vara volontärturist. 

Slutsatsen är till exempel att volontärerna vill träffa nya människor, se natur och områden som få 

andra har sett och att resa på ett annorlunda sätt än andra (ibid:800). Artikelförfattarna skriver också 

att även om volontärerna verkade handla altruistiskt och osjälviskt så var dem också högst 

motiverade av att bara ha kul. 

Coren och Gray (2012) har genom frågeformulär och deltagande observation skrivit om 

volontärturism i förhållande till varufiering, processen där någonting går från att ha ett bruksvärde 

till att ha ett bytesvärde (ibid:223). De menar att volontärturismens  både beskrivs som att det 

motverkar att turism blir en vara genom att volontärturism ekonomiskt och miljömässigt bidrar till 

det lokala samhället och som att det bidrar till varufieringen eftersom det i själva verket inte är 

lokalsamhället som tjänar på den utan volontärreseorganisationerna (ibid:222). Resultatet av studien 

visar att ju mer inriktade organisationerna är på turism desto mer varufierad är turismen men också 

att volontärturismen i studien verkar förstärka, snarare än att bryta med, typiska negativa 

konsekvenser av turism.

5.2 Studier om volontärturism ur ett postkolonialt perspektiv

Raymonds och Halls (2008:535) artikel bygger på metoden Appreciative Inquiry vilket i den här 

artikelns fall inbegriper både intervjuer, fokusgrupper och en internetbaserad blogg där 

volontärturistorganisationerna/programmen har fått ta del av och kommentera inledande resultat. 

Artikeln tar upp att volontärturismen har framställts som något som kan skapa kulturella 

samförstånd men konstaterar att det också kan leda till kulturella missförstånd samt att förstärka 
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befintliga kulturella stereotyper (2008:530). De skriver också att det inom både akademin och inom 

media finns ett erkännande för att volontärturismen kan företräda en typ av nykolonialism eller 

imperialism där volontärturister förstärker ojämlika maktförhållanden mellan så kallade utvecklade 

och utvecklingsländer samt inom dessa länder (ibid:531). De beskriver att volontärturistens egen 

påtagna roll som ”lärare” eller ”expert” oavsett vilka kvalifikationer volontären har för den rollen är 

ett utmärkande drag för den här nykoloniala konstruktionen av västerlänningar som rasmässigt och 

kulturellt överlägsna (ibid).

Simpson (2004) har gjort en genomgång av marknadsföringsmaterial och en etnografisk studie med 

volontärturister som tar ett ”gap year” vilket är en form av volontärturism (ibid:681). Hon menar på 

att gap year-projekt producerar idéer av vad/vem ”tredje världen”, ”den Andra” och ”utveckling” är 

(ibid:682). Simpsons (ibid) studie visar också på att fenomenet gap year producerar en konstruerad 

geografi i form av nord och syd där gränsen verkar knivskarp och förenklad. Denna konstruerade 

geografi skapar en förenklad bild av utveckling och legitimerar att ung, outbildad arbetskraft ses 

som en lösning för utveckling (ibid). Hon skriver också att det finns en skillnad mellan de 

kommersiella gap year programmen och de som har välgörenhetskaraktär där hon i sin artikel 

fokuserar främst på den förstnämnda (ibid). Simpson (ibid:683) menar att begreppet och konceptet 

”tredje världen” är centralt för gap year programmens själva existens (ibid). Konceptet om tredje 

världen legitimerar att det finns ett behov i tredje världen och att européer har förmåga och rättighet 

att möta det behovet (ibid). Simpson (ibid:683) använder sig av Edward Saids begrepp ”the other” 

för att analysera gap year turismen. Artikelförfattaren beskriver också hur fattigdom konstrueras av 

gap year industrin som något absolut och som den Andra lider av (ibid:687). I artikeln visar 

Simpson (ibid:688) på att fattigdom beskrivs av turisterna som någonting som har sin förklaring i 

kultur. Hon visar också att de beskriver de fattiga som nöjda med sin situation och använder 

begreppet poor-but-happy (ibid). Simpson (ibid) förklarar hur den här idén om att de Andras 

fattigdom grundar sig i kultur och att de är nöjda med sin situation leder till att ”tur” får förklara 

ojämlikheter och skillnader som de möter (ibid:689).       

Även Griffin (2013) analyserar volontärturism utifrån intervjuer med volontärer som tagit ett gap 

year. Han sätter volontärturismen i en historisk kontext av kolonialism och tar till exempel upp 

missionärer och hur de använde undervisning som ett sätt att skapa hegemoni och dominera (ibid). 

Han beskriver vidare hur undervisning är en vanlig uppgift för volontärturister idag och att en kan 

se  syftet med den här formen av volontärarbete som att skapa lokala tolkar mellan 
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lokalbefolkningen och kolonisatörerna, tolkar som socialiserats in i kolonisatörernas intressen och 

kultur (ibid:860). Han menar alltså att volontärturisternas funktion som lärare har ett kolonialt arv 

av att vilja sprida den, i det här fallet, brittiska kulturen (ibid). Studien visar hur volontärturisterna 

anpassar sig och accepterar en kolonial diskurs men också lite motstånd mot den samma (ibid). 

Griffin visar också hur stereotyper uppfyller sitt syfte genom att konstruera den Andra som 

underordnad, lat och opålitlig, och samtidigt legitimera och utöva kontroll över den Andra (ibid:

865).

Jonsson (2012:) har alltså som nämndes i inledningen skrivit en avhandling om volontärturism. Hon 

skriver om hur kolonialismen medförde en dominerande världsbild. Hon menar att ”tanken att de 

civiliserade kunde hjälpa de ociviliserade genom religiös omvändelse” var en grundbult i 

missionärernas arbete och, precis som Simpson (2004:682), att den tanken också har legat till grund 

för dagens hjälparbetsgeografi (Jonsson 2012:65). Jonsson (ibid:77) tar alltså upp de internationella 

filantropiarbetet genom missionärerna och menar på att det fanns en social skiljelinje mellan 

missionärerna och den inhemska befolkningen . Missionärerna hade ett syfte i att kristna och 

civilisera befolkningen, inte beblanda sig med dem, i likhet med Griffin (2013:860). Jonsson 

(2012:78) konstaterar också att skiljelinjen mellan vem missionärerna skulle känna tillhörighet med 

och vem de skulle markera avstånd från inte nödvändigtvis alltid gick mellan de som var svarta och 

de som var vita. Här fanns även en klassdimension där missionärerna ibland kunde stå närmare den 

svarta religiösa eliten än andra vita kolonisatörer (ibid:78).

Altesjös och Svenssons (2013) kandidatuppsats är den uppsats som jag hittat som ligger närmast 

syftet med den här uppsatsen. Uppsatsförfattarna undersöker ”västerländska” volontärers 

upplevelser och reflektioner kring sitt arbete i Tanzania (ibid). De har genomfört kvalitativa 

intervjuer med volontärer och hittat flera olika teman; definition av volontärarbete, förväntningar 

på volontären, vad driver volontären, tankar om västerländskt volontärarbete/vithet och tankar om 

hjälp (ibid:16), som de baserar sin analysdel på. De analyserar sina teman med hjälp av postkolonial 

teori. Deras informanter är inte uteslutande volontärturister, utan det är volontären och inte 

volontärturisten som är i fokus. Informanterna kommer från Danmark, Sverige, Storbritannien och 

USA och de undersöker inte volontärerna utifrån formen för resande (ibid:15). 

Även Söderberg (2010) har genomfört kvalitativa intervjuer med volontärer i sin kandidatuppsats 

och analyserar dem ur ett postkolonialt perspektiv. I Söderbergs (2010) uppsats är det volontärens 
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funktion och roll, konceptet volontär, som står i fokus men även här tas motiven till volontärarbete 

upp. Uppsatsförfattaren har även med turismperspektivet i sin problemformulering. Uppsatsen har 

flera resultat; volontärer beskriver själva sitt volontärarbete som huvudsakligen ett utbyte där båda 

vinner på det och att motiven bakom resan varierar mellan bland annat att vilja få kulturell 

erfarenhet, att lära, att hjälpa och att få göra skillnad i Ghana (ibid:36). Informanternas uppfattning 

av sin roll och funktion är att den är motsägelsefull och tvetydig (ibid).

6 Teori
Som det framgår av tidigare avsnitt så är ett postkolonialt perspektiv eller att använda sig av 

postkoloniala teoretiker inte nytt för för studier om volontärturism. Postkolonial teori harmoniserar 

också bra med syfte och frågeställningar i den här uppsatsen. Volontärturisterna verkar i en global 

historisk kontext där kolonialismen kan förstås som en av förutsättningarna för volontärturismens 

själva existens eftersom dagens hjälparbetesgeografin till viss del bygger på en uppdelning mellan 

nord och syd (Jonsson 2012:65).  

6.1 Ett postkolonialt perspektiv

Kolonialism kan definieras som ”erövringen och kontrollen över andra människors land och 

tillgångar.” (Loomba 2006:24). Det innebär att kolonialism inte endast är Europas kolonialisering 

av Afrika, Asien, Amerika och Sydamerika utan kolonialisering har skett genom hela den mänskliga 

historien (ibid:25). Dock skiljer sig den förkapitalistiska och den kapitalistiska kolonialiseringen i 

och med att den inte bara roffade åt sig tillgångar utan den skapade ett långsiktigt 

beroendeförhållande till kolonialmakten genom att omforma koloniernas ekonomiska system (ibid). 

För att göra skillnad mellan förkapitalistisk kolonialism och kapitalistisk används ofta Lenins 

definition av begreppet imperialism (ibid:26). Under imperialism behöver direkta kolonier, där ett 

”moderland” styr över ett annat, inte existera utan själva det ekonomiska och sociala 

beroendeförhållandet gör att länderna ändå fungerar som kolonier (ibid:27). Den här typen av 

indirekt kontroll kan också beskrivas med begreppen nykolonialism och nyimperialism (ibid). Men 

begreppen kolonialism och imperialism har definierats olika genom historien och är därför 

svårfångade (ibid). Det spelar roll att postkoloniala länder, före detta kolonier, är självständiga men 

enligt ett postkolonialt perspektiv så spelar det också roll att landet är nykolonialt och fortsatt i 

beroendeställning socialt och ekonomiskt (ibid:28). Loomba (ibid:32) menar att det postkolonialism 
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” [...]måste förstås som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens 

följdverkningar.” Mattson (2010:82) beskriver postkolonialistisk teoribildning som ”helt enkelt 

intresserad av den globaliserade världen samt hur kolonialismen påverkar oss.” . Vidare menar 

Mattson (ibid:83) att det finns två utgångspunkter för postkolonial teori; att kolonialismen inte bara 

påverkade kolonierna utan också kolonialiserande västerländska länder och att kolonialismen inte 

hände då utan händer också nu. Den här uppsatsens handlar inte om huruvida det bäst lämpar sig att 

använda begreppet imperialism eller nykolonialism för att beskriva det rådande världsläget så den 

diskussionen får läggas åt sidan. Det är dock centralt att förstå att ett grundantagande för den här 

uppsatsens ansats är att kolonialismen är någonting som har legat till grund för och idag fortsätter 

att påverka den ojämlika ekonomiska, sociala och kulturella världsordningen och där med också de 

volontärturister vars bloggar varit föremål för analys i den här uppsatsen. I uppsatsen kommer 

begreppen kolonialism, nord och syd, öst och väst att användas i en bred odefinierad bemärkelse 

med den här bakgrundsförståelsen.  

