
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

”White savior complex”  
En studie om postkoloniala tendenser i Agenda 2030  

 

Siri Bergenstråhle 
 

 

 
 
 
 
 

Avdelningen för mänskliga rättigheter 
Historiska institutionen 

Kurskod: MRSG31 
Termin: HT 2020 

Handledare: Marta Johansson Werkmäster 
Omfång: 10 040 ord 

          

       

 



1 

Abstract   
Agenda 2030 är en global målsättning satt av FN med syfte att bidra till hållbar utveckling runt 

i om i världen. Den består av 17 mål som ska uppfyllas av alla FN:s medlemsländer till år 2030. 

Agendan ska vara för folket och av folket, men min fråga är om de har lyckats med detta i 

praktiken. Utveckling och utvecklingsarbete har länge kritiserats för att ha ett så kallat ”white 

savior complex”; att vita människor är nödvändiga för att resten av världen ska bli bättre. Då 

Agenda 2030 lovar universalism och inkludering, är mitt syfte att undersöka om de har lyckats 

med detta eller om man kan identifiera ett ”white savior complex” i dokumentet.  

 

Med kritisk diskursanalys som metod, kommer jag undersöka Agenda 2030 för att se hur de 

presenterar olika aktörer i dokumentet; de som har utformat målen, de som ska genomföra 

målen och objekten för hjälp. Vidare analyseras mina resultat med hjälp av postkolonial teori 

för att se om dokumentet reproducerar ett så kallat ”white savior complex”. Det hela avslutas i 

en diskussion kring huruvida en global målsättning ens är möjlig. Studien har påvisat att ett 

Agenda 2030 reproducerar kolonialistiska tankar med ett ”white savior complex”.   

 

Nyckelord: ”White savior complex”, postkolonialism, Agenda 2030, Millenniemålen, 

utveckling, utvecklingsländer, kolonialism  
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1. Inledning 

“It is an Agenda of the people, by the people and for the people – and this, we believe, will 

ensure its success.”1 

Detta är ledorden för FN:s globala målsättning Agenda 2030. En målsättning som lovar 

inkludering, universalism och hållbar utveckling. Utveckling är dock inte ett oproblematiskt 

ämne. Med kolonialismens idéer om att civilisera ursprungsbefolkningar låter 

utvecklingsarbetet skrämmande likt detta för många tidigare kolonier. I denna uppsats ska jag 

därför genomföra en kritisk diskursanalys på Agenda 2030, ur ett postkolonialt perspektiv, för 

att se om man kan identifiera kolonialistiska tankar. Detta görs utifrån begreppet “white savior 

complex”.  

 

Agenda 2030, också kallat för de Globala målen, är en global målsättning satt av FN med syfte 

att bidra till hållbar utveckling. Den består av 17 mål och 169 delmål som alla ska uppfyllas av 

FN:s medlemsländer till år 2030.2 Millenniemålen, som var målsättningen före Agenda 2030, 

fick hård kritik för att ha ett alldeles för snävt fokus och för att de inte var universella. På grund 

av detta fick Agenda 2030 ett större fokus på universalism och satte många löften om hur detta 

skulle fungera. Denna uppsats har till syfte att undersöka dessa löften, för att se om de faktiskt 

består i hela agendan. Detta kommer jag göra utifrån teorierna om postkolonialism och ”white 

savior complex”. Båda dessa teorier tar sitt avstamp i kolonialismen och vilka konsekvenser 

som den för till samhället fortfarande. I min analys kommer jag använda mig av dessa teorier 

för att undersöka om jag kan identifiera några kolonialistiska tankar från Agenda 2030.  Om 

Agenda 2030 är skapad i detta postkolonialistiska samhälle, så undrar jag därför om de 

verkligen har kunnat hålla sin universalistiska tanke eller om man kan identifiera ”white savior 

complex” även här.  

 

 

 

 
1 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, 
A/RES/70/1, tillgänglig: https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html [hämtad 10 december 2020], s. 12.  
2 FN-förbundet, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, 
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-
fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/, [hämtad 10 december 2020]. 
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1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
Jag ska skriva om “white savior complex” och hur faktumet att vi lever i en postkolonial värld 

visar sig i arbetet med mänskliga rättigheter. Postkolonialismen handlar om att vi lever i en 

postkolonial värld och hur detta fortfarande visar sig på olika sätt. ”White savior complex” är 

en slags utveckling av postkolonialismen, med fokus på hur vita, västerländska personer ställer 

sig i relation till personer från utvecklingsländer. “White savior complex” visar sig tydligast i 

volontärturism, där tankar om att det är vi, västerländska och vita, som kan visa resten hur man 

“bör” leva blommar. Dock så hävdar jag att detta även förekommer i de större strukturerna, då 

rasism är ett strukturellt problem som genomsyrar stora delar av samhället. Mitt syfte är därför 

att analysera Agenda 2030 för att se om “white saviourism” även påverkar denna och inte bara 

i volontärarbete. Min frågeställning blir därför:   

  

På vilka sätt kan ett “white savior complex” identifieras i Agenda 2030? 

 

Jag anser att detta är viktigt att undersöka då Agenda 2030 och även andra människorättstraktat 

från FN har som grund att de ska vara universella. Denna universalismprincip som kan ses 

genom Agenda 2030 handlar i grund och botten om att agendan ska vara till för alla. På ett 

flertal ställen skriver de om just detta och hur målen ska kunna realiseras av fler än bara vissa. 

Till skillnad från de tidigare Millenniemålen hade Agenda 2030, på grund av denna princip, en 

mycket längre och mer inkluderande process av skapandet av målen där ett flertal parter fick 

vara med.3 Om ett “white savior complex” kan identifieras i dessa dokument och deras 

formuleringar, så har de därför misslyckats med detta löfte om universalism.  

 

Agenda 2030 är en målsättning som är global och gjord av FN, vilket innebär att den har en 

stor spridning i samhället. Alla FN:s medlemsländer har skrivit under denna och arbetet med 

målen pågår just nu.4 På grund av detta blir det därför samhällsrelevant att göra denna 

undersökning, för att se till att detta dokument och även liknande inte har ett ”white savior 

complex”. Dessutom har “white savior complex” hittills mest undersökts inom 

volontärturismen. Därför är ett annat syfte till denna undersökning att se om man kan utveckla 

”white savior complex” till andra sammanhang än bara volontärturismen.  

 
3 Fukuda-Parr, Sakiko, “Sustainable Development Goals” i Weiss, Thomas G. & Daws, Sam (red.), The Oxford 
handbook on the United Nations, 2:a uppl., Oxford University Press, Oxford, 2018, s. 6. 
4 FN-förbundet, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, [hämtad 10 december 2020]. 
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1.2. Material och avgränsningar 
I denna del kommer jag att först presentera mitt primärmaterial som är dokumentet 

Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development skriven av FN:s 

generalförsamling. Jag förklarar varför jag anser att detta är ett relevant material att undersöka 

och tar även upp avgränsningar som jag har gjort för att underlätta min undersökning. Efter 

detta presenterar jag mitt val av sekundärmaterial och vilka avgränsningar jag har gjort här. Jag 

presenterar även de mest centrala texterna jag har använt mig av för att skriva denna uppsats.  

 

Sedan källkritiserar jag detta material, med störst fokus på mitt primärmaterial. Jag 

källkritiserar även Straubhaars artikel och sedan FN:s egen hemsida som jag har använt mig 

av. Nästa del handlar om vilka forskningsetiska bedömningar som jag har gjort i samband med 

denna undersökning. Slutligen så presenterar jag lite bakgrundsinformation om Agenda 2030 

och hur den skrevs för att undvika möjlig förvirring för läsaren.  

 

1.2.1. Primär- och sekundärmaterial 
Mitt primärmaterial är dokumentet Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. Agendan består av 17 mål och 169 delmål och är skriven av FN:s 

generalförsamling. Anledningen varför jag enbart har valt att analysera Agenda 2030 och inga 

andra människorättsdokument är för det första att inte ta mig an för mycket material. Dessutom 

har detta dokument väldigt hög status och därför också väldigt stor spridning i samhället. På 

grund av detta anser jag att det är viktigt att se om man kan identifiera någon problematik med 

Agenda 2030, för att i framtiden kunna göra om och göra rätt.  

 

Agenda 2030 tillkom år 2015 och ersatte de tidigare Millenniemålen. Målet med dessa mål är 

att bidra till en hållbar utveckling och de ska bli uppnådda till år 2030.5 Arbetet med dessa mål 

pågår alltså nu, vilket gör att detta material är aktuellt att undersöka. Till en början avgränsade 

jag mig till att endast analysera själva målen i agendan, men efter ett tag kände jag att detta var 

för snävt och därför utvidgade jag mitt fokus till hela dokumentet istället för bara målen. De 

inledande avsnitten i dokumentet blir mer relevanta att undersöka, då de går in djupare på 

syftena bakom målen. Dock så finns det ett antal mål som jag ansåg vara extra intressanta för 

min undersökning, som t.ex. mål 3: ”God hälsa och välbefinnande”, mål 4: ”God utbildning 

 
5 FN-förbundet, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, [hämtad 10 december 2020]. 
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för alla”, mål 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”, och mål 17: ”Genomförande och 

globalt partnerskap”.6 Dock så är mitt primära fokus just på det inledande avsnittet, medans jag 

använder målen som hjälpmedel.  

