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Patrik Nilvér 

Sammanfattning 

 

I det här självständiga arbetet är mitt syfte att försöka förstå vad som driver 

hjälparbetare till att ge av sitt liv för att hjälpa andra människor. Jag har använt mig av 

en kvalitativ forskningsmetod med en hermeneutisk ansats och semistrukturerade 

intervjuer. 

 

En gemensam nämnare för respondenterna är att de alla förhåller sig till hjälparbete 

med ett altruistisktperspektiv. Motiven för varför respondenterna gav en tämligen 

långperiod av sitt liv, sex till tolvmånader, för att hjälpa andra människor skiljer sig 

dock åt. Respondenterna har en gemensam bakgrund i sin kristna tro, vilket möjligtvis 

och speglar resultatet. Mercenaries, missionaries och misfits är tre förklaringsmodeller 

som R.L. Stirrat har identifierat i sin forskning
1
. Utifrån de altruistiska motiven menar 

jag att samtliga respondenter i min studie kan tolkas tillhöra gruppen missionaries, 

men även gruppen misfits. Det senare resultatet kommer jag fram till utifrån att 

respondenterna upplevt en problematik kring kulturkrockar de mött både på fältet och 

efter hemkomsten. Lika samstämmiga två av respondenterna var i sina föreställningar 

om att de skulle möta smutsiga och fattiga länder i extrem misär. Lika villiga var de 

att medge att deras föreställning inte sammanföll med verkligenheten de mötte. 

”Afrika är inte smutsigt, det är vackert.” Samtliga respondenter menar även att det är 

en självklarhet att Sverige ska bidra till hjälparbetet, att det finns ett stort behov och 

att det gör en skillnad i människors liv. Det framkommer att respondenterna menar att 

ett lyckat hjälparbete är ett arbete i vilken mottagarlandet äger processen. Givarlandet 

och mottagarlandet måste se varandra som sin like och partner. Resonemanget kan 

tydligt härledas till hur också den svenska regeringen vill bedriva humanitärt bistånd. 

 

Nyckelord 
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Det var en liten tjej 

hon var tre år liksom 

hon hade ganska svår HIV 

å den liksom så här blossade upp en massa sår på hennes kropp hela tiden å 

(djup suck) 

man ska liksom 

(tystnad) 

ja usch sånt är inte roligt riktigt 

 

 

Marie, skyddshem, Sydafrika, 2004 



Patrik Nilvér 

 1 

1. Inledning 

 

Utifrån FNs
2
 deklaration om mänskliga rättigheter

3
 är det vår skyldighet, inte som 

individer, men som nation att tillse att dessa efterlevs. Vi har tillskrivits ett ansvar att 

identifiera och hjälpa lidande och nöd utifrån dess artiklar vilka legat till grund för det 

biståndsarbete Sveriges statliga organ Sida
4
 genomför. Den senaste internationella 

överenskommelsen träffades år 2000 i New York då FNs Millenniedeklaration
5
 såg 

dagens ljus, med åtta tillhörande millenniemål. Mellenniedeklarationen har till syfte 

att ge en holistisk bild av sambandet mellan fattigdom, utbildning, hälsa, fred, 

säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och demokrati, för att bekämpa nöd och lidande. 

Sveriges regering menar att biståndets uppgift är att ”skapa förutsättningar för fattiga 

människor att förbättra sina levnadsvillkor”
6
. Det formuleras av regeringen även ett 

övergripande mål för Sveriges multi- och bilaterala humanitära bistånd i det 

policydokument med vilket regeringen styr Sida och andra myndigheter. ”Rädda liv, 

lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, till förmån för människor som har 

utsatts för, eller står under hot att utsättas för, väpnade konflikter, naturkatastrofer 

eller andra katastrofliknande förhållanden.”
7
 Det humanitära biståndet har också 

utifrån policy dokumentet två inriktningar. För det första talar policy dokumentet om 

ett materiellt bistånd och för det andra benämns skyddsinsatser för att säkerställa 

mänskliga rättigheterer. Regeringens formuleringar om bistånd och humanitärt 

bistånd ter sig ändå vida och möjliga att tolka. Tillsammans med de tre 

millenniemålen här nedan kommer dessa att vara definitionen av begreppet 

humanitärt bistånd jag kommer att använda mig av i denna studie. 

 

Millenniemål;
8
 

1. halvera extrem fattigdom och hunger 

4. minska barnadödligheten 

6. bekämpa hiv/aids och andra sjukdomar 

                                                 
2
 FN, Förenta Nationerna 

3
 Regeringen, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter, [2011-12-27] 

4
 Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 

5
 Förenta Nationerna, De åtta milleniemålen, [2011-11-08] 

6
 Regeringskansliet, Vad vill Sverige med biståndet? [2011-11-08] 

7
 Regeringskansliet, Rädda liv och lindra nöd, s.6, [2011-11-08] 

8
 Regeringskansliet, Tillsammans mot 2015 – Sveriges rapport om millenniemålen 2006, s. 37-39, 

[2011-11-02] 
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1.2 Definitioner och avgränsningar 

 

I min studie kommer du som läsare att möta begreppet hjälparbetare vilket jag vill 

göra dig uppmärksam på. Det är ett begrepp som i denna studie innefattar såväl 

oavlönade volontärer, som avlönade biståndsarbetare. Det gemensamma finner man i 

att de har utfört ett, per definition, hjälpbete på fältet. Skillnaden ligger i att den 

förstnämnda, volontären, finansierar på olika sätt sin vistelse själv medan den 

sistnämnda, biståndsarbetaren, får ekonomisk ersättning för sitt arbete. Trots sina 

olikheter, men på grund av sina likheter kommer dessa båda benämnas som 

hjälparbetare då inga tvivelaktigheter gällande deras syfte till att verka som volontär 

eller biståndsarbetare föreligger. 

 

Non-Govermental Organizations, NGO, är ickestatliga organisationer. 

 

Ett sista begrepp jag vill förklara för dig som läsare innan du släpps vidare är 

begreppet livsvärld. Det är ett begrepp som används inom sociologin och 

hermeneutiken. Begreppet syftar på hur en individ upplever sin sociala kontext, 

utifrån de förkunskaper och där till tolkningar denne gör av sammanhanget.
9
 

 

För att exemplifiera begreppet livsvärld kan, en person som står med raka armar med 

händerna på stammen till en stor tall, tas till hjälp. Överkroppen på personen följer i 

en linje ner mot det högra benet varpå kroppstyngden ligger. Det vänstra benet är i 

vinkel närmare tallen. För en förbipasserande person som inte vet att personen vid 

tallen har kramp i vaden efter en lång joggingtur, kan projektet med att knuffa omkull 

skogens högsta tall se ut som en omöjlig uppgift. Den förbipasserade personen har då 

tolkat en upplevelse utifrån den förkunskap denne hade, att tallen skulle knuffas 

omkull och inte att personen vid tallen hade kramp i vaden. Detta framstår i dennes 

livsvärld som att personen som knuffar på tallen antagligen inte är vid sina sinnens 

fulla bruk eller att personen har en övertro på sina muskulära krafter. 

 

 

                                                 
9
 Hartman, Jan, 2004 
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1.3 Syfte 

 

Syftet är att söka förståelse för vad som driver hjälparbetare i sitt arbete för andra 

människor. 

 

1.4 Frågeställningar 

 

 Vad driver hjälparbetare till att ge av sitt liv till andra människor? 

 Hur definieras hjälparbete av intervjupersonerna?  

 Hur påverkas hjälparbetare av den situation de möter? 

 

 

2. Metod 

 

I den här delen kommer jag att presentera hur jag har gått tillväga för att dels bygga 

på kunskapen om vad som gjorts tidigare, men även hur jag har gått tillväga för att 

samla in data jag behövt för min studie samt analys av densamma. 

 

2.1 Insamling av tidigare forskning 

 

Sökvägar: elin@oru, Örebro universitetsbibliotek, google, www.sida.se, 

www.regeringen.se. www.riksdagen.se 

 

Sökord: bistånd, humanitärt bistånd, development aid worker – assistance, adie – aid  

 

Två ekonomiska perspektiv kommer jag att använda mig av i analysen av det 

empiriska material jag insamlar, fördelningsaspekten och effektivitetsaspekter. Dessa 

har jag fått presenterade för mig av Jörgen Levin Handelshögskolan, Örebro.
10
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2.2 Kvalitativ metod 

 

Den kvalitativa metoden finner jag lämpar sig väl för det syfte jag har i denna studie 

vilken syftar till att söka en djupare förståelse för hjälparbetares livsvärld. Jan 

Hartman definierar den kvalitativa metodens uppgift tydligt i formuleringen 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller en grupp”
11

. Inom ramen för detta självständiga arbete 

har jag inte för avsikt att kvantifiera mitt resultat och komma fram till generella 

slutsatser. Det är respondenternas specifika livsvärld som jag har för syfte att nå en 

djupare förståelse kring och därav finner jag den kvalitativa metoden väl motiverad att 

använda.  