Mattson skriver att fältet postkolonialism har två teoretiska inriktningar, en psykodynamisk och en 

poststrukturalistisk (ibid). Den första diskuterar hur identitet formas i relation till kolonialismen och 

ett centralt begrepp är de Andra (ibid).  Mattson skriver: 

”I den postkoloniala tappningen är det framförallt relationen mellan identitet, kultur, och nation som är i fokus och då 
särskilt den roll som kolonialismen spelat för konstruktionen av den västerländska kontra den kolonialiserade och 

underordnade den Andra.”  (Mattson 2010:83)

Den poststrukturalistiska inriktningen ser språket som centralt för hur politiska föreställningar, 

institutioner och identiteter skapas och består. Asymmetriska dikotomier, kategorier som har olika 

maktpositioner och som står i motsats till varandra, exempelvis förhållandet svart-vit (ibid). 

Kategorierna är asymmetriska för att de bär en under och överordning (ibid). 

Den psykodynamiska inriktningen fokuserar alltså på hur kulturella stereotyper av de Andra bygger 

en bild av ett kulturellt välutvecklat samhälle i väst (ibid:84). Den poststrukturalistiska inriktningen 

lyfter fram en strukturell ojämn maktbalans mellan kolonialiserade och kolonialiserande länder och 

vilka kulturella effekter det har fått (ibid:83).

Den här uppsatsens analysdel bygger på ett postkolonialt perspektiv. Det innebär att jag har använt 

mig av postkolonial teori som en färgskala att tolka världen genom men inte valt en teoretisk 
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modell eller teori för att förklara allting. Analysdelen bygger på begrepp som är centrala i 

postkolonial teori och på koloniala stereotypier. Det kan givetvis ses till den här uppsatsens nackdel 

att teoridelen på det sättet blir mycket bredare än den skulle ha varit om jag valt en psykodynamisk 

eller poststrukturalistisk inriktning. Den här uppsatsens syfte är dock att förstå snarare än att 

förklara och det har då förefallit lämpligt med ett perspektiv snarare än en allsmäktig teori.

6.2 Teoretiska begrepp

Den Andra är ett begrepp för att förklara hur identitet skapas genom hur vi ser och inte ser oss i 

andra, identitet är något som hela tiden omskapas och förändras också i relation till de Andra 

(Mattson 2010:83). Genom andrafiering, att skapa en motbild mot den egna identiteten, så skapas 

också den egna. I den här uppsatsen kommer begreppet att användas för att förstå hur ett 

västerländskt vi konstrueras med hjälp av en postkolonialt dem.

Stereotyp är en beskrivning av en grupp eller person utifrån förenklade, lättförståeliga och erkända 

egenskaper hos den gruppen eller personen (ibid 2010:41). De här egenskaperna används för att 

förstå gruppens och/eller personen och används för att konstruera och fortsätta att reproducera den 

bilden (ibid). Personer eller grupper får alltså förväntade egenskaper utifrån exempelvis deras kön, 

klass, etnicitet, kläder, godissmak eller fritidsintressen. Givetvis får olika stereotyper olika 

konsekvenser beroende på om den är ett val eller inte, godissmak kan en förändra men utseende är 

svårt. Också om stereotypen är positiv eller negativ men en positiv stereotyp är fortfarande en 

stereotyp då den begränsar människor och gruppers möjligheter att vara som de är (ibid:42).

En binär opposition innebär att motsatsparet i en dikotomi är sammanlänkade med varandra och 

konstruerar varandra. Dikotomin svart-vit är alltså inte bara ett motsatspar utan också säger vit att 

vit inte är svart genom att vara vit (ibid:40).

Den goda och den onda vilden är en benämning på en stereotyp som Lindberg (1998) använder för 

att beskriva hur den Andra kan användas både för att hylla den egna civilisationen och att kritisera 

den, han skriver:

”Det primitiva i betydelsen av onda vildar har blivit till en negativ referenspunkt i hyllandet av den egna civilisationen. 
Det primitiva i den motsatta betydelsen - goda vildar- blir till det naturliga och äkta i kritik av den egna 

civilisationen.” (Lindberg, 1998:15) 
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Hegemoni är ett begrepp som är viktigt inom postkolonial teoribildning (De los Reyes & Mulinari, 

2005:67). Begreppet kan definieras som ett kulturellt samtycke om att en idéströmming är 

överlägsen (Said, 2000:70). Till exempel så kan begreppet användas för att förstå varför  

västerländsk kultur härskar som det normala.

Memmi (2003:123) skriver om mystifierandet i beskrivningen av de koloniserade och beskriver 

lathet som ett klassiskt drag som ofta lyfts fram av kolonisatörer om koloniserade. Han skriver att 

det är lätt att se hur den hur beskrivningen blir nyttig för kolonisatörerna genom att det förhärligar 

dem och förödmjukar de koloniserade (ibid). Han skriver: 

”The mythical portrait of the colonized therefore includes an unbelievable laziness, and that  of the colonizer, a virtuos 

taste for action. At the same time the colonizer  suggests that imploying the colonized is not very profitable, thereby 

authorizing his unresonable wages.” (ibid:123) 

Memmi (ibid:126) skriver vidare att kolonisatörens beskrivning av den koloniserade också 

inbegriper att de är svaga vilket rättfärdigar kolonisatörens beskydd. Memmi (ibid:129) menar att 

kolonisatören beskriver den koloniserade som styrd av impulser och avpersonifierar den 

koloniserade genom att aldrig beskriva hen som en individ utan konsekvent använder sig av plural.

Loomba (2005:125) beskriver hur redan Carl von Linné gjorde skillnad mellan Homo Sapiens och 

Homo Mostrous. Hon beskriver hur ras konstrueras och att rasforskningen som knöt egenskaper till 

utseende kom att vidareutveckla och försöka bekräfta tidigare stereotyper av den Andra som en 

vilde med en omåttlig sexualitet. Mattson (2010:129) skriver om hur män som förövare konstrueras 

och att etnicitet har blivit en viktig markör för att skilja den Andra från ett svenskt homogent 

jämställt vi. 

7 Metod
I den här delen av uppsatsen läggs alla korten på bordet gällande metodval, urval, metodens 

begränsningar, tillvägagångssätt och varför just den här metoden passar ihop med syftet och 

frågeställningar i den här uppsatsen.

7.1 Analysmetod: Kvalitativ innehållsanalys
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Lundman och Hällgren Graneheim (2012:187) skriver att innehållsanalys har sina rötter i 

kvantitativ forskning och att det inledningsvis användes för att studera massmedia. Bryman 

(2011:505) skriver om analys av dokument och menar på att kvalitativt inriktad innehållsanalys 

förmodligen är den vanligaste analysformen när det gäller en kvalitativ analys av dokument. 

Analysformen innebär att en letar efter teman som ligger i bakgrunden för texten (ibid). När en 

använder kvalitativ innehållsanalys menar Bryman (ibid) att forskaren är konsekvent och 

systematisk men inte rabiat. Syftet är helt enkelt inte att vara så stel i sin kodning att kodningen blir 

viktigare än tolkningen för kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter (Lundman & 

Hällgren Graneheim 2012:187) . I en kvalitativ innehållsanalys tillåts klassiska kvantitativa metoder 

som kategorier och koder men de kan ändras under processens gång eftersom syftet med kodningen 

är att abstrahera och tolka information och inte fördela informationen. Bryman (2011:505) beskriver 

också hur kontexten är viktigare i en kvalitativ innehållsanalys än en kvantitativ. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012:188) diskuterar också kontextens betydelse för en text och framhåller att 

medan kvantitativa forskare strävar efter att komma så nära sanningen som möjligt så anser 

kvalitativa forskare att sanningen ligger i betraktarens ögon. Den postkoloniala kontexten är central 

för syftet med den här uppsatsen och det är ett av skälen till att kvalitativ innehållsanalys har valts 

som analysmetod i den här uppsatsen. Lundman och Hällgren Granheim (ibid:189) skriver också att  

centralt för kvalitativ innehållsanalys är att ”[...]beskriva variationer genom att identifiera skillnader 

och likheter i textinnehåll. Skillnader och likheter uttrycks i kategorier på olika 

tolkningsnivåer.”(ibid:189). De beskriver vidare hur det finns både latent:underliggande budskap 

och manifest:konkreta uttryckt och beskrivningar, i texters innehåll.  (ibid). Jag kommer i 

analysdelen att använda mig av dessa begrepp för att förklara vad som sägs explicit men också vad 

som sägs implicit.

7.2 Urval och val av analysenhet

Analysdelen i den här uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys av fyra bloggar. Bloggarna 

är skrivna innan och under en volontärturisternas resor till Ghana. Dem som skriver är 

volontärturister enligt Wering( 2001:1) definition som går att läsa i inledningen på den här 

uppsatsen och har åkt med företaget Volontärresor AB eller organisationen PeaceWorks. På grund 

av uppsatsens omfång kommer endast texten i bloggarna att analyseras.
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Jag har utgått från ett målstyrt urval när det gäller vilken typ av material jag analyserat och i val av 

analysenheter vilket innebär att jag aktivt valt material utifrån mina frågeställningar (Bryman, 

2008:350). Mycket av den tidigare forskningen som gränsar till syftet med den här uppsatsen och de 

kandidatuppsatser som liknar denna bygger på olika former av intervjuer (Altesjö & Svensson 

2013, Griffin 2013, Jonsson 2012, Raymonds och Halls 2008) . Jag ville använda ett material som 

jag inte hittat analyser av, därför valde jag bloggar som analysenhet. Svenningsson, Lövheim och 

Berquist (2003:12) skriver om att kommunikationen via internet har skapat en ny form av intimitet. 