 

Mitt sekundärmaterial är valt utifrån relevans för mitt syfte. Jag använder mig av ett antal 

artiklar som diskuterar “white savior complex” utifrån volontärturismen. Detta för att bättre 

förstå detta fenomen så att jag sedan kan applicera det på Agenda 2030. Vidare så använder jag 

mig av boken Development Discourse and Global History: From Colonialism to the 

Sustainable Development Goals (2016) av Aram Ziai. Ziai gör en diskursanalys kring ordet 

“development” (utveckling på svenska) utifrån ett postkolonialt perspektiv. Denna bok 

använder jag av mig för att få en djupare förståelse kring postkolonialismen och kolonialismens 

konsekvenser för FN:s arbete med utveckling, där Agenda 2030 är en central del. Dessutom 

använder jag mig på ett antal ställen av FN:s egna hemsida där de tar upp Agenda 2030 och 

hur processen till skapandet av dessa mål gick till. Detta för att jag behövde extra, allmän 

information.  

 

Till min teori har jag främst använt mig av Rolf Straubhaars artikel ”The stark reality of the 

‘White Savior’ complex and the need for critical consciousness: a document analysis of the 

early journals of a Freirean educator” (2015), Ania Loombas bok Colonialism/postcolonialism 

(2015) och även ett antal andra artiklar kring ”white savior complex”. Förutom detta har jag 

även använt Textens mening och makt (2012) av Göran Bergström och Kristina Boréus, för att 

få större förståelse om min valda metod.  

 

1.2.2. Källkritik  
Mitt primärmaterial Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

är skriven av FN:s generalförsamling. Arbetet med att formulera målen och tillhörande delmål 

startade år 2012 och målen sattes i verk 1 januari 2016.  

 

För att källkritisera detta dokument kan man titta på de som har skrivit den, alltså FN:s 

generalförsamling. Detta är en utvald grupp som, efter år av konsultationer och arbete, 

formulerade målen. Man kan fråga sig om denna grupp kan ha vinklat agendan på något särskilt 

 
6 FN-förbundet, Globala målen för hållbar utveckling, https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/, 
[hämtad 28 december 2020]. 
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sätt eller om de som sitter i denna grupp har personliga agendor som lyser igenom. Däremot så 

har, som sagt, arbetet för att komma fram till de här målen varit mycket mer inkluderande än 

innan och även varit igång väldigt länge. På grund av detta anser jag att denna kritik mot att 

generalförsamlingen kan ha vinklat agendan känns irrelevant.  

 

En möjlig kritik mot mitt val av primärmaterial är att den är väldigt begränsad. Jag tittar på ett 

dokument skrivet av FN och inte mer, vilket gör att mitt resultat enbart kommer vara begränsat 

till Agenda 2030. Dock så är detta dokument ett bra exempel på hur ett typiskt 

människorättsdokument ser ut och på grund av detta anser jag att mitt resultat kommer vara 

relevant för att se problematik, inte bara i just detta dokument, utan även i liknande FN-

dokument och samhället i allmänhet.  

 

Artiklarna och böckerna som används i denna undersökning är vetenskapliga och 

sakkunniggranskade. Allt sekundärmaterial är expertgranskade, så kallat “Peer Reviewed” på 

LUBsearch. Jag har även sett till att källorna är relevanta och inte skrivna alltför längesen, 

därför är alla texter skrivna mellan år 2012-2020. Detta betyder dock inte att mina källor inte 

kan vara vinklade. I t.ex. Rolf Straubhaars artikel ”The stark reality of the ‘White Savior’ 

complex and the need for critical consciousness: a document analysis of the early journals of a 

Freirean educator” (2015) gör Straubhaar en undersökning av sin egen dagbok. Detta kan vara 

problematiskt, då han kan ändra och vinkla sitt resultat för att få sig själv att se bra ut till 

exempel. Dock så anser jag att hans resultat ändå är relevanta för min undersökning, då han 

faktiskt håller en kritisk ställning till själv. Denna kritik kan även ges till FN:s egen hemsida 

som jag har använt mig av för att samla information. Eftersom det är FN själv som erbjuder 

informationen, så kan det vara så att de väljer att ta upp viss information utan att ta upp annan. 

Dock så använder jag mig av denna källa i relation till ett flertal andra källor som inte har någon 

anslutning till FN, för att se till att jag inte bara litar blint på vad som sägs från just den 

hemsidan.  

 

1.3. Forskningsetiska bedömningar 
Det finns ett antal forskningsetiska bedömningar att göra kring denna uppsats. I en sån här typ 

av undersökning betyder språkbruk väldigt mycket och därför är det viktigt för mig att tänka 

över just vilka begrepp och ord jag använder mig av. Begreppet “utvecklingsländer” är till 

exempel ett sånt begrepp som kan anses problematiskt, och jag använder mig av det i uppsatsen. 
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Anledningen varför jag gör detta är för att undvika förvirring, först och främst, då Agenda 2030 

använder sig av samma begrepp. För det andra så har jag inte hittat något annat, bättre begrepp 

för att benämna dessa länder. Därtill är begreppet allmänt accepterat och etablerat i samhället 

så vet alla vad jag pratar om när jag skriver om utvecklingsländer. Däremot anser jag själv att 

det hade behövt komma ett nytt begrepp för att ersätta det gamla.  

 

En annan aspekt som jag behöver tänka på är faktumet är att jag är en vit person som skriver 

om “white savior complex”, vilket i grund och botten är kritik mot vita personer från POC 

(people of color). Jag som vit kommer aldrig kunna förstå hur det känns att utsättas för rasism 

eller denna typen av förtryck, då jag och personer som ser ut som jag historiskt sett varit 

förtryckarna. Detta faktum är dock orsaken till att jag valde att skriva om just “white savior 

complex” för att jag tycker det är viktigt som en vit person att identifiera mina egna privilegier. 

Dessa frågor är viktiga att ta upp för att börja jobba mer och mer antirasistiskt.  

 

1.4. Agenda 2030  
Agenda 2030 antogs år 2015 och består av 17 mål och 169 globala mål, med ett antal tillhörande 

indikatorer, som alla ska vara uppfyllda av alla medlemsländer till år 2030. Syftet med målen 

är att bidra till en hållbar utveckling.7 Detta dokument ersatte de tidigare Millenniemålen, som 

trädde i kraft år 2000, och var på många sätt ett svar till dessa gamla mål.8 Millenniemålens 

huvudfokus var att eliminera fattigdom i utvecklingsländer.9 Den globala målsättningen stärkes 

mycket med Millenniemålen med fler länder inblandade än någonsin tidigare.10 Efter 

Millenniemålen trädde i kraft fick de stor kritik för ett antal saker. Den främsta kritiken 

handlade om att Millenniemålen hade för snävt fokus, med inriktning på enbart fattigdom och 

att det bara var utvecklingsländer som ansågs behöva utveckling. Dock öppnade detta 

dokument upp för en ny tanke om global fattigdom, utveckling och global målsättning.11  

 

Agenda 2030 blev, på grund av denna kritik, svaret på Millenniemålen. Ett stort fokus för 

Agenda 2030 var att utveckla den globala målsättningen och göra den bättre än tidigare.12 

Inkludering blev, efter Millenniemålen, en stor del av agendan. Enligt Agenda 2030 finns det 

 
7 FN-förbundet, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, [hämtad 10 december 2020]. 
8 Ibid.  
9 Fukuda-Parr, “Sustainable Development Goals”, 2018, s. 2.  
10 Ibid, s. 1–2.  
11 Ibid, s. 2.  
12 Ibid.  
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inga länder som inte behöver utvecklas. Därför ska målen vara till för alla att uppfylla. Tidigare 

hade utveckling setts som något enbart utvecklingsländer behövde, Millenniemålen 

reflekterade denna tanke och fick även mycket kritik på grund av det. I Agenda 2030 blev det 

därför viktigt att understryka att alla länder hade områden i vilka de behövde utvecklas.13 

 

Förslaget som startade arbetet med Agenda 2030 kom år 2012 från ett flertal utvecklingsländer, 

eftersom Millenniemålen inte hade levt upp till förväntningarna.14 Även civilsamhället och den 

privata sektorn spelade en stor roll i arbetet som ledde till Agenda 2030.15 Att så här många var 

med och påverkade var även en stor skillnad från Millenniemålen, där det enbart var en liten 

grupp som tog fram målen.16 Agenda 2030 förändrade alltså mycket i utvecklingsdiskursen, 

men poängen med denna uppsats är att se vad den fortfarande saknar ur ett människorättsligt 

perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Fukuda-Parr, “Sustainable Development Goals”, 2018, s. 6.  
14 Ibid, s. 7.  
15 Ibid, s. 8.  
16 Ibid, s. 8–9.  
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2. Teori och metod  
 

I denna del kommer jag att först presentera mina två teorier: den postkoloniala teorin och 

”white savior complex”. Jag presenterar vad de olika teorierna handlar om och tar sedan upp 

möjlig kritik mot dessa. Sedan presenterar jag min valda metod för denna undersökning, som 

är kritisk diskursanalys. Här använder jag mig först av Rolf Straubhaars artikel och förklarar 

metoden han har använt i sin undersökning av sin egen dagbok. Jag tar även här upp en svaghet 

i hans metod och visar på hur jag kommer utveckla den med metoden ”kritisk diskursanalys”. 