 

2.3 Intervjuer 

 

Då studiens syfte är att söka efter hjälparbetarnas innersta tankar och känslor, något 

omätbart som måste tolkas, ser jag intervjuer som det självklara valet utifrån 

Hartman
12

 och Repstad
13

. Jag kommer att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer
14

. Förfarandet innebär att en intervjuguide med förberedda frågor kommer 

att följas för att inte samtalet ska förlora sin riktning och missa sitt mål, då frågorna 

kommer att vara öppna till sin karaktär. Genom ett sådant tillvägagångssätt finns 

möjligheten för respondenten att ge ett mer utvecklat svar, varpå meningsfulla 

följdfrågor kan ställas. Denna betydelsefulla möjlighet finns inte om studien i stället 

skulle byggas på data inhämtad via standardiserade enkäter som skickas ut till 

respondenterna. Inte heller det mellanmänskliga mötet som sker vid intervjun skola 

förringas vilket finns i intervjun.
15

 

 

 

 

                                                 
11

 Hartman, Jan, 2004 
12

 ibid 
13

 Repstad, Pål, 2007 
14

 Bilaga 1 
15

 ibid 
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2.4 Hermeneutiskt ansats 

 

Med en hermeneutiskt ansats kan forskaren nå förståelse för individers upplevelser av 

sin livsvärld.
16

 Sanningen är subjektiv i den bemärkelsen att sanningen är vad som är 

sant i den specifika individens livsvärlds sociala kontext. Det är dennes förförståelse 

och tolkningar av världen som skapar individens livsvärld, vilken läggs under luppen 

med det hermeneutiska perspektivet.
17 

 

Hermeneutik är en tolkningsprocess. Individen tolkar det sammanhang denne befinner 

sig i och skapar sin livsvärld, den subjektiva sanningen. I nästa led är det forskarens 

tur att utifrån sin förförståelse, vilket i mitt fall innefattar litteraturstudier, tolka 

dennes livsvärld. Detta kan dock endast göras genom att forskaren får en nära relation 

till den situation respondenten levt i och som fallit intresse för att studeras. Den nära 

relationen fås antingen genom observationsstudier, litteraturstudier och kvalitativ 

intervju.
18

 Forskarens uppgift blir att svara på frågorna varför och på vilket sätt 

livsvärlden ter sig på det sätt som den gör för respondenten, vilket väl 

överensstämmer med mitt syfte
19

. 

 

Hermeneutisk cirkel och hermeneutisk spiral är två begrepp som är återkommande 

beskrivningar av forskningsprocessen inom hermeneutiken. Dessa får stå som 

modeller för processen, hur nyvunnen kunskap om delar används för att tolka och nå 

förståelse för helheten i studieobjektet. Den nya helheten blir en ny förkunskap och 

kan ligga till grund för ytterligare tolkningar av delarna vilka åter blir en förståelse 

och del av helheten. Processen liknas då vid ett cirkulärt samband i vilken ny kunskap 

nås och i förenklad terminologi ser ut som följer; förkunskapdelheldelhel.
20

 

 

I min strävan att tolka och få en djupare förståelse för hjälparbetarens livsvärld, i vad 

som driver denne i sitt uppdrag finner jag hermeneutiken vara ett väl lämpat 

hjälpmedel. 

 

                                                 
16

 Hartman, Jan, 2004 
17

 Gilje, Nils & Grimen, Harald, 2007, Hartman, 2004 
18

 Gilje & Grimen, 2007, Hartman, 2004 & Repstad 2007 
19

 Gilje & Grimen, 2007 
20

 Gilje & Grimen, 2007, Hartman, 2004 & Repstad, 2007 
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2.5 Urval 

 

Då jag söker djupare förståelse för hjälparbetares livsvärld kommer urvalet av 

intervjupersoner utgå ifrån att personen ska ha varit verksam som hjälparbetare. I 

begreppet ”hjälparbetare” inryms, vilket nämnts tidigare, såväl volontärer som 

biståndsarbetare. Det essentiella är att de har bidragit med humanitärt bistånd per 

definition överensstämmande med inledande beskrivning. 

 

Då jag inte har för avsikt att resultatet ska generera i generaliseringar om gruppen 

hjälparbetare och inom ramen för detta självständiga arbete finner jag det lämpligt att 

intervjua fyra individer. Alternativt fler, alternativt färre, en intervjuprocess kan fortgå 

tills en mättnad upplevs hos forskaren, då inget nytt framkommer av fler intervjuer.
21

 

 

I sökandet efter hjälparbetare har jag dels vänt mig till min bekantskapskrets samt att 

jag har tagit kontakt med en NGO
22

 för att få fatt på presumtiva respondenter. 

 

Det finns en risk med att använda sig av respondenter vilka jag som forskare har en 

relation till sedan tidigare. Jag och respondenterna har till viss del en gemensam 

bakgrund och vi har även en liknande förförståelse till hjälparbete utifrån att den 

kristna tro vi delar. Respondenterna skulle då kunna tänkas vara måna om att ge mig 

de svar de tror att jag vill ha. Ytterligare en möjlig risk som skulle kunna påverka 

värdet av min studie är att respondenterna tar det allt för lättvindigt.
23

 Jag anser, i 

likhet med Repstad, att när man som forskare är medveten med riskerna är det ändå 

möjligt att använda sådana respondenter. 

 

2.6 Etiska aspekter 

 

Forskning är en grundval varpå samhällets utveckling vilar. Den är en nödvändighet 

för att ny kunskap ska skapas och befintlig kunskap ska fördjupas. Forskningen är 

emellertid ett vågspel i många lägen att nå ny kunskap samtidigt som 

                                                 
21

 Repstad, 2007 
22

 NGO, Non-Govermental Organizations 
23

 Repstad, 2007 
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forskningsobjekten måste kunna känna sig säkra att deras upplevelser, tankar och 

åsikter skyddas. Ett stort ansvar vilar på forskarens axlar i detta vågspel. Dessa etiska 

aspekter förhåller jag mig till i denna studie utifrån Vetenskapsrådet, vilka satt upp 

principer gällande forskning inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Här nedan redovisar jag dem för mig aktuella principerna utifrån publikationen 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
24

. 

 

Informationskravet 

 

Innan intervjutillfället blev intervjupersonerna informerade om forskningens syfte, 

dess utformning och genomförande. Vidare förklarade jag tydligt för intervjupersonen 

att dennes deltagande är frivilligt. Intervjupersonen blev införstådd och försäkrad om 

att det som framkommer under intervjun endast kommer att användas av mig som 

forskare i forskningens syfte. Jag berättade också hur arbetet kom att fortskrida efter 

intervjuerna, samt hur och när den färdiga studien ska publiceras. 

 

Samtyckeskravet 

 

Jag gjorde det tydligt för intervjupersonen att deltagandet var helt frivilligt och att när 

helst denne finner det obekvämt avbryta intervjun, alternativt ha den fulla rätten och 

friheten att avböja att svara på en fråga. För mig innebär det att inga påtryckningar får 

framföras vid en sådan situation, vilket då skulle kunna leda till att intervjupersonen 

inte självständigt fattar sitt beslut om deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet 

 

Jag förklarade att intervjupersonen kunde känna sig trygg med att de uppgifter som 

denne lämnar vid intervjun anonymiseras vid publicering. Det är viktigt för att skydda 

intervjupersonen och eventuellt tredjeperson. 

 

 

 

                                                 
24 Vetenskapsrådet, [2011-11-17] 
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Nyttjandekravet 

 

Jag försäkrade intervjupersonerna om att insamlad data inte skulle användas för annat 

än för den aktuella forskningens syfte. 

 

2.7 Metoddiskussion 

 

Det går inte att bortse ifrån den möjlighet som finns att resultatet av min 

intervjustudie skulle ha blivit ett annat om respondenterna varit helt främmande 

människor för mig. De aktuella respondenterna hade möjligtvis kunnat vara mer 

reserverade och inte lika frispråkiga om de inte varit medvetna om våran 

gemensamma bakgrund. Samtidigt ser jag det som en styrka då det är möjligt att de nu 

kände en stor tillit till mig som intervjuare och vågade ärligt ge svar på 

intervjufrågorna. Ett sådant förhållande kan således både vara negativt och positivt för 

forskningen, och resultatet bör då läsas och uppfattas utifrån detta.
25

 

 

Jag anser att den kvalitativa metod, med semistrukturerade intervjuer, har lämpat sig 

väl för att uppnå syftet med mitt självständiga arbete. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades samma dag alternativt nästföljande dag. En person som inte är van 

med den akademiska världen, skulle exempelvis ha kunnat uppleva ett möte på ett 

universitet som obehagligt, utifrån den bild och förutfattade meningar denne haft om 

krav på korrekthet i tal, och så vidare. En sådan problematik har jag undvikit genom 

att jag har genomfört intervjuerna på kaféer, vilka upplevdes ge den eftersökta 

neutrala, avslappnade miljön. Där behövde inte intervjupersonen uppleva sig trängd, 

påverkas av andra attribut eller föreställningar. 