Volontärturisterna ser inte forskaren, de får inga direkta frågor av av den samma utan genom den 

här formen av analys ställs frågor direkt till deras beskrivningar och utsagor. Det är en stor fördel 

för den här uppsatsens vetenskaplighet att uppsatsförfattaren inte kan påverka empirin i någon 

utsträckning vilket kan vara ett problem vid kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011:442). Med bloggar 

som analysenheter så undviks den typen av påverkan, alltså så kallade reaktiva effekter (ibid). 

 Eftersom syftet med en här uppsatsen är att undersöka volontärturism som sysslar med socialt 

arbete så var det ett kriterium för urval av bloggar; bloggaren ska syssla med socialt arbete och 

passa in i definitionen volontärturism.  Till en början valde jag att inte avgränsa mig när det gäller 

land utan valde istället att fokusera på formen för resandet men på grund av hänsyn till tid och 

utrymme så var jag tvungen att göra en avgränsning när det gäller vilken kontinent volontärresan 

har gått till för att materialet inte skulle bli för stort. Sju bloggar valdes då ut. Efter en första 

genomläsning av en tredjedel av materialet så var ytterligare en avgränsning nödvändig med hänsyn 

till uppsatsens omfång och urvalskriteriet blev då baserat på att fyra av bloggarna var skrivna från/

om samma land, Ghana. 

Ett antagande har varit att den sociala och historiska kontexten spelar roll när det gäller vad som 

framkommer vid en analys av materialet och begränsningar till en kontinent och där efter ett land 

har då förefallit fördelaktigt. Jag valde den Afrikanska kontinenten på grund av att jag hittade 

många bloggar från länder i Afrika och på grund av Afrikas koloniala historia. Länderna som 

framkom efter första urvalet av bloggar är skrivna ifrån/om Tanzania, Mozambique och Ghana. I 

urvalet av bloggar har jag delvis tittat på innehåll, att det ska finnas material att jobba med  men 

också kontinuitet, att de som bloggat har skrivit i bloggen relativt ofta. Bloggarna som finns med i 

analysen är skrivna mellan år 2008 och 2013 och alla har avslutat sina volontärresor.

Jag har velat analysera bloggar med utgångspunkt i socialt arbete där också volontärerna jobbar 

med den typen av arbete. Detta har dock visat sig svårt. Volontärerna byter ibland projekt och ibland 
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verkar de ha oklara arbetsuppgifter, ibland undervisar de men undervisningen kan också vara ett 

form av socialt projekt när de samtidigt arbetar på ett barnhem och skaffar sjukförsäkringar till en 

massa människor. Jag har därför valt att se volontärturismen i sig som en social praktik och därför 

inte fokuserat exakt på de faktiska arbetsuppgifterna och hur de skulle ses i en svensk kontext utan 

snarare att det från ett brett perspektiv kan ses som socialt arbete i den sociala och historiska 

kontext som volontärerna befinner sig i. 

Ett annat kriterium för att bloggarna skulle få vara med i uppsatsen är att de har åkt med en av två 

stora volontärförmedlingar som jag valt ut. Volontärresor AB är enligt en utsaga Sveriges äldsta och 

största volontärresebyrå och tre av bloggarna i analysen kommer därifrån (Volontärresor, 2014). 

PeaceWorks är enligt hur de beskriver sig själva en ideell fredsorganisation som har mer än 300 

volontärprojekt i 50 olika länder (PeaceWorks, 2014) och en av bloggarna som analyseras har åkt 

med den organisationen. När det gäller den bloggen från PeaceWorks så den via deras hemsida. När 

det gäller bloggarna från volontärresor så är det via google.se som jag har sökt och då använt 

sökorden; volontär, blogg, volontärresor, i olika kombinationer och valde utifrån de kriterier som 

jag beskrivit ovan. 

7.3 Beskrivning av tillvägagångssätt och centrala begrepp.

Ovan beskrevs hur det först gjordes ett urval av sju bloggar. Alla bloggarna skrevs sen ut i 

pappersform vilket resulterade i ca 300-400 sidor text. En första genomläsning av tre av bloggarna 

resulterade i ett första kodschema. Detta kodschema användes sedan för att testkoda de fyra andra 

bloggarna. Efter att ha kodat en av dessa bloggar insåg jag att urvalet var för stort och det andra 

urvalet gjordes. Därför har de första urvalet påverkat temanen i kodschemat men det anpassades 

efter de fyra kvarvarande bloggarna. Det första kodschemat visade sig vara alldeles för brett och 

gav ingen bra översikt över materialet, dessutom gick flera av temanen och kategorierna in i 

varandra. En genomläsning av de fyra kvarvarande bloggarna gjordes och en revidering av 

kodschemat gjordes (se bilaga).Under genomläsningarna letade jag efter så kallade domäner, 

grovhuggna delar i texten som hör ihop i innehåll, som sedan kunde bilda meningsenheter, mer 

konkreta ord, stycken, text och meningar som är sammanlänkande genom sitt innehåll. Dessa kunde 

sedan kondenseras, alltså kortas ner, till koder (Lundman & Hällgren Graneheim 2012:190). En kod 

är alltså en slags namn på en meningsenhet. Den första kodningen gjordes med bokstavs- och 

19



sifferkombinationer men efter att kodschemat reviderats så valdes ett färgschema för att det gjorde 

det lättare att få överblick över materialet. En kategori utgörs av flera koder som behandlar ungefär 

samma innehåll (ibid). Ett tema blir en benämning på vad det hela handlar om, ett sätt att länka ihop  

kategorier till det latenta budskapet i texten (ibid). När kodningen var klar klistrades alla citat in i 

ett dokument under olika teman. Därefter gjordes en genomläsning av citaten för att analysera dem 

ett och ett utifrån tidigare forskning och ett postkolonialt perspektiv. De citaten som förekommer i 

analysdelen är teman som finns i hela materialet och skall ses som en representation av det samma. 

Samtidigt förekommer givetvis också skillnader mellan de olika volontärturisterna och när så är 

fallet kommer detta att framgå i texten.

7.4 Kritik av metoden

Metoden som används i den här uppsatsen är inte den enda som kan komma åt stereotypier i 

volontärturisters beskrivningar. Som framgår under avsnittet tidigare forskning så är intervjuer och 

enkäter väl använda metoder för att studera volontärturismen. Under arbetet med den här uppsatsen 

har jag ej kunnat hitta någon som har använt kvalitativ innehållsanalys för att studera 

volontärturism vilket är både en fördel och en nackdel. Med innehållsanalysen har jag kunnat 

analysera volontärturisters bloggtexter som hitintills, vad jag vet, inte varit föremål för analys. Jag 

har med innehållsanalysens hjälp kunnat ställa frågor till texten. Genom att jag analyserar bloggar 

har fått analysera tankar och beskrivningar som inte censurerats eller anpassats i förhållande till den 

här uppsatsen. Däremot har metoden och valet av analysenhet också begränsat mig. Framförallt har 

det märkts när det gäller begränsningen i att inte kunna ställa följdfrågor och helt enkelt lett till att 

vissa uttalanden i analysdelen är för vaga för att dra några slutsatser om.. 

Ett annat problem har uppstått genom att innehållsanalysen har alltså sina rötter i kvantitativ 

forskning och delvis använder sig metoden av kvantitativa metoder som har till uppgift att fördela 

information (Lundman och Hällgren Graneheim 2012:187). På grund av detta har det ibland i 

kodningen uppstått konflikter mellan att koda på rätt sätt och att se ett sammanhang. Exempelvis 

dök koden ”plural” upp i många av citaten som också kunde kategoriseras under koden 

”egenskaper”, ”manligt”, ”kvinnligt” eller ”vidskeplighet”. När en sådan konflikt har uppstått har 

sammanhanget och vad som helt enkelt passar bäst fått avgöra vilket kan ifrågasätta uppsatsens 
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tillförlitlighet. En avvägning här har fått göras men bedömningen utgick ifrån att meningsenheten 

ändå skulle ingå i analysen. 

7.5 Metodens tillförlitlighet och äkthet

I Bryman (2011:354) föreslås två alternativa begrepp för att kunna bedöma kvalitativ forskning som 

mer passar den typen av forskning. Istället för att använda de kvantitativa forskningsbegreppen; 

reliabilitet och validitet, föreslås begreppen begreppen: tillförlitlighet och äkthet (ibid:353). 

7.5.1 Tillförlitlighet

För att en studie skall kunna bedömas enligt det första begreppet som tillförlitlig krävs att det finns 

en trovärdighet mellan de begrepp jag använder och den empiri jag utgår ifrån (ibid:354). Det är 

inte första gången någon använder ett postkolonialt perspektiv, Det är inte heller första gången 

volontärturismen analyseras utifrån ett det samma vilket det går att läsa mer om under avsnittet 

tidigare forskning, vilket kan säga stärka tillförlitligheten för den här uppsatsen. Begreppen som 

används i den här uppsatsen är väl använda inom det  postkoloniala fältet passar delvis den här 

uppsatsen för att bloggarna är skrivna ifrån ett post kolonialt land.

När det gäller huruvida studien har överförbarhet, det vill säga om den är möjlig att generalisera, så  

är det ingenting som har varit centralt för syftet med uppsatsen (ibid:355). Uppsatsarbetet har 

präglats av en närhet till materialet snarare än distans, syftet har varit att förstå snarare än att 

förklara. Däremot har analysdelen presenterats på ett sådant sätt att läsaren själv kan se många citat 

och utförliga beskrivningar av teman, syftet har varit att ge en så kallad tät beskrivning, vilket 

innebär att läsare själva kan bedöma hur ifall resultaten är överförbara (ibid).

 För att säkra uppsatsens pålitlighet, som handlar om att visa på hur och att jag undersökt det jag 

ska undersöka i uppsatsen, så finns det en utförlig beskrivning av metod och metodkritik i 

uppsatsen (ibid). 