Sedan förklarar jag närmre vad kritisk diskursanalys innebär med hjälp av Göran Bergström 

och Kristina Boréus bok Tankens mening och makt (2012). Efter detta går jag igenom mer i 

detalj hur just min metod ser ut och presenterar vilka frågor jag utgår ifrån i min undersökning.   

 

2.1. Teori  
I denna uppsats kommer jag använda mig av två olika teorier. Den första är den postkoloniala 

teorin och den andra är “white savior complex”. I dessa två kommande delar kommer jag att 

redogöra för respektive teorier. Första delen är postkolonial teori, där jag kommer kort förklara 

bakgrunden med kolonialism och hur detta bidrog till denna nya teori. Sedan kommer jag 

redogöra för teorin om “white savior complex” och hur detta fenomen tidigare har påverkat 

volontärturismen.  

 

2.1.1. Postkolonial teori 
Den postkoloniala teorin bygger på kolonialism och hur detta har påverkat världen.17  

Kolonialism kan definieras som “erövringen av ett annat land”.18 Kolonialism har funnits en 

längre tid, det går tillbaka hela vägen till romarrikets tid till exempel, men det var den 

europeiska kolonialismen som ledde till de förändringar vi kan se idag.19 Tidigare handlade 

kolonialism mest om att ekonomiskt utnyttja de erövrade länderna, men denna nya moderna 

version gjorde mer än bara detta. Den europeiska kolonialismen bidrog till en rekonstruktion 

 
17 Loomba, Ania, Colonialism/postcolonialism, 3:a uppl., Routledge, Milton Park, Abingdon, Oxon, 2015, s. 28.  
18 Ibid, s. 20.  
19 Ibid.  
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av ekonomin och även de globala relationerna över världen.20 Denna nya form av kolonialism 

var en katalysator för kapitalismens framgång.21 

 

I och med kolonialismen skapades också nya sätt att se på människor. Distinktioner mellan 

“the Self” och “the Other” konstruerades, vilket sedan i sin tur rättfärdigade kolonialismen.22 

“The Other”, som då var människorna boende i kolonierna, sågs som ociviliserade och vilda, 

medans “the Self”, alltså främst européerna, var motsatsen, civiliserade och framförallt, villiga 

att hjälpa.23 Dessa tankar kan man fortfarande se spår av idag, även fast samhället ser mycket 

mer olikt ut. Postkolonialismen är alltså en skildring av följden av denna tidsperiod av 

kolonialism.24 Denna teori fungerar därför bra i diskussioner och undersökningar om rasism, 

utveckling och andra saker som är konsekvenser av kolonialism. Dock så kommer inte denna 

teori utan sina problem. Det främsta som är viktigt att tänka på, och som även jag har haft i 

åtanke när jag har skrivit denna uppsats, är att kolonialismen inte såg likadan ut överallt runt 

om i världen och på grund av detta, så kan man inte titta på ett postkolonialt land och sedan 

applicera sina resultat på alla.25 Dessutom kan det också vara svårt att se när eller om ett land 

har blivit postkolonialt. I ett flertal länder syns effekterna av kolonialismen så tydligt att man 

måste fråga sig om landet verkligen är postkolonialt eller faktiskt fortfarande koloniserat.26 

Vissa länder har dessutom blivit koloniserat flera gånger om, då kan frågan ställas när landet 

räknas som postkolonialt.27  

 

2.1.2. “White savior complex”  
Begreppet “white savior complex” används främst inom volontärturismen för att belysa en viss 

form av problematik med denna typ av volontärarbete. Detta fenomen beskrivs av Rolf 

Straubhaar som en brist på att kunna se sitt eget privilegium som vit person arbetandes i dessa 

tidigare koloniserade länder.28 Straubhaar menar att “white savior complex” kommer från 

tanken om att vita personer från västvärlden har en slags skyldighet att lyfta och fixa personer 

 
20 Loomba, Colonialism/postcolonialism, 2015, s. 21.  
21 Ibid, s. 22.  
22 Ibid, s. 73.  
23 Ibid, s. 72.  
24 Ibid, s. 28.  
25 Ibid, s. 152-153.  
26 Ibid, s. 28.  
27 Ibid, s. 29.  
28 Straubhaar, Rolf, “The stark reality of the ‘White Savior’ complex and the need for critical consciousness: a 
document analysis of the early journals of a Freirean educator”, Compare: A Journal of Comparative and 
International Education, vol 45, issue 3, 2015, s. 382. 
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från utvecklingsländer, som i sin tur kommer från kolonialismen och dess tankar.29 Även 

Ranjan Bandyopadhyay tar upp problematiken med “white savior complex” ur ett postkolonialt 

perspektiv. Han poängterar att ett flertal av dessa koloniserade länder fortfarande idag är 

beroende av västvärlden. Bandyopadhyay menar därför att volontärturismen i denna kontext 

blir enligt honom en ny form av kolonialism.30 Tanken om denna nya form av kolonialism 

kallas för neokolonialism och tas även upp av Wearing m.fl. där de menar att denna tanke om 

att utveckla dessa länder liknar den kolonialismens tankar om att de vita, västerländska skulle 

“fixa” ursprungsbefolkningarna.31  

 

Kolonialismen är den mest centrala delen av “white savior complex”, där problematiken ligger 

i likheten mellan volontärerna och de tidigare kolonialmakterna. “White savior complex” blir 

problematiskt då fokus istället hamnar på volontärturister och hur “goda” dem är, istället för 

människorna som faktiskt behöver hjälp.32 Wearing m.fl. håller sig dock lite kritiska mot 

”white savior complex”, då de menar att denna teori hittills har varit alldeles för fokuserade på 

volontärturister som individer.33 De tar upp viss kritik mot volontärturister, där de menar att 

det har varit för stort fokus mot vita, unga kvinnor som huvudskurken. Wearing m.fl. 

poängterar att denna typ av kritik skymmer den större kontexten som volontärturismen finns i, 

nämligen de större institutionella kontexterna.34 I min undersökning har jag därför haft som 

fokus att inte gå in på någon individuell kritik, utan istället fokusera på just FN som institution 

och det större sammanhanget som de arbetar i.  

 

2.2. Metod 
I denna del kommer jag att presentera två olika metoder; Straubhaars ”cultural-textual 

document analysis” och kritisk diskursanalys, för att sedan presentera min valda metod som 

är kritisk diskursanalys. Anledningen varför jag även tar upp Straubhaars metod är för att 

dessa två liknar varandra och även den mer exakta metoden jag använder mig av.  

 
29 Straubhaar, “The stark reality of the ‘White Savior’ complex and the need for critical consciousness: a document 
analysis of the early journals of a Freirean educator”, 2015, s. 384. 
30 Bandyopadhyay, Ranjan, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white 
savior complex, religion and modernity”, Journal of Sustainable Tourism, vol 27, no. 3, 2019, s. 331. 
31 Wearing, Stephen, Mostafanezhad, Mary, Nguyen, Nha, Nguyen, Truc Ta Thanh & McDonald, Matthew, 
“‘Poor children on Tinder’ and their Barbie Saviours: towards a feminist political economy of volunteer tourism”, 
Leisure Studies, vol 37, no. 5, 2018, s. 503. 
32 Bandyopadhyay, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white savior 
complex, religion and modernity”, 2019, s. 328.  
33 Wearing m.fl., “‘Poor children on Tinder’ and their Barbie Saviours: towards a feminist political economy of 
volunteer tourism”, 2018, s. 510.  
34 Ibid, s. 507.  
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Metoden jag kommer använda mig av är samma som Straubhaar använder i sin analys av sin 

egen dagbok. Han kallar denna metod för “cultural-textual document analysis” och förklarar 

det som en analys av en text för att se hur texten reflekterar större strukturer i samhället, i 

hans fall då “white savior complex” och hur det visar sig i hans egen dagbok. Med denna 

metod så analyserar han specifika uttryck och ord som han anser kan tolkas till ett “white 

savior complex”, med ett fokus på de underliggande meningarna bakom hans ordval och 

beskrivningar. Mer specifikt så skriver han ut citat från hans dagbok, där han har kunnat 

identifiera ett “white savior complex” och analyserar sedan dessa. Han har inte redovisat för 

hur han exakt valde ut citat, vilket kan ses som en svaghet för hans metod då den blir svårare 

att följa.  