 

Då vare sig jag eller Marie upplevde detta som något hinder skedde intervjun med 

henne via telefon. I övrigt följde den samma procedur som övriga intervjuer 

presenterad i 2. Metodavsnittet. 
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 Repstad, 2007 
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Intervjuerna har genomförts med de etiska aspekterna som rättesnöre och som ett 

avslappnat, nyfiket samtal. Jag har inte upplevt att de har försökt formulera svar som 

jag velat ha, utan jag upplever att respondenterna har berättat ärligt och uppriktigt om 

sina upplevelser, åsikter och tankar.  

 

En kritik av genomförandet kan jag dock anföra mot att jag som ovan intervjuare i 

den första intervjun, vid ett tillfälle, ställde ett påstående istället för en mer öppen 

kontrollfråga om jag hade förstått intervjupersonen rätt, ”Inget så att ni talar mycket 

bistånd hemma å så eller? Att man ska hjälpa andra människor eller något sånt?”. Det 

kan ses som oskyldigt och jag tillskriver det som ett misstag av en nybörjare. Jag 

reflekterade över det, jag drog lärdom av det och jag var än mer medveten i de 

följande samtalen hur lätt det är att i sin iver som forskare vilja finna svaren. 

 

Vidare kan jag se en svaghet i genomförandet utifrån att termerna biståndsarbetare 

och hjälparbetare, volontärer och missionärer användes frekvent om vartannat av 

respondenterna, men även av mig som intervjuare. Samtidigt menar jag att det visar 

på en kunskapslucka när så många termer slentrianmässigt används för att beskriva 

samma sak. Innebörden och skillnaderna i dem börjar så smått skönjas när följdfrågor 

ställs kring begreppen. Där finner jag en styrka och ovärderlig möjlighet i intervjuerna 

som inte funnits i en kvantitativ enkätundersökning. 

 

Antalet intervjupersoner var totalt fyra. Antalet kan diskuteras, men inom den 

föreskrivna tidsram samt den information jag fick från de fyra intervjupersonerna 

ansåg jag fullt tillräcklig för att nå det tänkta syftet. Däremot hade det varit intressant 

att i urvalsprocessen skapat en mer nyanserad grupp och då hade det även varit 

motiverat att utöka antalet respondenter. Det går inte att göra några generaliseringar 

utifrån det till antalet få respondenter jag använt mig av, men det var inte heller 

meningen för denna studie. Det går att se gemensamma tendenser inom den aktuella 

gruppen, men dessa ska absolut inte generaliseras på en hel grupp hjälparbetare. 

 

Den hermeneutiska ansats jag haft har hjälpt mig i analysen genom att förstå delarna 

genom att se helheten och att förstå helheten genom att se delarna. Jag anser att detta 

har hjälpt mig i min analys av intervjuerna och för varje intervju har också min 

kunskap om hjälparbetet successivt ökat och nya frågor har skapats. Därav kände jag 
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mig nödgad att till de första intervjupersonerna skicka ut kompletterande frågor
26

 via 

mail. 

 

 

3. Bakgrund 

 

I denna del ger jag dig som läsare en bild av det som styr svensk biståndspolitik och 

den forskning som bedrivits inom bistånd och humanitärt bistånd. Grunden i den 

analys av det empiriska material som insamlats via semistrukturerade intervjuer 

kommer den här bakgrunden utgöra. Inledningsvis kommer en historisk översikt av 

biståndets framväxt att ske, varpå en litteraturstudie om biståndsarbetare följer. 

Bakgrunden utgör en viktig del i uppsatsen för att förstå i vilken kontext 

hjälparbetarna för min studie har verkat i. 

 

3.1 Biståndets framväxt 

 

Återuppbyggnaden av Europa efter det andra världskriget var den tidiga formen av 

bistånd, vilken hade formen av återuppbyggnad av en sargad kontinent. Projektet gick 

under namnet Marshallhjälp och var initierat av USA. Målet för biståndet var en 

skyndsam återuppbyggnad av den globala marknaden. Sveriges del i biståndet bestod 

ursprungligen av transaktioner till FN:s multilaterala biståndsarbete.
27

 

 

I Odéns verk Biståndets idéhistoria finner läsaren antagandet om att det egna svenska 

biståndet torde vara sprungen ur de missionsstationer som fanns i Etiopien. Det 

framgår vidare att folkrörelserna hade en stor del i det svenska biståndets framväxt. 

Samtidigt var det folkliga stödet för ett svenskt biståndsarbete, finansierat med 

skattemedel tämligen svalt och inte odiskutabelt. Argumenten som fördes fram var 

bland andra ”vi ska inte hjälpa odemokratiska länder” och ”vi bör främst ägna oss åt 

det egna samhällets kvarstående brister”
28

. Argumenten påminner i mångt och mycket 

                                                 
26

 Bilaga 2 
27

 Odén, Bertil, 2006 
28

 ibid, s. 53f 
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om de som framförs i debatten i dag. De följande argument är hämtade från 

kommentarsfälten på hemsidorna för Dagens Nyheter och Newsmill, ”Dagens bidrag 

gör bara deras makthavarna allt rikare”
29

 och ”LÄGG NER BISTÅNDET! Pengarna 

behövs här hemma.”
30

. En okunskap och rädsla hos det svenska folket kan härledas 

från Odéns kartläggning av det svenska biståndets framväxt. Vad skepsisen för 

bistånd torde vara i dag förblir dunkelt. Argumenten till trots är det tydligt att det 

bildats en opinion för ett engagemang i humanitära katastrofer och biståndsprojekt.
31

 

 

Propositionen 1962:100 angående svenskt utvecklingsbistånd var den första i sitt slag 

i Sverige. Såväl Odén
32

 som i riksdagens rapport
33

 om det svenska multilaterala 

biståndet påvisas det att Sverige har byggt sitt bistånd på solidaritet med 

mottagarländerna, något som är en sanning med modifikation vilket framkommer 

senare. Kärnan i det svenska biståndets framväxt har varit att viljan till bistånd måste 

finnas hos mottagarlandet, i vilken långsiktighet och hjälp till självhjälp varit 

inriktningen. Det blir tydligt genom inriktningen på en av Sveriges första bilaterala 

biståndsinsatser, vilken skulle stödja utvecklingen i Etiopien, där prioriterade 

områden var utbildning, sjukvård och rättväsende. Områden som krävs i 

uppbyggandet av ett samhälle. Lika sant som att det svenska biståndet byggts på 

solidaritet, lika sant är det att det svenska biståndet också haft en annan sida vilket 

framkommer i Odén. Han menar att biståndspolitiken inte kan uteslutas från den nära 

kopplingen till landets utrikespolitik, och ger exempel på bland annat biståndet till 

den anti-apartheid-politik som bedrevs under 1960-talet.  Biståndspolitik kan således 

även vara ett politiskt vapen.
34

 

 

Etiopien är ett land som åter blivit högaktuellt ur ett svenskt politiskt perspektiv efter 

att de två svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson gripits och dömts 

skyldiga till olaga inresa samt understödjande av terrororganisation. Kjetil Tronvoll, 

professor och verksam på Norwegian Center for Human rights, menar att en ensam 

svensk regering är tämligen begränsad i påtryckningar mot landet för att det ska leda 

                                                 
29

 http://www.dn.se/debatt/mycket-lidande-pa-afrikas-horn-hade-kunnat-undvikas [2011-11-23] 
30

 http://www.newsmill.se/node/12465#comment-100019 [2011-11-23] 
31

 Odén, 2006 
32

 ibid 
33

 Sveriges riksdag, [2011-11-23] 
34

 Odén, 2006 
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till ett frigivande av Schibbye och Persson. En alliering med EU eller USA ser han 

som ett måste. Genom att strypa den stora mängd biståndspengar som kommer in till 

Etiopien, genom EU och USA, kunna genomföra påtryckningar för att få till stånd ett 

frigivande av Schibbye och Persson. Biståndet blir då ett instrument i utrikespolitiken 

för svenska intressen.
35

 

 

3.2 Likheter i biståndets inriktning 

 

Inriktningen på dagens svenska biståndsarbete har många likheter med sina 

föregångare. Odén menar att biståndets utveckling inte kan ses i paradigm, utan 

förändringar i biståndsarbetet snarare är trender, som aldrig går ur tiden, varemellan 

tyngdpunkten förskjuts. Det är en förklaring till varför biståndet varit utformat på ett 

snarlikt sätt genom historien.
36

 

 

Nedan följer en uppställning av de övergripande målen i propositionerna för det 

svenska biståndsarbetet. Skillnaderna finner läsaren i vilka inriktningar dessa har. För 

att särskilja övergripande mål och inriktning skrivs den senare ut med kursiv stil. 

 

 Proposition 1962:100 ”Höja de fattiga folkens levnadsnivå”
37

. ”Konkret innebär detta att 

avskaffa svälten och massfattigdomen, att eliminera de epidemiska sjukdomarna, att 

minska barnadödligheten och över huvud skapa möjligheter för drägliga levnadsvillkor”
38

 

 

 Proposition 1968:101 ”en höjning av de fattiga folkens levnadsnivå”, ”De skall bidra till 

social och ekonomisk utjämning och medverka till en samhällsutveckling i demokratisk 

riktning”
39

. 