Det finns inget ”tabula rasa”, blankt blad, men genom teoretisk och metodologisk noggrannhet har 

den här uppsatsen strävat efter ett objektivt synsätt för att det ska finnas möjlighet att styrka och 

konfirmera uppsatsens resultat och slutsatser (ibid).
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7.5.2 Äkthet

Bryman (2011:357) föreslår fem kriterier för att bedöma en studies äkthet; Rättvis bild, Ontologisk 

autencitet, Pedagogisk autencitet, Katalytisk autencitet och Taktisk autencitet. När det gäller det 

första kriteriet så är det svårt att sammanfatta ett stort textomfång till en liten analysdel. Att det 

gjordes ett andra urval för att minska materialomfånget har dock bidragit till att fler nyanser kommit 

fram i analysen vilket givetvis också bidrar till en rättvisare bild av materialet. Analysen har en 

förankring i postkolonial teori och tidigare forskning och om en med rättvis bild menar att 

uppsatsen ger en rättvis bild av materialet ur ett postkolonialt perspektiv så ja. Däremot kan inte 

uppsatsen visa på alla beskrivningar eller nyanser som finns i reseberättelserna vilket läsaren bör ha 

med sig.

Ontologisk autencitet och pedagogisk autencitet handlar om uppsatsen hjälper deltagarna att förstå 

sin sociala situation och ifall deltagarna bättre förstår hur andra upplever saker (ibid). Svaret på den 

frågan är nej av den enkla anledningen att de inte vet om att de deltar i studien. Däremot kan det 

hjälpa volontärturister och andra intresserade i sig att få en bättre förståelse av hur viljan att hjälpa 

andra ställer frågor om vem den andra är.

Katalytisk autencitet och taktisk autencitet handlar om att deltagarna ska få verktyg att förändra sin 

situation och bättre möjligheter att förändra den (ibid). Precis som med de två förra kriterierna så 

har den här uppsatsen lämnat individen som deltar där hän. Däremot är det precis som ovan mycket 

möjligt att uppsatsen kan hjälpa framtida volontärturister eller volontärorganisationer att ifrågasätta 

de stereotyper av den Andra som reproduceras. 

8 Etiska överväganden

I detta avsnitt diskuteras etiska överväganden som gjorts i relation till uppsatsen. Det handlar både 

om internetforskning som leder till nya etiska frågor och om huruvida empirin i den här uppsatsen 

skall ses som offentlig eller privat. 

Kristian Daneback och Sven-Axel Månsson (2008:166) skriver om internetforskning och om att det 

funnits en uppfattning inom forskningsetiken att människor uppträder mer privat på internet än i 

andra liknande forum där människor publicerar texter och annat och att internet därför bör uppfattas 

som en privat miljö. I fallet med den här uppsatsen, där bloggar har analyseras, vill jag ändå hävda 
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att även om det är en personlig berättelse som förs fram i bloggarna så är det inte samma sak som 

exempelvis en dagbok. Jag har valt att utesluta bloggar som finns i slutna sammanhang där en 

skulle behöva skaffa en användardomän eller liknande för att komma åt informationen. Bloggandet 

som är föremål för den här uppsatsen sker öppet och vem som helst kan läsa dem. Det är dock inte 

lika lång process att publicera en bloggtext som exempelvis att publicera en självbiografi och jag 

tänker mig därför att självcensuren kan vara något lägre på internet. En av bloggarna har varit med i 

radio, en i tidningen, en finns på bild på hemsidan den sista skriver tips till kommande 

volontärturister. Jag uppfattar det därför som att volontärturisterna själva är medvetna om att de är 

offentliga och ser  bloggarna som offentligt material. Det här är viktigt eftersom det givetvis får 

konsekvenser för hur jag etiskt resonerar kring materialet. Vetenskapsrådets etiska kodex har fyra 

stycken huvudkrav för god forskningsetik ; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I och med att texterna i den här 

uppsatsen är tillgängliga för offentligheten och kan liknas vid en krönika i en tidning så anser jag att 

det går att bortse från kravet att inhämta samtycke samt att lämna information om deltagande i 

studien, samtyckes- och informationskravet. När det gäller Konfidentialitetskravet så är bloggarnas 

identiteter anonymiserade i den här uppsatsen för att de inte skall bli sökbara. När volontärerna 

nämner andra namn än sina egna så har jag markerat det och anonymiserat detta. Volontärturisternas  

namn har jag bytt ut mot andra namn för att det ska bli ett flöde i texten. Det går dock inte att 

anonymisera innehållet helt eftersom bloggarna själva har publicerat materialet offentligt på 

internet. Eftersom innehållet är offentligt är det kanske inte heller helt nödvändigt att anonymisera 

volontärerna men  den här uppsatsens fokus ligger inte på personerna bakom texterna och därför har 

jag valt att göra det. Det hela är dock en knepig fråga, också med tanke på lättheten att publicera 

material och internets något mer privata karaktär så har det varit viktigt att i så hög utsträckning 

som det går skydda volontärturisternas identitet. När det gäller nyttjandekravet så har inte och 

kommer inte den här uppsatsen att användas i andra syften än vetenskapliga.

9 Analys
I den här delen av uppsatsen presenteras analys och empiri integrerat. Analysen sker med hjälp av 

teori och tidigare forskning och är uppdelad i olika rubriker utifrån de teman som använts vid 

kodning. I analysen används kvalitativ innehållsanalys på det sättet att latent och manifest innehåll i 

blogginläggen diskuteras samt vilka skillnader och likheter som framträder i materialet. Citat från 

23



volonturisternas bloggar presenteras under fingerade namn: Jenny, Mia, Marie och Eva. Om 

ändringar förekommer i citaten handlar det om anonymiseringar eller förtydliganden från min sida 

vilket också är markerat i citattexten. Vissa citat innehåller inte Å,Ä och Ö på grund av att 

blogginläggen förmodligen är skrivna på ett tangentbod utomlands som saknar dessa bokstäver. 

Volontärturisterna framträder olika mycket under olika rubriker men alla kommer till tals. När vissa 

framträder mer än andra under en rubrik handlar det om att dem har varit överrepresenterade på det 

temat i kodningen, så är exempelvis fallet med Jenny under rubriken Dårskap och förnuft.

9.1 Dårskap och förnuft

Ett latent tema som framkom i kodningen av materialet var vad som i kodschemat kallas för 

”dårskap”. Det handlade om latenta beskrivningar av den Andra som galen och ovetenskaplig. 

Marie, Jenny och Mia skriver alla tre om deras möte med religion på olika sätt medan för Evas 

kommer temat framförallt fram i mötet med sjukvården. Jenny skriver om skolans julavslutning;

Jenny

”Men sen börjar det igen. Slut era ögon, andas ut de dåliga och andas in det goda. Andas ut djävulen. Pastorn går runt 
och lägger sin hand på barnens pannor medan de står där blundandes och hyperventilerar. Några av dem blir helt 

konstiga när de känner pastorns hand; börjar kasta sig omkring och hamnar slutligen på golvet. Jag vet inte om det är av 
egen vilja eller om det är pastorn som liksom tvingar ner dem, men hur som helst, efter några minuter ligger ett tjugotal 

av barnen på golvet och ålar runt, skriker och gråter. Inte de yngsta på skolan, men från åtta, nio år och uppåt. BARN. 
Dessa har blivit besatta av djävulen och nu försöker pastorn, tillsammans med hela lärarteamet, driva ut djävulen ur 

deras kroppar.
De vuxna ber, klappar sina händer, skriker och gormar. Pastorn (samma pastor som är i kyrkan dit min familj går) tar en 

påse med dricksvatten och börjar skvätta på barnen och skriker ”THE BLOOD OF JESUS!”.  Barnen vrider sig på 
golvet och gråter. Sedan börjar pastorn prata med en av flickorna, och hon säger att djävulen inom henne tänker agera 

nu under julen, och sedan uppger hon namn på fler av barnen på skolan som också har djävulen i sig. Dessa namn skrivs 
ned på en lista. De fortsätter, pastorn går runt och slår på barnen och gapar ”OUT! OUT! COME OUT!”, och två 

timmar senare är de klara.”  
Det låter ju helt otroligt när jag skriver ned det såhär. Och jag vet ärligt talat inte vad jag ska tänka och tycka, om jag 

ska skratta eller gråta. De här barnen, tror de verkligen att de har djävulen i sig? Eller är alltihop bara ett skådespel? 
Eller handlar det om att den här pastorn har sådan stor auktoritet? Har han sådan auktoritet och makt, att de tror att allt 

han säger är sant? ELLER VAD HANDLAR ALLT DET HÄR OM?”

Av Jennys text framgår det att det är någonting extremt som händer i kyrkan. I det manifesta 

innehållet i texten kan en se att hon flera gånger använder stora bokstäver och kursiverar texten. 

Jenny skriver också att ”det låter helt otroligt” och skrik, gorm, gap och gråt är ord som präglar 
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texten och ger den en känsla av kaos vilket förstärker det latenta budskapet om att det som händer 

är galet och något extremt. Versalerna och ordvalen kan tolkas som att hon vill markera för läsaren 

att det är någonting okontrollerat som händer i skolan. Hon vet heller inte om hon själv ska ”skratta 

eller gråta” vilket markerar att det som händer i det här sammanhanget har inget med hennes 

identitet att göra. I slutet av inlägget ställer hon sig en rad frågor som förutsätter att djävulen inte 

kan finnas i barnen vilket i sin tur ifrågasätter religionen som sådan. Hon gör själv kopplingen till 

att barnens agerande har med pastorns makt och auktoritet att göra vilket ger oss ett latent budskap 

om att barnen inte är förmögna att tänka själva men framför allt att hon vet och de Andra tror. Det 

här är en slags veta-bäst attityd som kan tolkas som att den hör ihop med västs vetenskapliga och 

kulturella hegemoni eftersom att väst blir utgångspunkten för vad normalt och därmed är överlägsen 

så som Said (2000:70) definierar hegemoni-begreppet. Jenny skriver också i ett annat inlägg:

”Jag vet inte om man kan kalla det här för kristendom. Snarare sekt. Kanske kristendom blandat 

med deras gamla traditionella religioner. Hur som helst – galet. Och jag ska undvika kyrkan så gott 

det går i fortsättningen.” Hon uttrycker då igen en veta-bäst attityd genom att definiera vad 

kristendomen är. Hon kallar församlingen hon bor i för ”sekt” och uttrycker åter igen en extremism 

från de Andras sida. Jenny förklarar den enligt henne avvikande praktiken av kristendomen genom 

att det ”kanske är kristendom blandat med deras gamla traditionella religioner”. Att hon kopplar 

ihop det avvikande med de Andras tradition säger både någonting om henne själv och de Andra. I 

Jennys fall menar hon att anledningen till att de Andras kristendom tar sig dessa uttryck är att de 

Andra har blandat sina gamla traditionella religioner med kristendomen. Kristendomen i sig 

framstår då inte som galen eller oförnuftig utan blir det endast om den blandas med de Andras 

traditioner. Efter totalt fem inlägg med liknande karaktär i hela eller delar av innehållet så skriver 

Jenny dock det här:

Jenny

”Angående kyrkan: Jag har ju mest skrivit om konstiga andeutdrivningar , djävular, dösprofetior och sånt, och jag kan 
gissa att er bild av denna kyrka är aningen negativ. Nu vill jag bara klargöra att dessa tillfällen är mer undantag än regel. 