 

Denna metod kan även liknas till “critical discourse analysis” (CDA) där syftet är att 

undersöka hur relationer ser ut mellan diskurser och samhälleliga strukturer. Analysen består 

av att både studera grammatiska strukturer och att se vad som sägs explicit och vad som är 

underförstått.35 Kritisk diskursanalys har ofta inriktning på makt och maktfrågor.36 I denna 

typen av studier spelar språket en stor roll för att förstå maktutövning.37 

 

Denna metod anser jag kommer passa min undersökning då min undersökning fokuserar 

mycket på språk och även maktutövning. Jag vill se hur Agenda 2030 formulerar sig och om 

man kan se tendenser av samhälleliga fördomar i deras språk, mer specifikt om  man kan 

identifiera ett så kallat “white savior complex”. Därför anser jag att denna form av kritisk 

diskursanalys är passande.  

 

Mitt tillvägagångssätt liknar Straubhaars, där jag granskat ett dokument, samlat citat och 

sedan analyserat dessa utifrån mina teorier. En svaghet i Straubhaars metod är att han inte 

förklarar hur han har valt ut sina citat, vilket i sin tur gör det svårt för mig att följa hans 

metod. På så sätt kan man tolka min metod som en utveckling av hans. Sättet jag har valt att 

välja ut citat är baserat på frågorna jag har formulerat;  

1. Vem presenteras som ansvarig för utformningen av målen?  

2. Vem presenteras som ansvarig för genomförandet av målen? 

 
35 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 376.  
36 Ibid, s. 391. 
37 Ibid, s. 399. 
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3. Vem presenteras som objektet för hjälp?  

Dessa frågor utgör min bas för att sedan hitta citat för att besvara dem. Det har även varit viktigt 

för mig att hitta citat som är relevanta för mina teorier, genom att kolla på specifika ord och 

begrepp. Exempel på begrepp som fångade min uppmärksamhet är: utvecklingsländer, 

utvecklade länder och “internationellt samarbete”. Sedan har jag gått vidare för att analysera 

dessa citat ur “white savior complex”-perspektivet.  
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning 
 
Denna del är uppdelad i tre olika delar. Detta på grund av att min undersökning handlar om 

“white savior complex”, där tidigare forskning mest handlar om volontärturism, och Agenda 

2030 och kritik mot utveckling i allmänhet. Första delen behandlar därför kolonialismens 

betydelse för volontärturismen, med en utgångspunkt i “white savior complex”. Denna del 

fokuserar mest på Straubhaars studie kring hans egen dagbok, Bandyopadhyays undersökning 

om kristna volontärturister i Calcutta och Wearings m.fl. artikel kring kritiken mot 

volontärturism. Andra delen behandlar kolonialismens betydelse för utveckling och hur 

tidigare forskare har kritiserat utvecklingsbegreppet. Även här används Bandyopadhyays 

undersökning, Ziais bok om utvecklingsbegreppet och diskursen kring denna och även Donald 

och Ways artikel kring ansvarsramverket för Agenda 2030 och även Millenniemålen. Sista 

delen behandlar hur utvecklingsdiskursen har förändrats över tid. I denna del används samtliga 

tidigare nämnda texter, och även Fukuda-Parrs artikel kring Agenda 2030 och hur den kom 

fram. 

 

3.1. Kolonialismens betydelse för volontärturismen  
Volontärturism är bara en av flera olika utvecklingsstrategier och kan göras på ett flertal olika 

sätt. Som togs upp tidigare kommer dock denna strategi med sina problem, främst likheten med 

den gamla kolonialismen. Bandyopadhyays studie handlar om hur kristna volontärturister i 

Calcutta ser på volontärturism och personerna de ska hjälpa. Resultatet av denna studie visar 

att stora delar av dessa volontärturister anser sig bättre och överlägsna de personer de ska 

hjälpa.38 Vilket man kan se i följande citat från ett av Bandyopadhyays intervjuobjekt:  

 
I am from Germany. Before coming to India, I always wondered, why do they need 

Mother Teresa for their rescue? What are the people doing here? The Indian men should 

learn from the real men in the west about how to build a country, protect the people, 

feed them properly and modernize them. Honestly, Christianity is synonymous to 

modernity. Hats off to Mother Teresa for all the astounding work!39  

 
38 Bandyopadhyay, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white savior 
complex, religion and modernity”, 2019, s. 340.  
39 Ibid, s. 337.  
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Här kan vi då se att kolonialismens konsekvenser fortfarande kan synas och även att arbete 

med utveckling inte alltid har så goda intentioner. Även om det är omedvetet eller medvetet så 

påverkar fortfarande kolonialismen utveckling.40 Straubhaar visar på något liknande i sin studie 

där han undersöker hans egna dagbok. I många av citaten han tar upp kan man tydligt se hur 

ett “white savior complex” kommer fram. Till exempel i hans citat:   
 

Tonight ... [I felt] that same rush of optimism [I often feel] about ... our ability, when 

mobilized and inspired, to defeat evil and empower the meek.41  

 

Här menar Straubhaar att man tydligt kan se hur han gör en skillnad mellan “vi” och “dem”. 

Det är enbart “vi”, de med makt (alltså de vita, västerländska personerna), som kan hjälpa 

“dem” (objekten för hjälp) som är utan.42  

 

Wearing m.fl. tar även upp “white savior complex” i relation till volontärturismen, men 

poängterar att om man enbart fokuserar sin kritik på de enskilda turisterna så tappar man vilka 

som egentligen står bakom problemet, vilket de menar är industrin.43 Volontärturismen i sig 

men även kritiken mot denna menar de kan bidra till “white savior complex” och skapandet av 

distinktionerna som berättigar detta, alltså till exempel utvecklingsländer/utvecklade länder, 

civiliserade/ociviliserade och så vidare.44   

 

3.2. Kolonialismens betydelse för utveckling  
Begreppet “utveckling” är på många sätt ett problematiskt begrepp. Begreppet ger 

utgångspunkten att ett visst samhälle är bättre än andra och att dessa andra samhällen behöver 

utvecklas genom att bli mer lika det “bättre” samhället.45 Bandyopadhyay påpekar detta och 

citerar i sin text Fountain m.fl. som säger att utveckling är politiskt och även att politik formar 

utveckling. De menar att världsekonomin är formad av den ekonomiska eliten i västvärlden, 

 
40 Bandyopadhyay, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white savior 
complex, religion and modernity”, 2019, s. 340.  
41 Straubhaar, “The stark reality of the ‘White Savior’ complex and the need for critical consciousness: a document 
analysis of the early journals of a Freirean educator”, 2015, s. 385.  
42 Ibid.  
43 Wearing m.fl., “‘Poor children on Tinder’ and their Barbie Saviours: towards a feminist political economy of 
volunteer tourism”, 2018, s. 508.  
44 Ibid, s. 510.  
45 Ziai, Aram, Development discourse and global history: from colonialism to the sustainable development goals, 
Routledge, New York, NY, 2016, s. 2.  
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vilket leder till att de rika gynnas medan lite fokus ges åt de fattiga.46 Förutom detta menar Ziai 

att begreppet bidrar till ett antal andra antaganden som utgörs av hur majoriteten ser på 

“utveckling”. De främsta och vanligaste antagandena, enligt Ziai, är att utveckling är en bra 

sak, att det är genomförbart och att man kan jämföra länder beroende på utveckling.47   

 

Det finns även ett antal ytterligare antaganden som att västvärlden är utvecklad och att det är 

länder i Afrika, Asien och Sydamerika som är i behov av utveckling.48 Ziai menar att dessa 

antaganden är problematiska, då de har eurocentriska konsekvenser. Dessa konsekvenser kan 

man se då ett bra samhälle antas vara både universellt tillämpliga och identiskt med europeiska 

standarder. Ziai poängterar att denna tanke missar att alla länder inte ser likadana ut och att de 

därför inte kan ha samma lösningar.49 Även Bandyopadhyay poängterar att utveckling idag är 

en väldigt vit och västerländsk insats, där västvärlden ses som utvecklingsländers räddare i 

nöden.50 På grund av dessa negativa konsekvenser av begreppet utveckling menar Ziai att detta 

begrepp inte borde användas längre.51  

 

I praktiken kan vi se konsekvenserna av dessa antaganden kring utveckling i kritiken mot 

Millenniemålen. Dessa mål kritiserades till exempel för att det bara var utvecklingsländer som 

ansågs vara i behov av utveckling, samtidigt som rikare länder inte var tvungna att agera.52 

Donald och Way poängterar att Millenniemålen stod utan något starkt ramverk för ansvarighet, 

vilket blev ett hinder för att realisera målen.53 En stor del av kritiken mot avsaknaden av ett 

ramverk för ansvarighet handlade också om att de inte var kapabla att se länders olika ansvar 

och förutsättningar.54 

 

 

 

 
46 Bandyopadhyay, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white savior 
complex, religion and modernity”, 2019, s. 327.  
47 Ziai, Development discourse and global history: from colonialism to the sustainable development goals, 2016, 
s. 57-58.  
48 Ibid, s. 58.  
49 Ibid, s. 59-60.  
50 Bandyopadhyay, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white savior 
complex, religion and modernity”, 2019, s. 332.  
51 Ziai, Development discourse and global history: from colonialism to the sustainable development goals, 2016, 
s. 59.  
52 Kate Donald och Sally-Anne Way, ” Accountability for the Sustainable Development Goals: A Lost 
Opportunity?”, Ethics & International Affairs, vol. 30, no. 2, 2016, s. 201-202 
53 Ibid, s. 202-203.  
54 Ibid, s. 205.  
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3.3. Diskursens kring utveckling förändring 
Kolonialismen har alltså spelat en stor roll för inte bara volontärturismen, utan även för 

utveckling i helhet. Denna diskurs kring utveckling och kolonialism har förändrats över tiden. 