 

 Proposition 1977/78:135 ”bidra till att höja levnadsnivån för de fattiga människorna”
40

. 

”att bidra till ekonomisk  tillväx, ekonomisk och social jämlikhet, oberoende och 

demokrati”
41

. 

 

                                                 
35

 SVT Rapport play, [2011-12-22] 
36

 Odén, 2006 
37

 Sveriges riksdag, [2011-11-13] 
38

 Odén, Bertil, 2006, s. 65 
39

 ibid, s. 84 
40

 Prop 1977/78:135 s. 80 
41

 Odén, 2006, s. 90 
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 Proposition 1995/95:153 ”höja de fattiga folkens levnadsnivå”, ” Biståndet skall således 

stödja utvecklingsländernas ansträngningar att skapa lika möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter för kvinnor och män.”
42

 

 

 Proposition 2002/03:122 bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 

förbättra sina levnadsvillkor”
43

. ”Utvecklingssamarbetet skall präglas av 

rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv. Detta innebär att människors rättigheter är 

grund för de insatser som görs och att fattiga människors behov, intressen och 

förutsättningar skall sättas i centrum.”
44

. 

 

Det aktuella målet för svenskt bistånd är ”att skapa förutsättningar för fattiga 

människor att förbättra sina levnadsvillkor. Att bekämpa fattigdomen är i fokus för 

biståndet”
 45

. Likheterna genom samtliga presenterade propositioner är tydliga, trots 

att trender har kommit och gått under årtiondena har fokus aldrig släppts ifrån 

solidaritetsperspektivet. 1960-talet stod för att skapa en ”kumulativ, självbärande 

process”
46

. Med andra ord, hjälp till självhjälp, vilket skulle åstadkommas genom att 

höja utbildningsnivån samt genom investeringar i produktionsmedlen. 1970-talets 

biståndsarbete präglades av att genomförande och fördelning skulle ske efter vad 

mottagarlandet själva ansåg sig behöva. Förutom att biståndet blev på mottagarlandets 

villkor visar också Odén att jämställdhetsbegreppet blev aktuellt i 

biståndsdiskussionen. Kvinnans utsatta situation i humanitära katastrofer lyftes 

speciellt fram vid FN:s kvinnokonferens 1975, men det skulle komma att dröja till 

1995 innan jämställdhet skrevs in som ett mål för biståndet. Under 1980-talet 

aktualiserades miljöperspektivet inom biståndsarbetet. 1990-talet blev decenniet då 

fokus kom att hamna på mänskliga rättigheter, demokrati och en renässans för kärnan 

i biståndet, fattigdomsbekämpningen. NGO:s, får även en mer betydande ställning. 

2000-talet präglas av en ytterligare förstärkning av de mänskliga rättigheterna i och 

med tillkomsten av FN:s mellenniemål
47

.  Vidare kom vikten av att mottagarlandet 

”äger” det biståndsarbete som genomförs åter att aktualiseras för att det ska bli 

lyckosamt. Att det är två jämlikar som ska förbättra den uppkomna situationen.
48

 

                                                 
42

 Prop 1995/96:153 
43

 Prop 2002/03:122, s. 59 
44

 ibid, s. 60f 
45

 Regeringskansliet, Vad vill Sverige med biståndet? [2011-11-08] 
46

 Odén, 2006, s. 65 
47

 Regeringskansliet, 2006 
48

 Odén, 2006 
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”Rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet […]”
49

 är Sveriges syfte 

med det humanitära biståndet. Det konstateras att syftet är uppbyggt utifrån ett 

historiskt mönster av biståndets utveckling
50

. 

 

Något som inte framkommit fullt så tydligt i den historiska genomgången är 

utformningen av det svenska biståndet vars tonvikt har legat på det bilaterala 

biståndet, framför den multilaterala formen av den samma. Sida är den myndighet 

som svarar för koordinering av det biståndsuppdrag som av regeringen givits dem via 

olika strategier och policy dokument. 

 

Historiskt sett har NGO:s haft en stor betydelse och en viktig roll i det svenska 

biståndet. Alltifrån missionsstationerna i Etiopien vad Odén menar vara det svenska 

biståndets vagga, till dagens Rädda barnen är exempel på NGO:s. 
51

 

 

3.3 Merceneries, missionaries and misfits 

 

Motiv och mål är nödvändigtvis inte samma sak för en biståndsgivare menar Odén 

som i sitt fall refererar till nationer och organisationer med en mer eller mindre tydlig 

agenda annan än den att av solidaritet hjälpa utvecklingsländer.
52

 

 

På liknande sätt finns där olika personliga motiv och mål som drivit biståndsarbetarna 

att bli en del av biståndsarbetet på fältet. Vilket också är ett resultat jag förväntar mig 

finna i min intervjustudie av hjälparbetare. Tre kategorier av biståndsarbetare har 

således identifierats; mercenaries, missionaries och misfits.
53

 Ett antagande jag gör, är 

att respondenterna i min studie kommer att falla in under kategorin missionaries. Det 

baserar jag på den initiala kontakt jag haft med respondenterna och att jag till viss del 

har en uppfattning om deras bakgrund. 

 

                                                 
49

 Regeringskansliet, Rädda liv lindra nöd, 2011, s. 6. 
50

 Odén, 2006 
51

 Odén, 2006 
52

 ibid 
53

 Stirrat, R.L., [2011-11-15] 
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Målet för de två förstnämnda kategorierna av biståndsarbetare, merceneries och 

missionaries, är i grunden de samma, att skapa den moderna människan
54

. Motiven 

skiljer sig dock åt. När merceneries vill åstadkomma en förändring, och en utveckling 

i dennes ögon gör den det på grund av att det kommer att komma denne till gagn. När 

däremot missionaries vill åstadkomma det samma görs det på grund av att denne 

anser är den rätta vägen att hjälpa folket ur fattigdomens misär. Ett antagande och en 

grov generalisering som görs är att mercenaries kommer från en släkt som varit 

kolonisatörer medan missionaries, NGO:s, är ättlingar till missionärer.
55

 

 

3.3.1 Mercenaries 

 

Mercenaries menas vara rent inriktad på att tjäna pengar genom biståndsarbete. 

Bakom dessa personer finns företag, organisationer och myndigheter. Mercenaries är 

konsulter som är i utvecklingslandet en kortare period. Genom till exempel sitt 

boende på de mer exklusiva hotellen distanserar de sig från fattigdomen och är långt 

borta från den verklighet som finns utanför hotellets skyddande murar. Det är tydligt 

att fattigdomsbekämpningen och utvecklingsarbetet i sig inte är av intresse för 

kategorin mercenaries. Signifikativt för dessa blir då att deras kunskap om den 

komplexa fattigdomsproblematiken är begränsad. Deras mål är att skapa en strukturell 

anpassning och ett marknadstänkande hos utvecklingslandet. 

 

3.3.2 Missionaries 

 

Övertygelsen hos missionaries, en kategori som identifieras som NGO:s, är att en 

samhällsförändring krävs för att utvecklingslandet ska ta sig ur fattigdomen. De 

menar att det effektivaste sättet att åstadkomma en förändring av ett samhälle är att 

leva och verka i det. Missionaries kommer nära fattigdomen och får en stor kunskap 

om problematiken. Genom att vara verksamma på gräsrotsnivå vill de skapa ett 

modernt, demokratiskt samhälle, förankrat hos folket. Samtidigt som deras arbete på 

gräsrotsnivå ses som en styrka lyfts också kritik mot att de inte lyckas se helheten i 

                                                 
54

 Stirrat, R.L., [2011-11-15] 
55

 ibid 
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fattigdomsproblematiken. En politisk agenda, en skuldkänsla över att ha en så mycket 

högre levnadsstandard än folket i utvecklingslandet eller helt enkelt en imaginär, 

romantiserad dröm av biståndsarbetet kan urskiljas som exempel till varför kategorin 

missionaries lämnar sina hem för en insats på fältet.
56

 

 

Trots de tämligen kraftiga skillnaderna mellan mercenaries och missionaries 

framkommer ändå en påtaglig likhet i det resultat de försöker nå. De båda strävar efter 

att skapa den moderna människan, den de själva är. De vill överföra sina 

västerländska värderingar på utvecklingslandet. Den ena gör det genom strävan efter 

att skapa strukturella förändringar och en fri marknad i sann liberaldemokratisk anda. 