Kyrkan är för det mesta helt okej; man dansar, sjunger, ber och prisar Gud. Det är en väldigt viktig gemenskapspunkt; 
det är där man träffas, det är där man har sina vänner. De gör många projekt för att hjälpa barn som har det svårt ställt. 

Och så många av kyrkans medlemmar kom, frivilligt, för att hjälpa till med den nya skolbyggnaden!”  

Inlägget beskriver hur Jenny menar på att hon gett en felaktig bild av kyrkan som varit negativ. 

Inlägget är intressant för att det visar på hur Jenny genom att framhålla det avvikande hos de Andra 

i för stor utsträckning inte själv känner igen sig i sin egen beskrivning av kyrkan och  tar avstånd 

från sina egna utsagor och sin egen stereotypi. Jenny tar dock även upp det avvikande i detta inlägg  
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genom att hon skriver att hon ”mest har skrivit om konstiga andeutdrivningar” och så vidare. Hon 

tar därmed inte avstånd från det hon skrivit utan på så sätt bekräftar hon även i detta inlägg att de 

Andras religion är konstig och därmed avvikande från det ”normala”. Jennys problematiserande 

visar på att det inte finns en ensidig stereotypifiering ifrån volntärturisternas sida, däremot 

balanserar det här stycket i ett blogginlägg inte upp den beskrivningen av den religiösa extremismen 

som Jenny redan förmedlat.    

Marie beskriver hur hon har besökt en gudstjänst:

”Det var helt galet! Alla dansade och sjöng och även jag stod där och diggade! Det var en riktigt sjukt rolig upplevelse 
över det vanliga. Vissa låg på golvet och grät och vissa stod och skrek.  Det är inte som i den svenska kyrkan där man 

ska vara tyst som en mus och respektera andra. Även om den svenska kyrkan har musik är det långt ifrån 
detta! ....Sedan var det dans igen och priest the lord, halleluja och donera pengar till kyrkan.” 

Marie beskriver mötet med religionen i Ghana i det manifesta innehållet som ”galen” och beskriver  

i likhet med Jenny också skrik och gråt. Däremot finns det en skillnad i tolkningen av upplevelsen. 

När Jenny skriver att hon ”ska undvika kyrkan så gott det går i fortsättningen” så tycker Marie att dt 

var ”en riktigt sjukt rolig upplevelse” och hon ”stod där och diggade”. Om Jennys beskrivning, som 

hon själv uttrycket det, var negativ så får Maries sägas vara positiv. Även Marie jämför med en 

egen bild av kristendom, den svenska kyrkan, men skriver om det egna i negativa ordalag, ”där ska 

man vara tyst som en mus”. I båda fallen används den Andra för att spegla den egna identiteten men 

med olika utgångspunkter.

Mia skriver om en flod i byn:

floden: Sist skrev jag om floden i byn som vi inte ror pa tisdagar pa grund utav flodens andar. Man far inte ta vatten dar 
men man far heller inte arbeta vid floden da. Just nu haller dom pa att fixa med vagen, dom gor nagon slags bro over 

floden. Och alla vet att pa tisdagar jobbar man inte dar. Men det gjorde dom forra tisdagen. Och ve och fasa! Deras 
traktor korde fast och sjonk ner i gyttjan. 

Och den "slapptes" inte upp foren byn pa torsdagen hade tagit dit en stackars liten get som dom offrade efter att ha latit 
den sta fastbunden i solen i flera timmar. Men efter att dom offrat kom alltsa traktorn los.. Och nu kommer det dar leva 

vidare i minst hundra ar till! :) .......

I Mias exempel ställs i det  latenta budskapet en slags dårskap  mot förnuft, en dikotomi som bildar 

en binär opposition och därmed konstruerar varandra så som Mattson (2010:41) beskriver 

begreppet. Mia beskriver att byborna inte äter fisk från sjön eller hämtar vatten i den på tisdag men 

det är tydligt  i exemplet att hon menar att  det är vidskeplighet och att rutinen/ritualen saknar grund. 

På det sättet visar hon både att hon har förnuft och att de Andra inte har det  och kan liknas vid 
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Jennys veta-bäst inställning. Ingen av de tre exemplen lyfter i sitt manifesta innehåll fram vetenskap 

eller modernitet men det är tydligt  att dårskapen speglas mot en egen självbild av att veta snarare än 

att  tro. I Evas citat  nedan manifesteras inte heller någonting om vetenskap eller modernitet och 

hennes text har ingenting med religion att göra, som i exemplen ovan, men i exemplet framkommer 

ett underliggande budskap om ovetenskaplighet: Eva beskriver ett sjukhusbesök: 

”Har fungerar det inte sa att man forst tar reda pa orsaken till symptomen for att sedan kunna valja en lamplig 
behandling utan har ger de istallet mediciner mot alla tankbara akommor och hoppas att nagot ska hjalpa. De tog 

blodprov for malaria och pastod att det var positivt men de kunde inte visa oss nagot resultat vilket vi tyckte var 
markligt.”

I Evas fall underkänner och misstror hon läkarnas kompetens. Genom att skriva ”Här fungerar 

det...” beskriver hon ett vi och ett dem baserat på en kontakt med sjukvården i Ghana. Genom att 

hon också lyfter det till en allmän nivå så beskriver hon inte bara den Andra utan generellt 

sjukvården i syd jämfört med nord.

På olika sätt beskriver volontärturisterna, genom att koppla den Andra till tro och sig själva till 

vetenskap, den Andra till dårskap och sig själva till förnuft, den Andra till känslor och sig själva till 

behärskning, den västerländska vetenskapliga och kulturella hegemonin. Genom att konstruera 

binära oppositioner, där den ena inte kan vara den andra, konstrueras den västerländska identiteten 

som förnuftet självt och stereotypen om den Andra som dåre i volontärturisternas bloggar. Det här 

hör ihop med vad Raymond och Hall (2008) kommit fram till när de forskat om volontärturism ur 

ett postkolonialt perspektiv. I deras artikel visar de på hur volontärturismen framställts som en form 

av turism som bygger broar mellan människor och kulturer men att den också kan leda till kulturella 

missförstånd och förstärka befintliga kulturella stereotyper (ibid:531). Guttentag (2009:537) skriver 

om negativa effekter av volontärturism och menar att en sådan är att volontärturismen förstärker 

koncept om den Andra. I exemplen ovan förstärker volontärturisterna den kulturella stereotypen om 

den Andra som en dåre och den egna som förnuftig. 

9.2 Att upptäcka sin hudfärg

Temat ”vithet” manifesterade sig ofta i texterna genom volontärernas diskussioner om sin egen 

hudfärg.Temat präglas av en ambivalens av att välja att vara vit när det passar och att ta avstånd 
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från ett vitt kollektiv när det inte passar. Temat visar också hur volontärturisterna ofta reflekterar 

kring sin egen hudfärg och att vara i vit i minoritet men kodningen av materialet visar också att 

majoritetens hudfärg, vithetens dikotoma motsats, knappt alls finns med i volontärernas bloggar. Än 

dock finns ett latent budskap om att det vita hela tiden förhåller sig till det det icke-vita.

Marie

”Jag känner mig lite som en bankomat i detta land. Speciellt i Norra Ghana. Här är det väldigt fint att vara så ljus som 
det bara går, för då är man rik! Det finns folk här som sprayar sig själva för att bli lite vitare. Helt sjukt men sant.”

Det manifesta budskapet i citatet visar på en upplevd allmän uppfattning i Ghana att vita är rika 

genom att Marie kopplar ihop hudfärg och rikedom. Det  är tydligt att hon inte håller med den 

uppfattningen och latent finns ett  budskap om att en inte ska ha fördomar om vita människor. Att 

uppfattas som rik för Marie blir en börda trots att  rikedom är ett positivt epitet. Hon skriver också 

att  det är ”helt sjukt” att spraya sig ”lite vitare”. Citatet visar på en dikotomi mellan icke-vit och vitt 

eftersom Marie genom att  säga att  de Andra blir ”lite vitare” och inte ”vita” också säger att de 

Andra inte kan bli vita precis som Mattson (2010:40) beskriver hur binära oppositioner fungerar. 

Mia

”Jag fick ett riktigt fint rum pa sjukhuset! Nar man kommer som vit har sa far man hjalp direkt. Pa ett satt kanns det 
valdigt hemskt men pa ett satt ocksa skont. Man slinker forbi allt. Och jag slapp sovsalarna och hamnade i ett eget rum. 

Det tackar jag verkligen for! Men det rummet jag fick skulle nog inte ens bli godkant som ett kallarrum pa ett svenskt 
sjukhus. Men min vard-pappa (som varit vid min sida hela tiden) var valdigt imponerad av lyxen :)”

I det manifesta innehållet i Mias inlägg så anser hon att hon får ett bättre rum på sjukhuset för att 

hon är vit och hon tycker att det är hemskt men skönt. Mia drar här en tydlig fördel av den 

asymmetriska maktrelationen mellan vit och icke-vit men protesterar inte. Hon skriver också att 

även om hon drar fördelar av sin vithet så är det ändå en låg standard vilket kan tolkas som att hon 

försöker sopa diskrimineringen under mattan.

Utsagorna visar både att volontärerna ogillar att de särbehandlas för sin hudfärg men också att de 

drar fördelar av sin hudfärg. Volontärerna tar också avstånd ifrån att bli ihop buntade med andra vita  

och latent framkommer det att de vill ses som individer men ibland uttrycks även vithet som en 

tillhörighet där en naturligt kan hitta likasinnade: 

Eva
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[innan resan, min anm.] I Swedru, en större by som ligger ca 2,5 mil bort så finns det "affärer" (tydligen mer som hål i 
väggen) där man kan köpa det mesta jag kommer att behöva under min vistelse i Ghana. Där finns internetcaféer och 

varje onsdag hålls det möten för oss vita. På dessa möten kan jag förhoppningsvis hitta nya vänner som jag kan 
spendera helgerna och åka på utflykter tillsammans med.