Ziai poängterar att kolonialism och utveckling till en början endast var på kolonialmaktens 

villkor, men att i tidigt 1900-tal så började man diskutera positiva konsekvenser för 

ursprungsbefolkningen också.55 Efter andra världskriget blev människor mycket mer medvetna 

om rasism och dess konsekvenser, som en påföljd av detta gick utvecklingsdiskursen genom 

ytterligare en förändring. Mänskliga rättigheter fick högre rang och länders självbestämmande 

fick större betydelse. Man började prata om utvecklade/outvecklade istället för det tidigare 

civiliserade/ociviliserade.56  

 

Ziai poängterar dock att denna diskursförändring inte gjorde så mycket, då man enbart 

bestämde att de tidigare kolonialmakterna, som på grund av kolonialismen hade det bättre, var 

ansvariga för att utveckla de mindre utvecklade länderna.57 På grund av detta menar Ziai att vi 

kan se att utvecklingsdiskursen idag fortfarande har tendenser åt det kolonialistiska tänkandet, 

och att det därför är viktigt att hitta nya former.58 Fukuda-Parr poängterar att även i Agenda 

2030 kan man se en liknande förändring i diskurs från Millenniemålen, men att det även här 

fortfarande finns problem. Även fast processen var mycket mer inkluderande så har agendan 

fortfarande problematik på grund av denna syn av utveckling. Till exempel så nämns enbart 

ursprungsbefolkningar en gång. Ojämlikhet nämns, men det ges inga förklaringar till varför 

världen är så ojämlik eller några sätt att monitorera så att det blir bättre. Till slut poängterar 

Fukuda-Parr att målen i Agenda 2030 är rätt så vaga och därför blir svåra att mäta i slutändan.59   

 

Ett flertal forskare har gett förslag på hur vi ska gå vidare från denna typ av diskurs och gå mot 

ett mer anti-kolonialistiskt och antirasistiskt tänkande. Ziai menar att utvecklingsbegreppet som 

helhet behöver bytas ut, men ger inga konkreta förslag på vad man annars skulle använda sig 

av.60 En annan tanke som man kan se på ett flertal olika ställen är tanken om “critical 

consciousness” (eller kritiskt tänkande), dock oftast i diskussioner kring volontärturism. 

 
55 Ziai, Development discourse and global history: from colonialism to the sustainable development goals, 2016, 
s. 29.  
56 Ibid, s. 30.  
57 Ibid, s. 31.  
58 Ibid, s. 59.  
59 Fukuda-Parr, “Sustainable Development Goals”, 2018, s. 10.  
60 Ziai, Development discourse and global history: from colonialism to the sustainable development goals, 2016, 
s. 59.  
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“Critical consciousness” beskrivs av Straubhaar som målet för en process med reflekterande 

och utvärderande av ens egna handlingar och positioner i olika sammanhang.61 Straubhaar 

kommer till slutsatsen att “critical consciousness” spelar en väldigt betydelsefull roll för 

volontärturismens framtid och att människor måste fortsätta kritiskt granska sig själva för att 

kunna fixa problemet med “white savior complex”.62  Wearing m.fl. poängterar också 

betydelsen av kritisk granskning för att kunna gå vidare från “white savior complex” och mot 

ett mer antirasistiskt samhälle, men menar även att denna kritik behöver granskas för att inte 

falla tillbaka till de kolonialistiska distinktionerna.63 

 

3.4. Sammanfattning 
 I denna litteraturöversikt kan vi se att kolonialismen har påverkat en stor del av samhället. 

”White savior complex” har använts inom volontärturismen för att visa på detta. Vi kan se av 

Bandyopadhyays och Straubhaars undersökningar att ”white savior complex” är en mentalitet 

som finns hos ett antal vita volontärarbetare. Bandyopadhyay kopplar sedan denna tanke vidare 

till en mer allmän tanke om vad detta har för konsekvenser för utveckling i stort. Han menar 

här att även fast utveckling och volontärarbete ofta har goda intentioner, så har fortfarande 

kolonialismen och tankarna därifrån stor påverkan. I andra delen så utvecklar Ziai denna tanke 

i hans diskursanalys av ordet ”utveckling”. Den stora problematiken här menar Ziai handlar 

om de olika antagandena man gör när man hör ordet ”utveckling” eller ”utvecklingsländer”, 

som har stora eurocentriska konsekvenser. Kolonialismen blir även tydlig här då ett utvecklat 

land idag fortfarande hör till de västerländska länderna, medan ett utvecklingsland hör till 

Afrika, Asien och Sydamerika.  Även Bandyopadhyay poängterar här hur vita personer och 

västerländska länder är de som styr utvecklingsarbete på ett flertal olika sätt idag. 

 

I tredje delen går litteraturöversikten vidare till tankar från dessa olika författare om hur man 

ska kunna gå vidare från kolonialismens påverkan, då utveckling fortfarande är något som 

behövs. Bara för att det är problematiskt betyder inte detta att man kan ge upp arbetet helt. 

Diskursen kring utveckling har gått igenom många förändringar, från kolonialismens tankar 

om att civilisera till nutidens tankar om att utveckla. Ziai menar dock att denna förändring inte 

 
61 Straubhaar, “The stark reality of the ‘White Savior’ complex and the need for critical consciousness: a document 
analysis of the early journals of a Freirean educator”, 2015, s. 382. 
62 Ibid, s. 397. 
63 Wearing m.fl., “‘Poor children on Tinder’ and their Barbie Saviours: towards a feminist political economy of 
volunteer tourism”, 2018, s. 510. 
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bidrog med något nytt positivt till diskursen, det var helt enkelt samma tankar fast med andra 

ord. Därför menar Ziai att vi behöver hitta nya begrepp för att kunna gå vidare. Han föreslår 

att utveckling som helhet ska förändras, men ger inte mycket förslag på exakt hur. En annan 

mer utvecklad tanke är den om ”critical consciousness” som Straubhaar och Wearing m.fl. tar 

upp. Denna tanke handlar i grund och botten om att man som individ måste kritiskt granska sig 

själv och sin omgivning för att kunna identifiera kolonialistiska tendenser för att sen kunna 

göra om och göra rätt. Wearing m.fl. tar dock denna tanke ett steg längre och menar att även 

kritiken som ”white savior complex” handlar om måste kritiseras.  

 

De mest centrala resultaten av denna litteraturöversikt är att kolonialismen fortfarande har stor 

påverkan på samhället i stort och att utveckling inte är ett problemfritt begrepp. Dessa resultat 

kommer jag sedan använda mig av i analysen av min undersökning kring Agenda 2030.  
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4. ”White savior complex” i Agenda 2030 
 

För att besvara min frågeställning har jag valt att dela upp min undersökning i tre stycken 

frågor. Dessa är:  

1. Vem presenteras som ansvarig för utformningen av målen?  

2. Vem presenteras som ansvarig för genomförandet av målen?  

3. Vem presenteras som objektet för hjälp?  

Dessa tre frågor är valda utifrån min teori, för att se om ett “white savior complex” kan 

identifieras. Dessa frågor har jag sedan utgått ifrån när jag har läst igenom dokumentet 

Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Fokus för 

undersökningen är inte bara målen utan även inledningen till målen. Detta eftersom målen i 

sig är rätt så vaga, medan texten utöver dessa förklarar mer tanken bakom målen.  

 

Denna del är uppdelad i två. Första delen fokuserar på själva undersökningen av agendan. 

Den kommer vara uppdelad efter frågorna som radades upp tidigare. Svaren på dessa frågor 

analyseras sedan i nästa del med en utgångspunkt i mina teorier; “white savior complex” och 

postkolonialism. Sista delen är en sammanfattande diskussion över mina resultat där jag 

knyter ihop mina resultat med forskningen som jag har skrivit om i litteraturöversikten.  