Medan den andra vill skapa ett samhällssystem som inte tillåter förtryck, utan 

förespråkar frihet för individen. Båda kan sägas driva en västerländsk agenda.
57

 

 

3.3.3 Misfits 

 

Denna kategori av biståndsarbetare skiljer sig från de tidigare två på så vis att de 

avviker från det tämligen unisona motivet för sin närvaro på fältet. Misfits kan sägas 

vara på en resa att finna sin plats i en social kontext. Det ursprungliga motivet till att 

de lämnade hemlandet var att de inte uppfattade sig själva passa in i den sociala 

kontext de befann sig i. Alternativt kan deras resa ses som en flykt från något. Att 

finna sin roll och att bli ”någon” är deras förväntning på biståndsarbetet, deras motiv 

till att åka.
58

 

 

Vilket tidigare konstaterats låg målet hos mercenaries och missionaries att skapa den 

moderna människan, i en förlängning blir resultatet ett försök att skapa ett 

västerländskt samhälle. Över tid förändras samhället och organisationen kring 

biståndet vilket får kategorin av misfits att åter hamna i ett ”västerländskt” samhälle 

och på nytt uppleva sig som misfits, de som står utanför. Deras lösning blir att 

fortsätta sökandet efter att finna sin plats, sin roll, i nästa biståndsprojekt.
59

 

 

                                                 
56
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59
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3.3.4 Likheter 

 

Resultatet av att verka under en längre period som biståndsarbetare kan även det 

skapa misfits. Det vill säga personer som inte kan identifiera sig med det samhälle 

som de en gång lämnade, som har kommit att bli någonting annat under den tid de har 

verkat på fältet. En kraftig förändring av samhället i vilken personen inte kan finna sin 

roll. Den man var, har gått förlorad. Vidare konstateras det att det inte är ovanligt att 

biståndsarbetare flyter mellan dessa tre kategorier under sin verksamma tid. Något 

som benämns som en biståndsarbetares cykel, vilken kan förklaras i de tämligen 

återkommande likheterna i sina mål.
60

 Företrädelsevis då mellan mercenaries och 

missionaries vilket sammanfattas i denna konklusion av deras mål. 

 

”to produce the modern person in their own image. Changing hearts and minds is at 

the core of development practice”
61

 

 

Ytterligare ett gemensamt personlighetsdrag är att biståndsarbetare skulle vara 

“doers”, motsatsen till ”reflectors”. Med detta menas att de utan reflektion genomför 

sitt uppdrag utifrån den kunskapen de har och den strategi som tidigare varit 

lyckosam. Det blir en falsk säkerhet och en kraftig förenkling av deras uppdrag. Utan 

reflektion och ett kritiskt förhållningssätt till bistånd och utvecklingsarbete finns 

risken att den sociala struktur de försöker skapa helt enkelt inte längre ter sig modern 

och funktionell i ett större sammanhang.
62

 

 

 

4. Resultat 

 

För att skapa struktur presenteras resultatet i de teman som framkommit av 

intervjuerna. Resultatet redovisas genom citat och referat från intervjuerna. 

Inledningsvis ges en presentation av respondenterna varpå en kort presentation av 

organisationerna följer. 

                                                 
60
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4.1 Respondenterna 

 

Samtliga respondenter har under 2000-talet genomfört sin insats som hjälparbetare. 

Inriktningen på deras hjälparbete kan läsas in under vad som tidigare i den här 

uppsatsen menas med humanitärt bistånd, dock skiljer sig respondenternas 

arbetsuppgifter åt. Samtliga namn på respondenterna är fingerade. 

 

Lisa var i tjugoårsåldern vid tiden för hennes hjälparbete och åkte genom 

organisationen Step Out
63

. Finansieringen av hennes hjälparbete skedde 

huvudsakligen med egna medel, men även genom bidrag från församlingen hon 

tillhör, samt bidrag från Step Out som i sin tur tilldelats pengar från Sida. Utöver 

gymnasieutbildning genomförde hon en förberedande kurs om en vecka via Step Out 

innan utresan. Hennes insats som hjälparbetare genomfördes under en 

sjumånadersperiod i Tanzania, på ett barnhem för barn i ålder 0-2år, många av barnen 

hade smittats av HIV eller AIDS. Huvuduppgiften var att fungera som extra personal, 

inriktad på den sociala och omvårdande delen av barnen. Uppgifterna bestod av att 

mata, tvätta och leka med barnen. 

  

Marie var i tjugoårsåldern för tiden för hennes hjälparbete och åkte genom 

organisationen Step Out. Finansieringen av hennes hjälparbete skedde huvudsakligen 

med egna medel, men även genom bidrag Step Out som i sin tur tilldelats pengar från 

Sida. Utöver gymnasieutbildning har hon gått en bibelskola samt genomfört en 

förberedande kurs om en vecka via Step Out. Hon genomförde sin insats som 

hjälparbetare under en sexmånadersperiod i Sydafrika, på ett skyddshem för barn i 

ålder 0-6år, många av barnen hade smittats av HIV eller AIDS. Huvuduppgiften var 

att fungera som en ”extra mamma” med inriktning på de allra yngsta barnen. 

Uppgifterna bestod av att laga mat, mata och tvätta barnen, samt att leka, sjunga och 

dansa med dem. 

 

Elsa var i tjugoårsåldern för tiden för hennes hjälparbete och åkte genom 

organisationen Equmenia
64

, men med ett betydande stöd av Sida som även bidrog 
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med ett huvudsakligt finansiellt stöd, ca 80%. Resterande 20% finansierades med 

egna medel. Utöver gymnasieutbildning, vilken innefattade kurser om handel och 

bistånd vilket även ämnet för Elsas projektarbete var, gick hon en ledarskola och 

genomförde även en Sida-intensivkursvecka innan utresan. Hennes insats som 

hjälparbetare genomfördes under en niomånadersperiod i Thailand som lärare i 

engelska, med förberedande kurser samt uppföljning tolv månader. Hennes 

huvuduppgift var att planera och genomföra engelskundervisning på ett internat för 

minoritetsbefolkningen karener. 

 

Kalle var i tjugoårsåldern för tiden för hans hjälparbete och åkte med organisationen 

Mercy Ships
65

. Finansieringen av hans hjälparbete skedde med en betydande del egna 

medel, men Kalle hade även ekonomisktstöd från tre församlingar. Vid tiden för resan 

hade han gymnasieutbildning och väl på plats fick han gå som lärling en tid. Kalles 

insats som hjälparbetare genomfördes under en åttamånadersperiod i Liberia som 

besättningsman med befattningen storeman ombord på sjukhusfartyget Anastasis. 

Hans huvuduppgift var lageransvarig för livsmedel ombord på Anastasis och inköp på 

den lokala marknaden. En gång per vecka assisterade Kalle även på byggen av latriner 

i byar. 

 

4.2 Definition av hjälparbete 

 

Respondenterna ombads att definiera vad hjälparbete är för dem. Detta för att få en 

förståelse hur de relaterade till sitt uppdrag och sätta in det i studiens kontext. Det 

framkom att hjälparbete kan vara mångfacetterat. 

 

Lisa och Marie gav en liknande definition av hjälparbete med betoning på en ”en-

vägs-hjälp”. 

  

Lisa: […] åker ut och hjälper till utan att få så mycket för det […] man gör 

det för att hjälpa andra […] utanför Västvärlden kanske där det liksom 

behövs hjälp. 
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Marie: […] biståndsarbete kan vara att skänka pengar, biståndsarbete kan 

vara å själv åka ut till nått land eller faktiskt biståndsarbete även i Sverige 

för vi är ju i behov av det med. 

 

Utmärkande för Elsa var att hon såg ett partnerskap i sin definition av bistånd och tog 

även upp områdena ekonomi och politik samt förståelse mellan länder. 

 

Elsa: Samarbete mellan olika parter […] man tar tillvara på dom 

kunskaper man har i landet och förmedlar det vidare till ett annat land 

samtidigt som man lär sig av ett annat land också hur dom arbetar […] ja 

det är jättestort […] mycket tycker jag handlar om ekonomi och politik 

[…] 

 

4.2.1 Religionens påverkan – mission eller hjälparbete? 

 

Samtliga respondenter är kristna vilket är en faktor som de till viss del har påverkat 

dem i deras val och motiv att åka. Vad som är mission och vad som är hjälparbete 

kommer även respondenterna fram till i intervjuerna. Det är delen hjälparbete som 

denna studie har fokuserat på. Jag anser det ändå viktigt att respondenterna själva fick 

möjligheten att reflektera över skillnaderna och kontrasterna i begreppen då det trots 

allt påverkar deras ställningstaganden och motiv för hjälparbete. 

 

Kalle: […] jag har ju en helt annan syn på det för jag har ju en tro […] 

biståndsarbete för mig är det ju egentligen att visa vem Jesus är eller vad 

Jesus har gjort för mig […] skulle jag inte ha min tro så är ju 

biståndsarbete mer att jag hjälper andra människor för att jag har det så bra 

[…] mission är att prata tänker jag medans volontärarbete är att i handling 

göra det Jesus gjorde. 

 

Marie: Det har alltid funnits det här att man ska hjälpa varandra och för 

mig blev det liksom en självklarhet. […] jag som vanlig enkel människa 

kan faktiskt hjälpa nån annan om det bara handlar om att bära en kasse 
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hem en dag från affären så har jag hjälpt någon annan. Det är man 

uppvuxen med och det präglade en tycker jag till att göra valet att jag vill 

åka utomlands och hjälpa till någonstans […] för mig handlar mission om 

att man ändå så ska tala om vem Jesus är och liksom komma med det 

kristna budskapet […] de kan man ju göra genom i form av biståndsarbete 

naturligtvis, men jag tänker ändå så att mission är mer konkret tala om vad 

kristen tro är […] biståndsarbete är lite mer allmänt, jag kommer för att 

hjälpa dig för att jag vill det och då behöver jag inte vara kristen liksom. 