Eva kallar sedan fler gånger volontärmötena som hon medverkar på för obruni-möten (vita möten). 

I texten ovan manifesteras det att hon är öppen med att hon söker vänner utifrån kriteriet att de är 

vita och förutsätter att de på grund av deras hudfärg har någonting gemensamt. I andra 

sammanhang, exempelvis när det gäller ett besök till ett före detta slavfort i Cape cost, som tre av 

volontärerna gjorde under sina resor. I beskrivningarna av de olika besöken till det före detta 

slavfortet framkommer både likheter och skillnader, till exempel vill vissa av volontärerna inte 

kännas vid sin vithet som en kollektiv tillhörighet:

Eva

”Lordagen spenderade vi pa stranden och med ett besok pa Cape Cost Castle som ar ett slavfort. Det var helt sjukt att se 
under vilka omanskliga forhallanden slavarna levde och kan inte forsta hur man kan behandla sina medmanniskor pa ett 

sa fruktansvart satt. Pa sondagen besokte vi Kakum National Park och vandrade i hangbroarna i regnskogen. En riktigt 
cool upplevelse!”

Eva uttrycker avsky mot slavtiden men gör inga kopplingar till vita, vithet eller väst. Hon lyfter 

fram ordet medmänniskor och bortser därmed från de asymmetriska maktrelationer mellan nord och 

syd som legat i bakgrunden för slaveriet. Ett latent budskap om människors brutalitet mot varandra 

snarare än ojämlika maktförhållanden kan tolkas som att det ligger till grund för reflektionen. Mia 

beskriver sitt besök på ett annat sätt:

Mia

”Det var valdigt intressant att fa se Cape Cost Castle; ett fort engelsmannen holl till i da de hade makten over Ghana 
(vilket ar anledningen till att vi klarar oss med engelskan har!). Till fortet togs mangder av afrikaner som skulle skeppas 

vidare till b.la Amerika som slavar. Vi besokte kallarrummen dar de holls inlasta i vantan pa att batarna skulle komma 
och hamta dom. Det var sma rum med sma gluggar som skulle fungera som "ventilation", dar holls dom i upp till tva 

manader utan att slappas ut en enda gang, i de sma rummen kunde det vara flera hundra manniskor och dom fick inte 
tvatta sig, de gjorde sina behov pa golven, de fick slass om maten och 30% av dom dog dar nere, och fick lange ligga 

kvar doda. 
Jag riktigt kunde kanna lukten nar jag gick runt dar nere! Fruktansvart men faschinerande!”

Mia kopplar upplevelsen till en historisk kontext men sätter inte in ett västligt vi i sammanhanget. 

Hon kopplar ihop Engelsmännens makt över Ghana och att hon klarar sig med Engelska språket i 

Ghana och på så sätt erkänner hon en fortsatt kolonial påverkan men utan att problematisera det. 

29



Mia förklarar att det är engelsmännen som har gjort det här, vilket individualiserar vitheten istället 

för att kollektivisera den. Hon säger med andra ord att det finns olika typer av vita och det är 

ytterligare ett exempel på att volontärerna vill ses som individer. Hon beskriver noggrant och 

ingående under vilka förhållanden människorna levde under och utrycker att det hela är 

”fruktansvärt men faschinerande”. 

Jenny

[Om hennes besök på fortet, min anmn.]”Så det här är vad vi vita människor gjorde. Utnyttjade de svarta för att bygga 
upp våra egna länder, och resultaten syns ju tydligt i världen idag. Min fråga är: Varför hatar de oss inte?”

Jenny sätter in ett ”vi” i sammanhanget vilket onekligen blir intressant eftersom Eva och Mia inte 

problematiserar sin vithet som om den skulle ha någonting att göra med ett kollektivt vi med en 

kollektiv historia av kolonialism. I Jennys text manifesteras ett sådant kollektivt vi med en kollektiv 

kolonial historia genom att hon säger att”det här är vad vi vita människor gjorde”. Hon identifierar 

också strukturella ojämlika förhållanden som hon ser i världen idag som kopplade till det koloniala 

arvet. Genom att fråga sig ”Varför hatar de oss inte?” identifierar hon också ett kollektivt dem. Det 

latenta budskapet är att vi (vita)  utnyttjade dem (svarta).

 Exemplen visar att volontärerna har ett ambivalent förhållande till sin vithet och väljer  ofta att 

beskriva sig som vita när det passar dem. Även när det inte passar dem och får till konsekvens att de 

får betala mer än icke-vita för samma vara, som i Evas fall, så kan att förknippas med rikedom 

knappast ses som en negativ stereotypi i sig. Att det finns en ekonomisk skillnad mellan nord och 

syd och att volontärerna rent faktiskt kanske är rika i jämförelse med dem de jämför sig själv med 

kan också komma fram i bloggarna men citatet från Eva ovan får ändå exemplifiera hur det finns ett 

motstånd mot att själva generaliseras utifrån hudfärg från volontärernas sida om de inte väljer det 

själv. Jenny sticker ut i sammanhanget och ifrågasätter sin egen roll i en kollektiv vithet samt 

identifierar någonting negativt i den vita självbilden som rent faktiskt är negativt.

9.3 Individen och massan

Memmi (2003:129) menar att kolonisatörerna i sin beskrivning av de koloniserade på flera sätt 

mystifierar och avpersonifierar dem genom att aldrig beskriva dem som individer utan konsekvent 

använder sig av plural. Ovan har resultaten av innehållsanalysen visat att volontärerna växelvis 
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beskriver sig som en del av ett kollektiv och växelvis som individer som tar avstånd från ett (vitt) 

kollektiv. I beskrivningen av de Andra är ett tydligt tema som framkommer i varierande grad hos 

volontärturisterna, i kodschemat heter det plural, att beskriva den Andra i termer av ”dem”, 

”Ghanianerna”, ”Afrikanerna” eller att volontärerna har åkt till Afrika istället för Ghana, bor i en 

”afrikansk familj” eller liknande trots att de bara befunnit sig i ett land i Afrika.

Jenny

”Folket här är väldigt nyfikna på oss. Barnen skriker ”obrouni, obrouni!” [vit, vit. min anm.] så fort de får syn på oss. 
Sen vill de veta vad vi heter, vart vi kommer ifrån och hur gamla vi är. Man stannar och småpratar med folk hela tiden. 

Folket här är så mycket mer livliga än vad vi är hemma i Sverige, man pratar högljutt och använder kroppsspråket 
mycket mer.” 

I citatets manifesta innehåll framgår att Jenny generaliserar enstaka upplevelser hon haft med ordet 

”folket”. Hon beskriver hur folket är och vad folket gör vilket inte tillåter individuella variationer 

samt bidrar till en mystifiering av den Andra.

Marie

”Jag har inte lärt mig allt än så ghanianerna tycker det är jätte roligt att skoja med en”
”Sedan var det dans som gällde! Ghanianerna har verkligen en speciell dansstil!! Haha ”

”Hahaha så jag gjorde som jag blev tillsagd och satte mig bakom honom. Kändes lite konstigt då jag bara känt denna 
ghanian i ca 20 min! ””

I dessa utdrag från Maries blogg framgår att  hon i på samma sätt som Jenny mystifierar och 

avpersonifierar genom att använda ordet Ghananierna som kollektiv benämning även när hon ska 

beskriva en enskild händelse med en enskild individ så som i det sista exemplet.

Mia

[Om hennes värdpappa, min amn.]”NAMN [min ändring]: Min pappa och en riktig stalfarbror! Men han ser ut som en 
liten indie och han pratar precis sa ocksa :)  Han ar valdigt annorlunda om man jamfor honom med andra man har. I byn 

dar vi bor ar det fortfarande ganska stor skillnad pa kvinnosysslor och mansysslor. Mannen har inte sarskild stor del i 
barnens uppvaxt och dom kanns over lag valdigt ointresserade av sina familjer.. NAMN [min ändring] hjalper till 

overallt! Han ar larare och har jobbat som det i Banko i 20 ar. Ar det nagon som behover honom sa staller han upp 
direkt! Det spelar ingen roll vad det galler: arenden, mat, pengar, radgivning, trost. Han ar dar!”

I det här blogginlägget ska Mia beskriva en individ, hennes värdfamiljspappa. Samtidigt använder 

hon honom för att beskriva den Andra. Värdpappan blir ett undantag för hur alla de Andra är.  De 

Andra (männen) är ointresserade av sina familjer, har ingen stor del i barnens uppväxt och sysslorna 
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är mycket könsuppdelade. Istället för att riva ner stereotypa föreställningar om den Andra som 

ojämställd och lat får värdpappan representera ett undantag. Genom att konstruera en bild av en 

ojämställd Andra konstruerar Mia samtidigt en jämställt vi vilket har stöd i Mattson (2010:129) om 

att etnicitet har blivit en viktig avvikande markör för att den svenska jämställda självbilden.

Mia

”Tyvarr verkar manniskorna har inte forsta vilken guldgruva deras kustremsa ar! Dom skulle kunna tjanta multum pa de 
dar milen av sandstrand som dom har. Men istallet anvander dom storre delen av den som soptipp. Det var riktigt trist 

att se! All fin sand, alla palmer. Allting forstordes av hogarna av sopor och smuts.”

I detta citat manifesteras ett generaliserande och en stereotyp. Mia avpersonifierar och mystifierar 

precis som Marie och Jenny. Hon skriver att de Andra inte förstår och att de Andra smutsar ner 

vilket beskriver den Andra som smutsig och i behov av den vites hjälp. Genom att avpersonifiera 

och skriva ”dom” framträder ett latent budskap att de Andra har en kollektiv del i smutsigheten. Hur 

vissa epitet som smutsighet konsekvent kopplas till den Andra ska vi se i nästa avsnitt.

I alla tre exempel så manifesteras ett plural i beskrivningarna. Undantaget är Mias beskrivning av 

sin värdpappa men där använder hon å andra sidan värdpappan för att förklara ett undantag 

Faktumet att de Andra beskrivs i utsagorna som en massa istället för som individer, som det 

konstateras ovan, känns alltså igen i hur klonisatörer beskrev de kolonialiserade (Memmi 

2003:129). Utsagorna kan alltså tolkas som att det hör ihop med en tidigare kolonial världsordning 

vilket kan kopplas till vad Simpson (2004:682) skriver om att volontärturismens varande producerar 

en knivskarp gräns mellan nord och syd. 