 
 

4.1. Undersökning 
I denna del kommer jag att undersöka Agenda 2030 utifrån de tre frågorna som togs upp innan. 

Under varje fråga har jag samlat citat direkt från agendan som jag sedan tolkar och förklarar 

vidare kring. I första delen har jag även använt mig av Fukuda-Parrs artikel om hur Agenda 

2030 kom fram, då agendan tar upp ett antal begrepp som de sedan inte förklarar vidare. På 

grund av detta använder jag mig av Fukuda-Parrs förklaringar. Sedan i nästkommande del 

kommer jag att gå vidare till analysen av mina resultat från denna undersökning.  
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4.1.1. Vem presenteras som ansvarig för utformningen av 

målen?  
Dokumentet Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development har som 

författare FN:s generalförsamling. Det är alltså generalförsamlingen som har haft det största 

ansvaret att formulera detta dokument.64 Förutom detta nämner de även ett antal andra som har 

varit med i arbetet för utformningen av målen. De skriver att dessa mål är ett resultat av flera 

än bara FN. Detta kan ses i följande citat: 

 
The Goals and targets are the result of over two years of intensive public consultation 

and engagement with civil society and other stakeholders around the world, which paid 

particular attention to the voices of the poorest and most vulnerable.65  

 

De ger alltså särskilt erkännande till dessa grupper och deras arbete och menar även att dessa 

har bidragit till agendans framgång.66 En annan central del av dessa mål är även “the Open 

Working Group” eller OWG. Detta var en grupp formad av FN:s generalförsamling bestående 

av trettio medlemsplatser som hade som uppgift att forma ett förslag på Agenda 2030.67 Många 

av platserna i gruppen delades av ett flertal länder så i praktiken var det nästan sjuttio länder 

som var inkluderade.68 FN nämns dessutom särskilt i dokumentet som en stor anledning bakom 

dessa mål. Detta kan ses i citatet:  

 
Seventy years ago, an earlier generation of world leaders came together to create the 

United Nations. From the ashes of war and division they fashioned this Organization 

and the values of peace, dialogue and international cooperation which underpin it.69  

 

Generalförsamlingen menar här att det var efter andra världskriget som FN kom till och att det 

är just deras grundvärderingar om fred och internationellt samarbete som har lagt ner grunden 

för FN:s arbete.70 Dessa grundvärderingar syns även genom agendan, specifikt i deras 

universalismprincip. Målen presenteras att ha ett universalistiskt perspektiv, vilket man kan se 

i följande citat:  

 
64 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 3.  
65 Ibid. 
66 Ibid.   
67 Fukuda-Parr, “Sustainable Development Goals”, 2018, s. 7.  
68 Ibid, s. 8-9.  
69 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 12.  
70 Ibid.  
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It is an Agenda of the people, by the people and for the people – and this, we believe, 

will ensure its success..71 

 

Generalförsamlingen menar här att styrkan i dessa mål ligger i universalismen som de är 

skapade under. Som nämnt tidigare i litteraturöversikten, så menar Fukuda-Parr att denna 

princip hade stor betydelse för målens framgång.72  

 

 

4.1.2. Vem presenteras som ansvarig för genomförandet av 

målen?  
Universalismprincipen som Agenda 2030 utgår ifrån syns även väldigt tydligt här. Det skrivs 

på ett flertal ställen att alla länder är ansvariga för genomförandet av dessa sjutton mål. Som 

skrevs innan benämner de dessa mål som en agenda av folket och för folket.73 Dessa mål ses 

alltså som universella och tillämpliga för alla. De poängterar dock att alla länder har olika 

förutsättningar, vilket leder till att olika länder kommer implementera målen på olika sätt.74 

Detta blir tydligt i citatet:  

 

It is accepted by all countries and is applicable to all, taking into account different national 

realities, capacities and levels of development and respecting national policies and priorities.75  

 

Självbestämmande tas upp som en stor central del av vem som presenteras som ansvarig. Varje 

land ska ha det primära ansvaret för sin egen utveckling.76 “High Level Political Forum” eller 

HLPF benämns som de som ska monitorera att alla länder implementerar denna agenda.77 Som 

skrevs innan benämner de dessa mål som en agenda av folket och för folket.78  

 

Utvecklingsländer nämns även särskilt ett antal gånger när det gäller denna fråga. De menar att 

 
71 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 12.  
72 Fukuda-Parr, “Sustainable Development Goals”, 2018, s. 8.  
73 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 12.  
74 Ibid, s. 3.  
75 Ibid.  
76 Ibid, s. 10.  
77 Ibid, s. 12.  
78 Ibid.   
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utvecklingsländer särskilt ska beaktas och att deras behov behöver särskild hänsyn, vilket vi 

kan se i citatet:  

We recommit to broadening and strengthening the voice and participation of 

developing countries...79 

 

Denna tanke är även återkommande i ett flertal av målen. Till exempel i mål 12 som kallas för 

“hållbar konsumtion och produktion” så handlar ett flertal av delmålen, specifikt delmål 12.1, 

12.A och 12.C, om att åtgärderna för att fullfölja dessa mål måste ta hänsyn till 

utvecklingsländernas förutsättningar och även att se till att dessa åtgärder inte ger några 

negativa effekter på länderna och deras utveckling.80 Som nämnt tidigare var Agenda 2030 på 

många sätt ett svar på Millenniemålen. Eftersom huvudkritiken mot Millenniemålen handlade 

om att de enbart hade ett fokus på utvecklingsländer, blev detta nya universella fokus en väldigt 

central del i dessa nya mål. På grund av detta nämns det även särskilt i dokumentet att de 

erkänner de olika kulturerna i världen och att alla dessa på olika sätt bidrar till hållbar 

utveckling.81 Dessutom så poängterar dem betydelsen av att stärka utvecklingsländers 

deltagande i denna typ av globala målsättning. Här nämns även specifikt afrikanska länder, ö-

länder och de minst utvecklade länderna.82 

 

Mål 17 i agendan är ett mer översiktligt mål som handlar om hur målen ska implementeras på 

bästa sätt och hur partnerskapet mellan länderna ska fungera. Ett flertal av delmålen här handlar 

om ansvaret utvecklade länder har mot utvecklingsländer. Detta kan vi till exempel se i delmål 

17.1 till 17.5 som särskilt nämner att utvecklade länder har en skyldighet att ge olika typer av 

ekonomiskt stöd till utvecklingsländer.83 Detta kan ses i följande citat:  

 

Developed countries to implement fully their official development assistance 

commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the 

target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance 

 
79 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 11.  
80 Ibid, s. 22–23.  
81 Ibid, s. 10.  
82 Ibid, s. 11.  
83 Ibid, s. 26.  
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(ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least 

developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to 

provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries.84 

 

Vidare kan vi även se i delmål 17.9 hur de belyser betydelsen av det internationella stödet till 

utvecklingsländer för att hjälpa dessa att implementera målen.85  

 

Enhance international support for implementing effective and targeted capacity-

building in developing countries to support national plans to implement all the 

Sustainable Development Goals, including through North-South, South-South and 

triangular cooperation.86  

 

Utvecklade länder presenteras alltså i båda föregående citat som att ha ett specifikt ansvar mot 

utvecklingsländer för att assistera dessa i sin utveckling. 

 

4.1.3. Vem presenteras som objektet för hjälp?  

Universalismprincipen som har nämnts innan blir tydligast i denna fråga. Agendan utgår ifrån 

tanken om att “no one will be left behind”.87 Dessutom nämns det på ett flertal ställen att 

realiseringen av dessa mål är till för alla människor. Vad detta innebär är att alla målen är 

designade efter en tanke om att dessa mål och respektive delmål ska realiseras för alla länder 

och alla människor.88  

 
As we embark on this great collective journey, we pledge that no one will be left behind. 

Recognizing that the dignity of the human person is fundamental, we wish to see the 

 
84 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 26.  
85 Ibid, s. 27.  
86 Ibid. 
87 Ibid, s. 3.  
88 Ibid, s. 12.  
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Goals and targets met for all nations and peoples and for all segments of society. And 

we will endeavour to reach the furthest behind first.89 

 

För att uppfylla detta menar även agendan att man behöver börja med de som är “furthest 

behind”.90 Dessa som anses vara längst ifrån menar de är afrikanska länder, de minst utvecklade 

länderna och även ö-länder. Dessutom tar de särskilt upp länder som är i krig eller som nyligen 

har varit i krig.91 Detta blir tydligt i följande citat:  

 

Each country faces specific challenges in its pursuit of sustainable development. The 

most vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed 

countries, landlocked developing countries and small island developing States, deserve 

special attention, as do countries in situations of conflict and post-conflict countries.92 

 

Detta särskilda fokus på utvecklingsländer kan även synas i ett flertal av målen. Till exempel i 

delmål 3.C, som tillhör målet om god hälsa och välbefinnande, så skriver de att sjukvården i 

utvecklingsländer, men speciellt de minst utvecklade, behöver förbättras och tränas upp.93 

Även i mål 4 som handlar om god utbildning för alla, så tar de upp dessa minst utvecklade 

länder särskilt där de skriver att antalet stipendier till personer i dessa minst utvecklade länder 

ska öka.94  

 

Ett annat fokus i vem som presenteras som objektet för hjälp är hela planeten i sig, alltså ett 

mer miljömässigt fokus.95 Jämställdhet mellan könen och även könsbaserat våld får även ett 

särskilt fokus i stora delar av dokumentet.96  

 

 

 
89 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 12.  
90 Ibid, s. 3.  
91 Ibid, s. 7.  
92 Ibid.  
93 Ibid, s. 17.  
94 Ibid.  
95 Ibid, s. 5.  
96 Ibid, s. 6.  
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4.2. Analys  
I denna del kommer jag att analysera svaren jag fick från föregående del utifrån mina teorier. 