 

4.3 Tidigare erfarenheter 

 

Både Lisa och Elsa har föräldrar som genomfört liknande insatser som sina döttrar. 

Familjerna har även haft vänner som antingen gjort en insats som hjälparbetare, 

alternativt missionär. Lisa och Elsa menar att detta har påverkat och inspirerat dem i 

sin vilja att själva bli en del av hjälparbetet. Båda har även gjort resor med 

hjälparbeteskaraktär innan de genomförde den längre insatsen. 

 

Lisa: […] så sa min mamma bara men det är ju så klart att du ska passa på 

att åka till Moldavien innan bara för att få uppleva det. För hon sa att det 

var mycket jobbigt att komma till Kenya och se skillnaden från Sverige 

och Kenya […] det är väldigt bra att man sett fattigdomen innan man åker 

ut på en längre tripp för att veta vad man ger sig in på lite […] jag tänkte 

att det var mer en förberedelse inför min stora resa. […] pappa har alltid 

visat diabilder på Afrika ända sen vi var jättesmå […] jag har alltid brunnit 

för Afrika hela mitt liv […] dom
66

 har pratat jättemycket om det och jag 

har alltid velat, liksom vetat att jag ska åka […] 

 

Elsa: […] så gick jag en kurs på gymnasiet faktiskt för att jag var 

intresserad av det och så när det var projektarbete så i kombination med 

världsekonomi, det va olika kurser som var ihopsatta som hade med 

bistånd att göra. Så det var där någonstans det startade tror jag. […] nära 
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vän som åkte till Bali varje år så dit åkte jag sen också och hälsade på 

honom, men han hade inget uttalat uppdrag så utan han var mer på eget 

initiativ […] har reste runt mest och träffade människor och var allmänt 

medmänsklig. 

 

Gemensamt för samtliga respondenter är att en princip av att hjälpa andra människor 

varit en naturlig del i deras uppväxt, något som blir tydligt av Maries tidigare 

erfarenhet av hjälparbete. Hennes familj stödde ett fadderbarn med pengar och kläder. 

Församlingen som Marie tillhörde arrangerade insamlingar, samt att skolan 

arrangerade så att eleverna skickade julklappar med skolmaterial till jämnåriga elever 

i öststatsländer. 

 

Kalle är den som skiljer sig från de andra respondenterna och menar att han inte har 

några direkta tidigare erfarenheter av hjälparbete. Däremot har möten med 

missionärer som talat om Afrika gjort honom intresserad av kontinenten. Det var 

egentligen av en slump, menar Kalle, att han sökte till Mercy Ships. Hans flickvän 

hade under en längre tid haft en vilja att hjälpa till och delta i hjälparbetet på fartyget 

Anastasis. Drygt ett halvår efter att de blivit tillsammans skulle hon åka ut och då 

sökte även Kalle till Mercy Ships hjälparbete i Liberia. 

 

4.4 Motivet och syftet 

 

Lisa menar att det har varit en livsdröm för henne att få åka till Afrika och att det var 

flera faktorer som lockade. Det var både äventyret som resan skulle innebära och 

omsorgen om andra människor som fick henne att åka men framför allt att vara den 

som är invandraren. 

 

Lisa: Syftet med min resa var att få erfarenhet hur det är att flytta till ett 

nytt land och få känna den process det innebär att med språk, självkänsla 

och försöken att anpassa sig och passa in. […] hur man påverkas psykiskt 

av att inte vara hemma fast ändå tvingas vara hemma för det är ju där man 

bor. 
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De erfarenheter Lisa fick i Tanzania menar hon nu kommer att gagna henne i sin 

blivande yrkesroll som sfi-lärare
67

. 

 

Kulturmötet var även något som Marie angav som motiv för att åka som 

hjälparbetare, men det var bara en del av många som drev henne. 

 

Marie: Jag ville uppleva något mera, se världen utanför Sverige. […] våga 

utmanas. Man blir lätt bekväm i allting […] jag behövde utmanas, jag 

behövde ut på ett äventyr, jag behövde se människor som inte lever så som 

jag lever, men som lever bra liv å få känna att man gör nytta […] det lilla 

jag kan göra vill jag göra. 

 

För Elsa blev kombinationen av längtan att bo i ett annat land under en längre tid och 

viljan att utmanas i sin ledarroll motivet till hennes insats som engelsklärare.  

 

Elsa: […] jag ville utmanas mer i min ledarroll och därför blev det 

naturligt att ta ett steg vidare till något som var lite mer utmanande och då 

tänkte jag att nä men jag vill åka till ett annat land å testa mina 

ledarkunskaper, för att hitta mig själv lite faktiskt i den rollen […] 

 

Genom sökningar på internet fann hon så vad som kan sägas vara en ”perfect match” 

då uppgiften innebar ”mycket ansvar som ledare för en grupp barn”. 

 

För Kalle var motivet av ett annat slag, ett motiv med undersökande syfte för att få 

större kännedom om vad hjälparbete handlar om. 

 

Kalle: […] jag ville egentligen se hur för att det var intressant, man har ju 

hört […] missionärer som varit ute och biståndsarbetare som varit ute och 

då blir man ju lite sugen och intresserad att åka ut och se vad det handlar 

om och såna grejer. Det var egentligen mitt syfte få se och åka ut och få 

vad det egentligen är att vara, jobba som hjälparbetare […] 
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4.5 Föreställningen om mottagarlandet 

 

Elsa menade att hon hade svårt att föreställa sig Thailand dels för att hon inte hade 

varit där tidigare, samtidigt kände hon sig ”mätt på information och kulturell historia”. 

Hennes myckna studier av landet gjorde att hon kände sig välförberedd på det hon 

skulle möta i det nya landet. 

 

Genom tv och tidningar hade Kalle fått sin föreställning om Liberia som ett 

våldshärjat och extremt fattigt land. Våldet kom aldrig nära in på fartygets besättning, 

medan fattigdomen upplevdes tydligt och var stundtals påträngande. 

 

Den förväntade bilden av mottagarlandet var samstämmig mellan Lisa och Marie som 

båda fungerade som hjälparbetare i Afrikanska länder, Tanzania respektive Sydafrika. 

 

Lisa: […] man tänker att Afrika ska vara fattigt och att människorna ska 

må dåligt, att de inte har några pengar […] 

 

På frågan hur Marie föreställde sig Afrika och Sydafrika gavs svart koncist i två ord, 

”fattigt, smutsigt”. 

 

Lika samstämmiga Lisa och Marie var i sin föreställning om Afrika, lika villiga var de 

att medge att deras föreställning inte alls sammanföll med verkligheten. Båda 

framhöll människorna de mötte som glada och positiva, något de inte hade förväntat 

sig. 

 

Lisa: […] men jag upplevde ingen misär, alla var så glada hela tiden […] 

 

Marie: […] Afrika är inte smutsigt, det är vackert. Dom har precis allting 

vi har i alla fall Sydafrika. […] det va bra att åka så man förstod att dom 

inte är helt bakom flötet som man hade en bild av innan kanske. 

 



Patrik Nilvér 

 25 

4.6 Kulturkrockar och att vara vit 

 

Lisa, Marie och Elsa uppger att innan de påbörjade sin tjänst som hjälparbetare hade 

de på ett eller annat sätt fått viss kunskap om de förstående kulturkrockarna som 

skulle komma att ske. Marie framhåller att stor vikt lades vid detta under den 

förberedande kursen, att medvetandegöra deltagarna om de kulturbärare svenskar kan 

vara av rätt och riktighet.  Uppfattningen om sig själv ”[…] vi kan allting och vi vet 

allting och att vårt sätt är det bästa. Åka ut och ha den attityden och möta någonting 

annat funkar liksom inte […]” menar Marie. 

De största kulturkrockarna menar Marie att hon mötte i barnuppfostran. Hon 

konstaterar att ”[…] vi är väldigt fysiska med våra barn, men att man i Sydafrika är 

man inte det[…] dom tyckte vi var mesiga som hela tiden plockade upp barnen så fort 

dom grät […] de kunde vara väldigt hårdhänta mot dom […]”. När dessa förbistringar 

skedde växlade såväl de sydafrikanska kvinnorna och som hjälparbetarna från det 

gemensamma språket engelska, till sitt språk för att kommentera vad som just skett. 

Lisa menar att också hon upplevde att det var mycket ”tisseltassel” som doldes i det 

främmande språket ”man vet ju inte vad de säger om en”. Elsa menar att en opassande 

klädsel skapade kulturkrockarna i Thailand. 