9.4 Civilisationens motsats

Lathet var alltså ett karaktärsdrag som kolonisatörer använde för att beskriva koloniserade (Memmi:

123). Beskrivningen förhärligar dem och förödmjukar de koloniserade (ibid).Griffin beskriver hur 

stereotyper har som syfte att konstruera den Andra som underordnad, lat och opålitlig vilket 

samtidigt legitimerar att utöva kontroll över den Andra (ibid:865).Denna beskrivning om lathet 

återkom också i volontärernas bloggar. 

Marie
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”Fy i helvete vad skitigt det är överallt! Detta kände jag under min första vecka i Ghana och tänkte på hur grisiga alla 
ghanianer var. Hur allt luktade surt mögel. Nu har jag liksom vant mig och kan bo såhär. Här finns ingen som helst 

återvinning eller sopsystem utan alla bor i skräpet som de kastar hej vilt! Jag tänkte då på min vän NAMN [min 
ändring.] som hade fått hjärtstillestånd av att vara här. Min lilla eko vän! :) <3”

Här beskriver Marie att det inte finns något avfallshanteringssystem i Ghana och att  ”alla bor i 

skräpet”. Men genom att beskriva en ”grisig” den Andra så kan inlägget tolkas som att  det snarare 

är den Andra som har sviktande karaktärsdrag än att ansvaret läggs på staten. Genom att nämna sin 

”ekovän” i Sverige så speglar hon den Andra mot en västerländsk självbild av renhet och 

miljövänligt tänkande. I det här sammanhanget är det intressant att lyfta fram Simpsons (2004) 

forskningsresultat. I exemplet ovan skriver Marie om att hon vant  sig och att alla bor i skräpet, 

kanske kan en säga att det framkommer ett  latent budskap om att de Andra är smutsiga men 

lyckliga. Många utsagor om hur de Andra är fattiga men nöjda framkommer också i materialet, 

Simpson använder begreppet poor-but-happy för att förklara fenomenet (ibid:688). Olika negativa 

”egenskaper” kopplas på det  här sättet till kultur istället för individuella eller strukturella 

förklaringar. 

Marie

”Herre jisses...  Det var bland det värsta jag vartit med om.. ! Ghanianer har ingen tidsuppfattning. Säger de kl 12 menar 
dom kl 15. bussen var 3 timmar sen och de stannade flera gånger på vägen och ibland bara en kvarts mellanrum.”

Har dras en generell slutsats om alla Ghanianer utifrån en erfarenhet. Det  manifesta innehållet säger 

att Ghanianer inte har någon tidsuppfattning och konstruerar den Andra som ostrukturerad.

Marie

”Lärarna slår barnen med en pinne och i den situationen sa jag att jag förstår läraren men jag gillar inte att du slår 
barnen när de gör fel. att det är olagligt i sverige och de värsta är att de skrattar bara åt det. Men jag försöker bita ihop 

och tar seden dit jag kommer. Det enda jag kan göra är att vara förstående men fortfarande visa att jag inte gillar det.”

I det här inläggets manifesta innehåll beskriver Marie hur hon argumenterar mot barnaga genom att 

säga att det är olagligt i Sverige. Liknande beskrivningar återkommer i varierande grad i de andra 

bloggarna också. I flera exempel så antyds det att lärarna slår barnen av ren illvilja. Latent kan det 

tolkas som att den här porträtteringen av den Andra speglas mot en egen svensk identitet av att vara 

logisk och veta bäst när det gäller barnuppfostran eftersom det är just att det är olagligt i det egna 

landet som det hänvisas till. Det framträder en dikotomi mellan civiliserad och ociviliserad där 

maktbalansen givetvis är asymmetrisk. Memmi (ibid) menar att kolonisatörernas mystifierande av 
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de kolonialiserade legitimerar kolonisatörens anspråk på att veta bäst och få bestämma över 

myndigheter och stat. Genom innehållsanalysen har det framkommit att volontärerna på ett liknande 

sätt legitimerar varför just dem kan hjälpa de Andra. Tre av volontärerna startar en insamling via 

bloggen för att ekonomiskt kunna bidra med någonting under resan.   

Jenny

[Om hennes insamling]”Det fina med att skänka pengar på det här viset är att det inte finns några ”mellanhänder”. Alla 
pengar som kommer in går direkt till NAMN [min ändring]. Sedan finns ju jag här också, och jag kan garantera er att 

pengarna verkligen används till rätt sak! (och skulle bygget inte vara färdigt innan jag lämnar Ghana, så hoppas jag att 
jag fortfarande har bra kontakt med lärare och personal på skolan så att jag kan följa upp projektet)”

I exemplet manifesteras en rädsla för att pengar som skänks kan hamna hos mellanhänder. Det är  

svårt att säga om det är i relation till stora hjälporganisationer Jenny syftar på eller en beskrivning 

av den Andra. Hon använder i alla fall sig själv som garanti för att pengarna ska gå ”till rätt sak”. 

Hon garanterar också att hon ska följa upp projektet. Även Eva argumenterar på ett liknande sätt när 

hon ska uppmuntra bloggläsarna att ge men i slutändan blir det problem när hon måste åka hem 

innan alla pengar är spenderade:

Eva

 ”Darfor lamnade jag resten av pengarna fran insamligen med dem [andra volontärer, min anm.] sa de kan kan kopa 
klader, tandkram, mat och skolmaterial till barnen. De kommer skicka bilder pa det de koper sa kommer sjalvklart visa 

dem sa fort jag far dem. ”

I Evas inlägg ger hon bort sina resterande gåvor till andra volontärer för att förvalta. Det går inte att 

säga varför hon just låter volontärerna ta hand om pengarna men det Memmi (ibid:126) skriver om 

att stereotypen om den kolonialiserade som svag rättfärdigar kolonisatörens beskydd. Kanske 

handlar Evas beslut att ge volontärerna pengarna om att hon inte litar på den Andra, kanske inte. 

Mia måste också åka hem innan resultatet av insamlingen kunnat genomföras men lämnar till 

skillnad från Jenny pengarna hos sin värdpappa:

Mia
”Dock kommer den inte vara klar nar vi reser harifran pa fredag. Jag hoppades verkligen det men det var inte mojligt. 

Men den stora gropen ar gravd och allt virke ar levererat. och min host-pappa har lovat mig att han ska folja bygget och 
halla mig uppdaterad och skicka bilder. Sa den kommer att bli klar, det lovar jag er! Men jag ar jatteledsen over att jag 

inte sjalv kan overvaka den for att verkligen, verkligen vara saker pa att det blir gjort. Men jag litar pa NAMN [min 
ändring.], han har varit med vid bygget av skolorna, sjukstugan, och manga andra toaletter i byn. Jag ska halla er 

uppdaterade pa detta!”

34



Mia är ledsen att hon själv inte kan övervaka bygget för att vara säker på att det blir gjort och i och 

med det även här en latent antydan om att de Andra inte går att lita på. I inläggets manifesta 

innehåll motiverar hon också varför det går att lita på värdpappan. Hon skriver att hon litar på han 

med ett ”men” framför vilket kan tolkas som att han är ett undantag. Faktumet att volontärerna i 

exemplen vill ha kontroll över pengarna och vad de ska gå till kan inte entydigt sägas visa på ett de 

inte litar på den Andra. Eva ger hellre bort pengarna till sia volontärvänner än till dem som bor där 

men samtidigt går det inte att vita om det berodde på att hon inte litade på dem som bor där. Det här 

kan kopplas till Raymond och Halls (2008:531) artikel där de beskriver att volontärturister tar på sig 

en roll som expert är ett uttryck för en en nykolonial konstruktion av västerlänningar som 

rasmässigt överlägsna. 

Ett klart manifest innehåll i bloggtexterna är att de visar på att volontärerna vet bäst var pengarna 

behövs. Exemplen ger en stereotyp bild av den Andra som oförmögen att ta hand om sig själv. 

Simpson (2004:683) menar att begreppet och konceptet om ”tredje världen” är centralt för gap year 

programmens, vilket är en form av volontärturism, själva existens. Konceptet om tredje världen 

legitimerar att det finns ett behov i tredje världen och att Européer har förmåga och rättighet att 

möta det behovet (ibid). Griffin (2008:860) sätter volontärturismen i en historisk kontext av 

kolonialism genom att beskriva hur missionärer använde undervisning som ett sätt att skapa 

hegemoni och dominera (ibid). Volontärturisternas funktion som lärare har ett kolonialt arv av att 

vilja sprida den, i Griffins (ibid) exempel, brittiska kulturen (ibid). Griffin (ibid) visar hur 

stereotyper uppfyller sitt syfte genom att konstruera den Andra som underordnad, lat och opålitlig, 

vilket samtidigt legitimerar utövandet av kontroll över den Andra (ibid:865).

Det ligger alltså i volontärturismens väsen att européerna har en rättighet och möjlighet att hjälpa. 

Utsagorna från volontärturisterna innehåller en latent antydan att om inte volontärerna tog hand om 

pengarna så skulle de hamna i någons ficka istället för där dem behövs. Stereotypin om de Andra 

som lata, snåla, brutal och så vidare hänger därför ihop med varför det är volontärerna som vet bäst. 

De civiliserade är givna förvaltare och de ociviliserade mottagarna, de bildar en binär opposition. 

35



9.5 Genus och den Andra

Temat ”genus” framkommer tydligt i volontärernas bloggtexter. Ofta handlar det även här om 

stereotypa beskrivningar av den Andra.

Marie

[Om att byta rum på ett hostel]”Ägaren kom och knacka på när jag satt på sängen. Han berättade att jag måste packa 
alla mina saker och flytta in till killarnas rum. Jag protesterade och vägrade ligga ensam zolminga [vit, min anm.] och 

tjej med 5 andra manliga ghanianer. Nehe du!”

Vi kan i Maries exempel se att hon vägrar sova i ett rum fullt med killar som ensam vit. Därmed 

kopplar hon det latenta budskapet om en okontrollerbar maskulinitet till hudfärg Mattson 

(2010:128) beskriver män och maskulinitet som en grundläggande norm i samhället. Därför menar 

Mattson (ibid:129) att när män konstrueras som förövare blir kategorier som är underordnade, så 

som etnicitet, centrala för att beskriva en avvikande maskulinitet. I Maries fall syns detta tydligt då 

hon lyfter fram sin vithet som anledningen till att hon inte vill sova i rummet snarare än att det är 

män. I exemplet från Marie manifesterar sig också stereotypen om den Andra som impulsstyrd.  