Denna del kommer, likt den förra, att vara uppdelad i tre delar baserat på mina frågor som jag 

utgick ifrån till min undersökning. Sedan kommer denna undersökning och analys att 

sammanfattas i en diskussion, där jag tar upp huvudpoängerna från mina svar och diskuterar 

dessa vidare i relation till den tidigare forskning kring kolonialismens betydelse för utveckling 

och volontärturism. I denna del kommer jag även med lite egna förslag på hur man kan förbättra 

denna typ av global målsättning, med en fråga om global målsättning verkligen ens fungerar.  

 

 

4.2.1. Vem presenteras som ansvarig för utformningen av 

målen?  
Som kan ses i undersökningen ovan, är det ett flertal olika parter som presenteras som ansvariga 

för utformningen av denna agenda. Huvudansvaret för att formulera målen ges till FN:s 

generalförsamling, men de tar upp ett antal andra som har hjälpt till med detta arbete. Till 

exempel nämner de civilsamhället och publikt engagemang som två stora delar för att få fram 

denna agenda.97  

 
The Goals and targets are the result of over two years of intensive public consultation 

and engagement with civil society and other stakeholders around the world, which paid 

particular attention to the voices of the poorest and most vulnerable.98  

 

Att såhär många har rådfrågats är en positiv aspekt, ur ett postkolonialt perspektiv, då detta ger 

ett mer flersidigt och inkluderande perspektiv än vad dess föregångare Millenniemålen gjorde. 

Dock så kan man fråga sig varför de inte tar upp utvecklingsländer i denna fråga, då det var 

dessa som kom med förslaget att påbörja arbetet med en ny agenda från början.99 Som vi kan 

se i citatet ovan så nämns enbart civilsamhället och publikt engagemang särskilt, men 

utvecklingsländer tas inte upp. Här blir det viktigt att fråga varför det är så. Om de hade ett nytt 

fokus på att vara så inkluderande som möjligt kan det kännas konstigt att inte ge något beröm 

 
97 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 3.  
98 Ibid.  
99 Fukuda-Parr, “Sustainable Development Goals”, 2018, s. 7.  
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till länderna som startade arbetet med denna agenda. Speciellt också när de i ett senare citat tar 

upp FN, alltså sig själva, som en stor anledning bakom dessa mål.  

 

Seventy years ago, an earlier generation of world leaders came together to create the United 

Nations. From the ashes of war and division they fashioned this Organization and the values of 

peace, dialogue and international cooperation which underpin it.100  

 

Även fast FN är en stor del av detta, då det är de som har formulerat målen och styrt arbetet, så 

kan det kännas lite okänsligt att ta upp sig själva med inte länderna som faktiskt kom med 

förslaget att göra dessa mål. ”White savior complex” handlar mycket om att höja sig själv, 

vilket FN blir skyldiga till här. Dessutom, utifrån ett postkolonialt perspektiv, så kan man fråga 

sig varför de inte nämner kolonialism som en orsak bakom varför världen är så ojämlik.  

 

Det är alltså lite olika vem det är som presenteras som ansvarig för utformningen av dessa 17 

mål och 169 delmål. FN:s generalförsamling har huvudansvaret, men det finns även fler som 

erkänns i dokumentet som ansvariga. Att så här många har varit med i förarbetet till agendan 

är väldigt positivt, men de tappar på ett antal andra ställen. Speciellt faktumet att de inte nämner 

utvecklingsländernas roll i att få fram dessa mål. På grund av detta anser jag att man kan 

identifiera ett slags ”white savior complex” i denna fråga, även om det är rätt så vagt.  

 

4.2.2. Vem presenteras som ansvarig för genomförandet av 

målen?  
För att besvara denna fråga kan vi se att agendan har en grundtanke om att varje land ska ha 

huvudansvar för sig själva. Dock så nämner de på ett flertal ställen att utvecklade länder har ett 

särskilt ansvar för att hjälpa och assistera utvecklingsländer i deras utveckling. Detta kan man 

se i följande citat från mål 17.2:  
 

Developed countries to implement fully their official development assistance 

commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the 

target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance 

(ODA/GNI) to developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least 

 
100 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 12.  
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developed countries; ODA providers are encouraged to consider setting a target to 

provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries.101 
 
Detta särskilda ansvar blir negativt, ur ett postkolonialt perspektiv, då det pekar ut utvecklade 

länder som mer behövliga för utvecklingsländer utveckling. Dessutom kan man fråga sig här 

vad ett utvecklingsland och ett utvecklat land innebär enligt FN. De ger inga beskrivningar av 

vad för egenskaper ett utvecklat/inte utvecklat land ska ha. Här blir det problematiskt då vi gör 

ett antal olika antaganden när vi hör ordet utveckling, som Ziais forskning visade i delen med 

tidigare forskning. Specifikt gör vi antagandet att västerländska länder är utvecklade medan 

länder från Afrika, Asien och Sydamerika inte är det. Så när de inte ger någon förklaring till 

vad ett utvecklat respektive ett inte utvecklat land är, så lämnar de utrymme för denna 

antaganden, som lägger grunden för ”white savior complex”.  

 

Även om de i grund och botten har ett fokus för självbestämmande här i denna fråga, så kan 

man se när man går vidare att denna tanke inte är konsekvent i alla mål. Precis som i förra 

frågan är det skillnad mellan idéerna och vad som faktiskt sägs i målen. Agendan har ett flertal 

grundtankar om universalism och inkludering, men när de pekar ut utvecklade länder så särskilt 

som de gör i mål 17, så ser vi att detta inte följde med hela vägen i utformningen av målen. På 

grund av detta kan ett ”white savior complex” identifieras i denna fråga.  

  

4.2.3. Vem presenteras som objektet för hjälp?  

Objektet för hjälp presenteras på ett flertal ställen som utvecklingsländer. Detta även fast de 

har en tanke om att denna agenda är till för alla och att alla länder behöver utveckling. Redan i 

löftet om detta universalistiska perspektiv, kan vi se att utvecklingsländer nämns. Detta blir 

problematiskt då, precis som i förra frågan, att de inte specificerar mer vad ett utvecklingsland 

är. Detta, som sagt innan, leder till antaganden. Sedan driver de på dessa antaganden när de ger 

sin förklaring om vem de anser höra till de minst utvecklande länderna, vilket man kan se i 

följande citat:  

 
101 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 26.  
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Each country faces specific challenges in its pursuit of sustainable development. The 

most vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed 

countries, landlocked developing countries and small island developing States, deserve 

special attention, as do countries in situations of conflict and post-conflict countries.102 

 

Till exempel afrikanska länder, ö-länder och länder drabbat av krig tas upp som att höra till de 

minst utvecklade länderna, utan någon förklaring till varför de anses göra det. I relation till 

svaret på förra frågan, där vi kan se att utvecklade länder har ett särskilt ansvar mot 

utvecklingsländer, så blir detta extra problematiskt. För att knyta an till den tidigare forskning 

jag tog upp tidigare, så menar Ziai att det görs ett antal antaganden när man hör ordet 

”utveckling”, mer specifikt att utvecklingsländer anses vara länder från Afrika, Asien och 

Sydamerika och att utvecklade länder anses vara från västvärlden. I denna formulering kan vi 

se att även Agenda 2030 gör samma antaganden, vilket ur ett ”white savior complex” 

perspektiv blir problematiskt.  

 

Precis som i föregående frågor har de här ett fokus för universalism, inkludering och 

självbestämmande som betyder att varje land har hand om sitt och att varje land är i behov av 

utveckling. Men som blir tydligt så är det utvecklingsländer som pekas ut som objektet för 

hjälp.  I denna fråga kan man därför identifiera ett ”white savior complex”. 

 

4.3. Sammanfattande diskussion  
Resultatet av denna undersökning blir att ett ”white savior complex” kan identifieras i Agenda 

2030. Agendan har ett löfte om att den är “of the people, by the people and for the people”103 

men detta syns inte lika tydligt när man går in och tittar mer noggrant i de olika 

formuleringarna. FN presenterar sig själva som ansvariga för utformningen av dessa mål, 

utvecklade länder som de med störst ansvar att realisera dessa mål och sedan utvecklingsländer 

som objektet för hjälp. På grund av detta så tappar deras universalismprincip något.  

 
102 UN General Assembly, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015, s. 7.  
103 Ibid, s. 12.  
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Den tidigare forskningen som togs upp innan i uppsatsen blir relevant här för att visa på 

likheterna mellan kritiken de för mot volontärturism och utveckling och kritiken jag för här 

mot Agenda 2030. I Bandyopahyays undersökning av kristna volontärturister och även i 

Straubhaars analys kan vi se hur de vita målade upp sig själva som nödvändiga för 

utvecklingsländers framgång. Bandyopadhyays intervjuobjekt pratade om hur hemskt det var 

för folket i Calcutta och hur om de bara kunde efterlikna västvärlden så hade de fått det bättre.104 

Detta är såklart en mer extrem tanke, men man kan se tendenser av detta tänkande i Agenda 

2030 när man tittar på begreppet som de har använt sig av. Ziai poängterar problematiken med 

utveckling och de olika antagandena man gör när man hör detta begrepp, som upprätthåller 

liknande tankar som den Bandyopadhyay tog upp i sin undersökning. Vita, västerländska ses 

som räddarna i nöden för resten av världen. Utveckling i sig är därför något som hade behövts 

undersökas vidare. Ziai ger förslaget att byta ut begreppet och hitta något nytt, men jag vet inte 

om detta är tillräckligt. De kolonialistiska strukturerna har lämnat stora konsekvenser efter sig 

och jag tror att det kan bli väldigt svårt att gå vidare från detta, utan att först kritiskt granska 

oss själva och samhället i stort.  