 

Oberoende om hjälparbetarna var i Afrika eller Asien blev samtliga utpekade som 

något avvikande från den vedertagna normen. Många fördomar, menar Elsa, var 

skapade utifrån de turisthak som vi etablerat i Thailand. När dessa sades rakt ut gick 

det att bemöta fördomarna, men många fördomar kom aldrig heller fram tror Elsa. Det 

faktum, att ha en annan hudfärg var då istället en av de tuffaste utmaningarna på hela 

insatsen menar Elsa. 

 

Elsa: […] det kom alltid barn som sprang utanför och sprang och skrek att 

man var vit […] det var jättefrustrerande ett tag, det tror jag var det 

jobbigaste faktiskt, de a de va usch, vissa dagar hade man verkligen ångest 

och ville inte ens gå ut för det var så påfrestande att dom va på en hela 

tiden […] 
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Det motsatta upplevelsen hade Kalle av den oundvikliga uppmärksamheten som kom 

av hans kombination av att vara blond, lång och vit. Som storeman jobbade han i 

bakgrunden på fartyget, på den lokala marknaden blev rollen den omvända vilken han 

trivdes med. Däremot fanns en utbredd föreställning om att ”är man vit så är man rik” 

menar Kalle. Han menar att det var jobbigt när denna föreställning blev påträngande 

samtidigt som han har förståelse för dem ”[…] i Liberia […] har människorna en 

dollar per dag att leva på
68

, en dollar, sju spänn. […] jag förstår dom lite också. Vi 

kommer å visst vi är ju rikare än dom är men vi är ju ändå inte rika tycker vi då.” 

 

Även Lisa upplevde hur hudfärgen gjorde att de fick mycket uppmärksamhet. ”[…] 

folk visste om vart vi hade varit även fast vi var i en stad som låg tio mil bort […]”. 

 

4.7 Hemkomsten 

 

Känslan efter hemkomsten, av att inte höra hemma och utanförskap, blev Marie 

förvarnad om på den förberedande kursen innan utresan. För Marie blev det beskrivna 

verklighet. Hon menar att en nästintill identitetskris uppstod efter hemkomsten, det 

fanns ett behov av att tala med någon som förstod vad hon varit med om, men att den 

”någon” inte fanns vilket skapade det upplevda utanförskapet. 

 

Marie: […] att man inte riktigt kände sig hemma, ens hemma och så var 

det verkligen […] ingen brydde sig egentligen om allt som hade hänt och 

då blev det verkligen så här, jag är inte svensk och jag är verkligen inte 

sydafrikan, men jag hör ju inte hemma någonstans liksom. Det blev nästan 

som en identitetskris när man kom hem. 

 

Det utanförskap som Marie kände bekräftas också av Lisas mor som hade erfarenheter 

från sin resa till Kenya. Det var dock en känsla och upplevelse som vare sig Lisa, Elsa 

eller Kalle kunde identifiera sig med. Gemensamt för dessa tre var att de hade 

”någon” att dela sina upplevelser med. 
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Lisa: Jag tyckte inte det var svårt att komma hem. Jag är ju trots allt född i 

Sverige och det går skrämmande fort att vänja sig tillbaka igen. I början 

mådde jag dåligt över att det gick för lätt, att min resa inte påverkat mig 

alls. Min mamma sa alltid att det svåra var inte att åka ut utan att komma 

hem igen. Men jag tyckte inte det och det har nog gett mig lite dåligt 

samvete.
69

 

 

För Lisa fanns denna ”någon” i sina föräldrar som hade varit i Tanzania och Kenya 

tidigare och kunde förstå hennes upplevelser och de kulturmöten hon erfarit. ”Det har 

varit en stor hjälp för mig då de faktiskt kan föreställa sig min situation.” 
70

 Lisa har 

även kontakten fortfarande med de personer som hon åkte med och träffas 

regelbundet, vilket öppnar för samtal och att dela minnen med varandra. 

 

Elsa: Lätt att komma in i Sverige, vardagslunken. Svårt att beskriva vad 

jag upplevt för de människor jag inte hade haft kontakt med under tiden. 

[…] Så snart jag var hemma träffade jag flera sköna människor som varit 

ute i olika länder samma period via Equmenia, vi hade en så kallad 

”uppföljningsvecka” då vi hade enskilda samtal med även samtal i grupp 

om hur vi upplevde saker, det var uppskattat och samtidigt jobbigt att gå 

igenom den här drastiska kulturförändringen som det faktiskt var.
71

  

 

Elsa hade också en kusin som under samma period var ute på en liknande insats som 

henne och de fick vara ett stöd för varandra, genom samtal om sina upplevelser och 

tankar.
72

 

 

För Kalle var känslorna delade efter hemkomsten, men han upplevde inget problem 

att komma in i det svenska samhället igen, i vilket han kände sig hemma. Med sin 

flickvän, nuvarande fru, bearbetade de tillsammans sina upplevelser. 

 

Kalle: Det var rätt skönt att komma hem för man kan ju säga så här att det 

blev så mycket som ändrade mitt liv den här resan […] så det var skönt att 
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komma hem och landa lite i sin egna kultur i sin egen omvärld och få 

bearbeta det här man gått igenom så det va jätteskönt. Men ändå va de 

tråkigt att komma hem för man vill ju gärna fortsätta för det va så kul. 

 

4.8 En förändrad bild av hjälparbete 

 

Utifrån de erfarenheter respondenterna fick under sin insats menar samtliga att deras 

syn på hjälparbete har förändrats. Det går inte att finna någon gemensam nämnare för 

de förändringar som skett utan dessa skedde på vitt skilda områden. 

 

Hjälparbete har för Lisa tidigare givit associationer av något som varit ”svårt och 

tufft”. Nu menar Lisa i stället att hjälparbetet för henne också förknippas med något 

positivt genom mötet med andra människor och de vänskapliga relationerna som 

byggs, ”man kan njuta av livet där även fast det är svårt liksom”. 

 

Marie menar att tidigare har hjälparbete för henne varit starkt förknippat med att ge 

humanitär hjälp till andra länder, men att denna föreställning har omdefinierats till att 

även se dessa behov av hjälp också i Sverige. Det är ett behov under ytan som skapats 

av en allt mer utbredd arbetslöshet vilket resulterat i en undre medelklass menar 

Marie. Hon tänker sig inte nödvändigtvis att det handlar om ekonomiskt bistånd utan 

snarare att dela med sig av mat. ”för vi i Sverige har det bra, vi har mat på bordet och 

vi har kläder att ta på oss och vi har hem att vara i och så är det ju faktiskt inte längre 

här” 

 

Elsa menar på att det analytiska förhållningssätt hon hade till kulturmötet med andra 

hjälparbetare har förändrat sitt sätt att se på hjälparbete. 

 

Elsa: Vi mötte en massa olika kulturer, det va amerikanska 

biståndsarbetare, det var australiensiska biståndsarbetare, de va engelska 

och på det sättet hade man ju också olika syn när man mött dom olika 

kulturerna liksom, jaha tänker dom så här? varför gör dom så?, eller, 

varför jobbar dom med det här när det här behövs? a men du vet man 

analyserar det mycket så här på det sättet så ändras ju flera perspektiv […] 
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4.9 Är bistånd svaret? 

 

Att Sverige ska bidra med bistånd till andra länder anser samtliga respondenter vara 

en självklarhet. Det framkommer tydligt i Maries replik på frågan varför ska vi i 

Sverige ge bistånd till andra länder? 

 

Marie: Varför ska vi inte ge bistånd? Vi lever i överflöd! Det är 

fruktansvärt om inte annat så borde vårt samvete göra att vi vill ge bistånd. 

[…] Jag tror i och för sig att om länder som får bistånd idag, kunde få 

hjälp på ett annat sätt och kanske mer bygga på deras uppfinningsrikedom. 

Så kanske inte de hade behövt bistånd i samma form som idag.
73

 

 

Lisa: […] Öka kunskapen för att öka vilja att hjälpa och även öppna 

ögonen på oss i Sverige så att vi inser att vi faktiskt har allt vi behöver och 

lite till. Att vi har ett ansvar att ge vårt överflöd vidare för att alla 

människor i världen har rätt att ha det lika bra som vi. Det äger vi ingen 

ensamrätt över. Vi i väst har inget monopol över världens tillgångar.
74

 

 

Vidare menar Marie att bistånd, som det ser ut idag, ofta ges med en dold avsikt av 

givaren om att i längden tjäna pengar. Motsatsen till ett sådant förfarande anser Marie 

vara en potentiell lösning på givandet av bistånd. 

 

Elsa menar att ”[…] vi tillsammans har ett gemensamt ansvar för den här jorden 

[…]”
75

. Vidare menar hon att både mottagarländer och svenskar skulle bli förlorare 

om Sverige inte gav bistånd. Som den stora biståndsgivare vi är, menar Elsa, skulle 

det bli en signifikant skillnad om vårat bistånd uteblev. Förlusten för Sverige finner 

hon i att ”Jag tror att vi garanterat skulle bli mindre medvetna om hur andra fattiga 

länder har det och därmed tappa vår styrka i att hjälpa varandra här på jorden”.
76
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Röda korsets arbete ger Kalle som exempel på hur en organisation som gör väldigt 

mycket lyckas med att lindra nöd, vilken annars troligtvis skulle ha varit betydligt 

värre menar Kalle. Att ge pengar är en självklarhet för Kalle, men ”[…] jag tycker 

ändå att man ska se till och kolla vart går mina pengar till och inte bara ge […]”. 