Mia  skriver om att hennes volontärkompis har börjat dejta en person när de befinner sig i Ghana. 

Jonsson (2012:77) tar upp de internationella filantropiarbetet genom missionärerna och menar på att 

det fanns en social skiljelinje mellan missionärerna och den inhemska befolkningen . Missionärerna 

hade ett syfte i att kristna och civilisera befolkningen, inte beblanda sig med dem, i likhet med 

Griffin (2013:860). På samma sätt kan ett latent budskap i Mias citat nedan tolkas som att 

volontärerna inte är där för att beblanda sig med den Andra utan för att hjälpa dem.

Mia
[Om att hennes volontärkompis dejtar]”NAMN [min ändring] boyfriend ja. NAMN [min ändring]  smyger darfor tankte 

jag slappa bomben: NAMN [min ändring] DEJTAR!! 
Det vi nog alla innerst inne befarade innan avresa har alltsa intraffat. Men jag lovar;  det kunde ha varit varre och till 

och med jag gillar honom. Sa det ar ett gott tecken ;) Lite kort fakta: han heter NAMN [min ändring]e (eller NAMN 
[min ändring] men det namnet anvander vi inte). Han ar 25 ar och arbetar som larare pa hogstadieskolan dar vi ar. Han 

ar muslim och ager absolut ingenting. Han bor i ett litet betongrum och har inte ens en sang.
Han.. ja jag kanske inte ska skriva for mycket om NAMN [min ändring].. :P Nu bollar jag vidare till NAMN [min 

ändring] sa far hon ge er mer information! Men det ar galet roligt for varan Papi ar inte fortjust alls! :D”
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Mia säger genom att säga ”det vi alla befarade” och ”det kunde ha varit värre” att det är något per 

definition dåligt i att ha romantiskt intresse i den Andra. Loomba (2005:164) skriver om hur 

likhetstecknen mellan kvinnor, svarta, underklass, djur och vansinne cementerades i och med 

vetskapens framväxt, en slags avhumanisering av den Andra. Mia förstärker bilden av personen som 

hennes kompis dejtar som underordnad genom att beskriva honom utifrån vad han äger och vilken 

religion han har.

Jenny

[Om vad hon kommer att sakna]”- Ghanas kvinnor! De klär sig i så färgglada kläder, de har en sådan perfekt hy, de är 
vackert kurviga, och man får alltid ett brett leende tillbaka när man hälsar. Allt som oftast har de en liten bebis på 

ryggen, ett par kassar i händerna, och ett gigantiskt fat med bananer (eller varför inte en symaskin) balanserandes på 
huvudet. Och de ser ut som att de vandrar på moln! Imponerande minst sagt.”

Jenny framför en positiv beskrivning av den Andra kvinnan. Detta kan tolkas som en beskrivning av 

den gode vilden.Hon skriver om kvinnornas perfekta hy och färgglada kläder samtidigt som hon 

imponeras av förmågan att bära på många saker. En slags exotisk bild av den Andra som framställer 

den egna identiteten som tråkig. Jenny uttrycker sig positivt om ”kulturen” flera andra gånger och 

skriver i ett annat blogginlägg:

Jenny

”I min förra trappuppgång visste jag knappt vad folk hette. Och inga barn kommer komma springandes mot mig och 
krama mig när jag kommer hem från jobbet. Jag kommer inte småprata med vem-som-helst-som-jag-möter-på-gatan-

personer. Ingen kommer komma sjungandes eller dansandes på gatan en måndag morgon. Folk kommer klä sig i gråa 
och svarta vinterjackor och landskapet kommer vara gråslaskigt mars-väder. Varför klä sig sådär grått egentligen? Är 

det liksom för att passa in i miljön? 
Lite mer leenden, lite mer energi, dans och musik skulle behövas. Jag måste ta med mig lite färg hem helt enkelt.”

Genom att beskriva hur det är i hemlandet framför hon en kritik av den egna ”kulturen” genom att 

konstruera det Andra som  någonting bättre.  Som att hon skriver att ta med sig ”lite färg hem” kan 

läsas som en kritik av den egna kulturen men en viktig poäng i Lindbergs (1998) bok Den gode och 

den onde vilden är att en god vilde är också en vilde. I Jennys exempel är det det naturnära och 

primitiva som lyfts fram som något positivt vilket som vi sett innan också i andra sammanhang lyfts 

fram och stereotypifierat den Andra i negativa sammanhang. Raymonds och Halls (2008:530) 

artikel beskriver hur volontärturismen har framställts som något som kan skapa kulturella 

samförstånd men konstaterar att det det också kan leda till kulturella missförstånd samt att förstärka 
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befintliga kulturella stereotyper. I exemplet ovan vill Jenny ta med sig det hon lärt sig hem men det 

hon lärt sig bygger samtidigt på en stereotyp av den Andra som primitiv.

10 Sammanfattning
I det här avsnittet är det dags att åter anknyta till uppsatsens inledande syfte och frågeställningar 

genom en kort sammanfattning.

10.1 På vilket sätt påverkar Ghana och Afrikas koloniala historia 

volontärturisternas beskrivningar?

I analysen har jag visat att det finns koloniala stereotyper som exempelvis den om den gode och den 

onde vilden eller den om den Andra som lat som lever kvar och reproduceras i volontärturisternas 

beskrivningar av den Andra. Jag har också i tidigare forskning visat hur volontärturismens själva 

existens bygger på en kolonial tanke om att ”vi” kan hjälpa ”dem”.

10.3 Vilka skillnader och likheter framträder i volontärturisternas berättelser?

I analysdelen så framgår det att det i volontärturisternas utsagor finns både positiva och negativa 

stereotypifieringar av den Andra. Analysen har visat att det positiva som lyfts fram blir en kritik av 

det egna. Jenny sticker ut lite i analysen. Hon stereotypifierar oftare positivt än de andra men har 

mer på temat galenskap än de andra. Hon tar å andra sidan avstånd från att hon har generaliserat och 

framställt galenskapen i kyrkan som något extremt. Jenny är den av volontärerna som har åkt med 

en organisation som mer betonar volontärarbetet än turismen, PeaceWorks. De andra har alla åkt 

med ett företag som jag uppfattar som mer turistinriktat, Volontärresor. Det har dock inte legat inom 

ramen för den här uppsatsen att undersöka ett kausalt förhållande mellan graden av 

volontärturismens varufiering och positiva och negativa stereotypifieringar men jag kan konstatera 

att det är intressant att Jenny sticker ut och att en personlig fundering har varit att det kan finnas ett 

samband. 

Jag har grävt på djupet i varje utsaga och det har gjort att det framkommer mer skillnader mellan 

volontärturisterna i den här analysen än vad det kanske hade gjort i en kvantitativ analys. Det finns 
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skillnader i hur volonturisterna känner inför sin egen del i en kollektiv vithet. Det finns dock många 

likheter också vilket framgår av rubrikindelningen under olika teman. 

10.4 Vilka stereotyper om den Andra framträder i volontärturisternas 
beskrivningar?

Många olika stereotyper framträder i analysen. Där finns: 

• Stereotypen om den Andra som lat, smutsig och impulsiv. 

• Stereotypen om de Andra som en massa och aldrig individer. 

• Stereotypen om de Andra som outvecklade. 

• Stereotypen om den avvikande mannen och den exotiska kvinnan 

• Stereotypen om den gode och den onde vilden som är finns genomgående i analysdelen

11 Avslutande diskussion

Det har varit både spännande och intressant att jobba med den här uppsatsen och det finns fler 

funderingar som jag hade velat jobba vidare med men som inte ryms inom ramen för den här 

uppsatsen. I första hand handlar det om att undersöka hur de Andra i den här uppsatsen ser på 

saken. Det hade varit intressant att att presentera inläggen för dem som beskrivs och höra deras syn. 

Det hade också varit intressant att i allmänhet undersöka hjälpmottagarnas bild av volontärerna.

Så här i efterhand så känner jag också att en bildanalys hade kompletterat uppsatsen eller kunnat 

fungera som en engen uppsats. Det fanns dock många etiska problem med att ta med bilderna i 

analysen. Dels så skulle de ha behövts inhämtas samtycke både från dem som tagit bilderna och de 

som medverkar i bilderna samt deras vårdnadshavare då många av bilderna är tagna på barn. Det 

här är givetvis inte möjligt för en så här kort uppsatsprocess men bilder och texter samverkar på ett 

intressant sätt i bloggar och därför hade det onekligen varit till uppsatsens fördel.

 

När det gäller vad som faktiskt framkom i analysen av bloggarna så är jag både förvånad och inte 

förvånad. Som jag har visat i avsnittet tidigare forskning så finns det flera sätt att förstå, undersöka 

och förklara volontärturism. I den här uppsatsen så har jag analyserat volontärturisters utsagor utan 

att kunna påverka dem vilket varit mycket intressant. I och med att det gjorts tidigare forskning på 
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volontärturister med postkolonial teori så visste jag att det skulle finnas analysmaterial i bloggarna. 

Vad som förvånade mig var att bloggtexterna var så pass tydliga i det manifesta budskapet. Jag hade 

exempelvis förväntat mig att texterna inte uttryckligen skulle nämna hudfärg vilket faktiskt visade 

sig vara ett ämnena som diskuterades väldigt ofta. Dock diskuterades ingen annan hudfärg än vit, 

kanske är detta på grund av att den vita står i centrum, kanske därför att det är tabu att prata om 

annan hudfärg? Jag vet inte, det skulle vara intressant att få ställa följdfrågor till volontärturisterna. 

Att volontärturisterna ändå var så öppna i sina uttryck kan kanske ha att göra med bloggens privata 

karaktär. Jag har själv resebloggat, fast inte i det här offentliga formatet så att vem som helst kan se, 

och arbetet med att koda och analysera volontärturisternas bloggar har fått mig att tänka mycket på 

hur dagens offentliga sammanhang är mycket mer globalt och där information kan sprida sig 

mycket snabbare. I den kontexten finns en spännande utmaning för forskningen, där en kan få 

tillträde till arenor där det var svårt att komma in förut.
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Bilaga 

Kodschema

Tema! ! ! ! ! Kategori! ! ! ! ! Kod

Genus     Kvinna         Rosa   

     Man

     Sexualitet

Massan    Plural        Orange   

Dårskap    Vidskeplighet        Röd      

     Tro

     Icke-vetenskaplighet

Hudfärg    Vi           Gul    

     Vithet

     Annan hudfärg

Egenskaper hos ”dem”  Positiva         Grön   

     Negativa
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