 

Agenda 2030 började egentligen därför med rätt inställning, då de tog åt sig av kritiken mot 

Millenniemålen och startade processen att skapa en mer inkluderande agenda. Så trots kritiken 

jag har tagit upp i denna undersökning är denna agenda en stor förbättring från den tidigare. 

Millenniemålen hade ett alldeles för snävt fokus, där de uttryckligen sa att målen endast var till 

för utvecklingsländer då de ansåg att det bara var dessa länder som behövde utveckling. Agenda 

2030 däremot har en mycket mer öppen ställning och målen är till för alla att realisera. Däremot 

behöver även denna målsättning lite förändringar för att bli bättre.  

 

En fråga som väcks här är om denna typ av global målsättning ens är en bra idé från början.  

Eftersom alla länder är så olika och har så olika förutsättningar, blir det nästintill omöjligt att 

sätta mål som ska vara relevanta för vartenda land. Deras försök med både Millenniemålen och 

Agenda 2030 har visat på komplikationerna med detta. På grund av det, så anser jag att det är 

 
104 Bandyopadhyay, “Volunteer tourism and ”The White Man’s Burden”: globalisation of suffering, white savior 
complex, religion and modernity”, 2019, s. 337.  
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dags att försöka testa något nytt. Mitt förslag hade varit en individuell målsättning om hållbar 

utveckling för varje land, som fokuserar på deras specifika problem. Det hade blivit ett stort 

arbete och eventuellt alldeles för stort, men jag håller tesen att om det hade funkat i praktiken, 

så hade det i alla fall hjälpt i att se varje lands individuella problem. Dock så är detta inte någon 

tes jag har undersökt vidare, men det hade varit intressant att se om det hade förbättrat denna 

typ av målsättning.  
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5. Diskussion och slutsats 
 

Denna del av uppsatsen börjar med en allmän diskussion kring styrkorna och svagheterna kring 

min undersökning. Jag presenterar även hur mitt arbete har gått och vad som har varit svårare 

i denna undersökning. Jag tar också upp lite egna tankar om vad som har varit intressant för 

mig med denna uppsats och vad jag anser är intressant ur ett forskningsperspektiv. Sedan har 

jag min slutsats där jag kort sammanfattar innehållet av denna uppsats och presenterar mitt 

resultat mer konkret.  

 

 

5.1. Diskussion 
Detta var en intressant studie att göra, speciellt från mitt egna perspektiv som en vit kvinna 

boende i Sverige. Att läsa en text utifrån ett postkolonialt perspektiv öppnade upp mina ögon 

och öron för vilka begrepp som jag och samhället i stort använder när man pratar om utveckling 

och så kallade utvecklingsländer. Jag tror att denna typ av kritiskt granskade är viktigt för 

samhället att kunna gå vidare. Om man inte gör sig medveten på vilket typ av språk man 

använder, kan man inte heller hitta nya och bättre uttryck. Den var även intressant ur ett mer 

forskningsperspektiv, då jag kunde bevisa att teorin om ”white savior complex” kan användas 

i andra sammanhang än bara volontärturismen.  

 

Undersökningen i sig var rätt svår att göra, då Agenda 2030, likt andra FN-dokument, är rätt 

vag och fri att tolka hur man vill. På grund av detta valde jag att inkludera hela dokumentet i 

min undersökning och inte bara målen, då de inledande avsnitten i dokumentet beskriver mer 

ingående om deras syften bakom målen. Att formulera frågor att utgå ifrån hjälpte även här, 

för att hålla mig till saken och även för att underlätta för läsaren. Dock så finns det en svaghet 

i att dokumentet är så vagt, eftersom det därför kan tolkas olika. På grund av detta kan resultatet 

variera något beroende på vem det är som gör undersökningen. Med anledning av detta har jag 

försökt att vara så tydlig som möjligt i mina tankegångar genom att formulera tydliga frågor, 

visa på citat och sedan hänvisa det till tidigare forskning.   

 

Inför detta arbete hade jag redan läst mycket och var rätt så insatt i ämnet. Till en början hade 

jag väldigt mycket sekundärmaterial, så de första dagarna bestod av att sålla igenom och hitta 
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de mest relevanta. Detta tog väldigt lång tid och fick mig att hamna lite efter i min planering. I 

framtiden tänker jag därför använda mig av en bättre metod för att samla information och vara 

mer noggrann med att läsa vad varje artikel eller bok egentligen handlar om och om den är 

relevant.  

 

Även om processen att skapa denna uppsats inte har varit den lättaste, så är jag ändå nöjd med 

mitt resultat. Att man kan identifiera ett “white savior complex” i Agenda 2030 öppnar upp för 

nya frågor och funderingar. Den mest centrala, skulle jag säga, är hur mycket “white savior 

complex” egentligen påverkar. Hur utbrett detta fenomen är i samhället och specifikt hur 

mycket det skadar. Min undersökning har gjort det tydligt att de tidigare koloniala strukturerna 

fortfarande idag påverkar mycket. Därför blir det även viktigt att diskutera och forska kring 

vad som behövs för att gå vidare från detta. Jag tror att studier kring de privilegier som vita 

besitter är en viktig del av detta. Min tes är att vi inte kan gå vidare förrän vi, vita, gör ett aktivt 

val att ge upp vårt privilegium.  

 

5.2. Slutsats  
Uppsatsens syfte har varit att undersöka om och hur ett så kallat ”white savior complex” har 

kunnat identifierats i FN:s Agenda 2030. Undersökningen har gjorts med teorierna om 

postkolonialism och ”white savior complex” utifrån metoden kritisk diskursanalys för att 

besvara min frågeställning:  

 

På vilka sätt kan ett “white savior complex” identifieras i Agenda 2030? 

 

I min undersökning använde jag mig av ytterligare tre frågor för att begränsa undersökningen 

och för att få fram ett svar på min frågeställning:  

 

1. Vem presenteras som ansvarig för utformningen av målen?  

2. Vem presenteras som ansvarig för genomförandet av målen?  

3. Vem presenteras som objektet för hjälp?  

 

Min undersökning har belyst ett antal genomgående teman i dessa frågor, specifikt 

kolonialismen och konsekvenserna från denna. Även fast Agenda 2030 är en stor förbättring i 

dessa frågor jämfört med Millenniemålen, så blir det ändå tydligt att de inte har kommit hela 
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vägen. Min undersökning och min analys visar att ett så kallat ”white savior complex” kan 

identifieras i Agenda 2030. I första frågan kan vi se att även fast utvecklingsländer var en stor 

del av utformningen av målen, så nämns de inte i agendan av FN:s generalförsamling. Dock så 

nämner generalförsamlingen sig själva som en katalysator bakom dessa mål och då ”white 

savior complex” har ett stort fokus kring hur man belyser sig själv och hur man ignorerar andra, 

så menar jag att man här kan identifiera ett ”white savior complex”. I fråga två är även detta 

narrativ tydligt, även fast de har ett stort fokus på att agendan är till för alla att uppfylla. Här 

belyser de utvecklade länder som ansvariga för inte bara sitt eget land utan också för 

utvecklingsländernas utveckling, vilket utifrån ett postkolonialt perspektiv blir problematiskt. 

I sista frågan kan man även här identifiera ett så kallat ”white savior complex”. 

Universalismprincipen syns väldigt tydligt här också, i att agendan är till för alla, men den 

tappar då generalförsamlingen på ett flertal olika ställen nämner att utvecklingsländer har ett 

särskilt behov för hjälp. I min analys kopplar jag detta till Ziais diskursanalys kring utveckling 

där han menar att vid användningen av dessa begrepp driver på antagandena om att utvecklade 

länder är de västerländska och utvecklingsländer är från Afrika, Asien och Sydamerika.  

 

Slutligen avslutas undersökningen i en diskussion kring vad som behövs för att gå vidare. Här 

poängterar jag att en global målsättning kanske inte är det bästa alternativet för att främja 

hållbar utveckling i världen. Ett alternativ hade varit att arbeta med varje land för sig för att få 

fram en målsättning som ska passa just dem. Dock är detta ett väldigt tidskrävande arbete och 

kräver definitivt mer forskning kring om det ens är genomförbart. Vidare tror jag, precis som 

Straubhaar och Wearing m.fl. tar upp att kritiskt tänkande är en stor del av att kunna förbättra 

utvecklingsarbete. På en individnivå men även på en mer strukturell nivå behöver vi som 

samhälle vara mer kritiska mot oss själva och andra, för att kunna identifiera privilegium och 

sedan ge upp dessa.  
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