Kalle är även av den uppfattningen att pengar inte är hela svaret och tar den nyligen 

avslutade hjälpinsamlingen Musikhjälpen
77

 som exempel. Han menar att det också 

finns en kulturell fråga som utestänger tjejer från skolgången vilken man inte kan lösa 

med pengar. Däremot om det handlar om att tjejer inte har råd att gå i skolan, då 

hjälper pengarna. 

 

4.9.1 Att se sin like 

 

I mina respondenters åsikter om förhållandet mellan mottagarland och givarland 

framkommer det att hjälpen måste ske tillsammans med mottagarlandet. 

 

I definitionen av bistånd menar Elsa att det är ett ”samarbete mellan olika parter”.  

 

Lisa och Kalle ger varsitt exempel på hur de menar att hjälparbete bör fungera. 

 

Lisa: […] hon som hade varit där innan, hon åkte hem 2004 så de har 

drivit det själva nu […] det är ju det som är meningen att man ska kunna 

lämna över uppdraget mer och mer. 

 

Kalle […] de
78

 hjälper ju till att bygga latriner också i byarna […] vi hade 

den tanken också att dom inhemska folken ska bygga latrinen själv men vi 

står för kostnaden, vi kan betala lite för arbetet, vi betalar all material och 

allt sånt. På grund utav att dom själva ska känna att det är våran latrin och 

inte att vi har kommit och byggt upp den och sen ska de använda den […] 
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5. Analys och diskussion 

 

I följande del kommer jag att knyta an resultat med tidigare forskning, samt ge 

förklaringar på resultatet ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

 

5.1 Mercenaries, Missionaries och Misfits 

 

Denna förklaringsmodell menar jag lämpar sig för att beskriva mina respondenter. En 

mer detaljerad förklaring av modellerna återfinns under delen 3. Tidigare forskning. 

 

Jag konstaterar att mina respondenter återfinns i två av dessa tre förklaringsmodeller, 

de ”flyter” mellan grupperna missionaries och misfits. Ett sådant skeende konstateras 

även av R.L Stirrat i sin undersökning
79

. Han talar om en biståndsarbetares cykel som 

relateras till en glidning mellan samtliga tre grupperna under en längre karriär inom 

hjälparbete. Den begränsade tidsomfattningen på min studie gör att jag inte kan finna 

någon sådan rörelse så att det kan betraktas som en hel cykel. 

 

5.1.1 Mercenaries 

 

Jag finner ingen av de hjälparbetare jag intervjuat för denna studie kan förklaras vara 

en mercenary. Den enda likheten mina respondenter kan sägas ha utifrån de svar de 

har lämnat är tidsomfattningen, som för mercenaries endast är en kortare period vilket 

överensstämmer med mina respondenter. 

 

5.1.2 Missionaries 

 

En missionary karaktäriseras av ett stort engagemang i sin uppgift som hjälparbetare. 

Denne arbetar i nöden och är inte distanserad från nöden, vilket är förhållandet för en 

mercenary. Att jobba på gräsrotsnivå tillsammans med lokalbefolkningen i 
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mottagarlandet är effektivt och det bästa sättet att verka för att en förändring till det 

bättre ska ske i den situation mottagarlandet befinner sig i. 

 

Detta engagemang och hängivenhet för sitt uppdrag, att hjälpa människor på olika 

sätt, kan jag se finns hos samtliga respondenter i min studie och sammanfaller till viss 

del med deras motiv till att delta i hjälparbetet. Deras verksamheter har rört sig inom 

tre områden; omvårdnad, lärande och understödjande. Där av kan jag se att det inte är 

hjälparbetarens uppgift som gör denne till en mercenary eller missinoary, utan det är 

motivet och syftet, synen på hjälparbete och genomförandet, där synen på 

mottagarlandet är väsentlig, som är det avgörande ur detta hänseende. I Lisas 

definition av hjälparbete menar hon att ”man gör det för att hjälpa andra”, vilken är en 

formulering som även används av Kalle. I Elsas definition av hjälparbete belyser hon 

vikten av att givarlandet ser mottagarlandet som sin jämlike. 

 

Att skapa en samhällsförändring är inget uttalat motiv eller syfte för 

intervjupersonerna i denna studie. Inte heller framkommer det några sådana tankar när 

de ombeds tänka på hjälparbete i ett större sammanhang. Att åstadkomma en 

samhällsförändring är något som R.L. Stirrat finner bland personerna som han 

förklarar som missionaries, men följaktligen något jag inte kan finna som ett uttalat 

syfte med hjälparbete bland respondenterna i min studie. Emellertid väcker Kalle 

frågan, om det bara är pengar som behövs då tjejer nekas skolgång? Han menar att 

det ibland handlar om en kulturell fråga och då blir hjälparbetets uppgift att skapa en 

inkluderande kultur av kvinnor i samhället, från den tidigare exkluderande. Några 

tankar och strategier om en sådan kulturell förändring eller att detta skulle vara ett 

uttalat mål framkommer dock inte i intervjun med Kalle. En möjlig förklaring till att 

inga samhällsförändrande idéer framkommer hos respondenterna i min studie kan 

vara att de endast under en begränsad och relativt kort tid var på fältet, något som står 

i motsatsförhållande till det som framkommer hos R.L Stirrat
80

. 

 

Inte heller uttrycker sig intervjupersonerna på ett sätt som går att tolka som att de har 

som syfte att överföra sina västerländska värderingar på människorna de mött. Detta 

resultat är viktigt, vilket skiljer sig mot vad R.L. Stirrat menar, då jag trots allt så 
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intimt använder mig av dessa begrepp. Att använda sig av generaliseringar är alltid 

farligt att göra, men jag upplever det som att den bild R.L. Stirrat ger av missionaries 

i detta fall
81

 inte kan bekräftas av min studie. Det jag emellertid kan konstatera är att i 

vissa av kulturkrockarna som respondenterna upplevde under sin insats, fanns det ett 

baktalande av så väl hjälparbetarna som sina inhemska likar. Ett exempel på detta 

finner jag i Maries upplevelse som menar att i omvårdnaden av barnen kunde de 

Sydafrikanska kvinnorna vara hårdhänta med barnen, vilket inte de svenska 

hjälparbetarna såg förenligt med god barnuppfostran, varpå de svenska hjälparbetarna 

sinsemellan utböt åsikter på svenska. Det samma gällde i ett omvänt förhållande. Det 

var inget försök att pådyvla barnuppfostran enligt västerländska normer, men det blev 

en intern kritik av den sydafrikanska motsvarigheten. Kulturkrockarna framstod som 

oundvikliga för samtliga respondenter. 

 

Jag finner det gemensamt för samtliga intervjupersoner att de har en kristen tro. De 

berättar att de under sin uppväxt har mött missionsarbete vilket på ett eller annat sätt 

intresserat dem. Den grova generalisering som görs att missionaries är personer med 

en släkt och uppväxt präglad av missionärsarbete
82

 kan med min studie ges 

ytterligare legitimitet. Dock ska det betänkas att urvalsprocessen kan ifrågasättas samt 

den begränsade antalet respondenter, denna kritik återkommer jag till i 5.5 

Metoddiskussion. 

 

5.1.3 Misfits 

 

Jag kan inte tydligt finna att motiven och syftet till varför respondenterna beslutade 

sig att göra en insats som hjälparbetare går att koppla till den grupp som R.L. Stirrat 

kallar för misfits. Marie uppger emellertid en del av sitt motiv var att ”få känna att 

man gör nytta”. Jag tolkar det som att hon, i det sammanhang hon befann sig i då, inte 

kände att hon gjorde nytta på det sättet hon önskade. I rollen som hjälparbetare 

hoppades då Marie på, att finna sig i en roll där hon kunde bidra och göra en skillnad. 

De andra respondenterna talar om att finna sin roll som ledare, att anpassa sig till en 

ny kultur och se vad det innebar att vara hjälparbetare. Dessa motiv kan även de 
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tolkas som sökande på ett sätt, att finna och undersöka sin roll. Men jag kan inte se att 

de uttryckligen upplevde att de saknade mening i den sociala kontext de befann sig i. 

 

I intervjuerna blir det dock tydligt att upplevelsen av att inte passa in i en social 

kontext under sin tid som hjälparbetare delades av samtliga respondenter. På så sätt 

har de gemensamt en upplevelse att vara en misfit. Upplevelsen av att inte passa in 

framkom i intervjuerna berodde på sin avvikande hudfärg. Den uppmärksamhet 

hudfärgen tilldrog sig menade Lisa, Marie och Elsa stundtals var jobbig. Även de 

förutfattade meningarna som kom med hudfärgen, ”att var man vit så var man rik”, 

upplevde Kalle var besvärande. Ytterligare ett upplevt hinder för respondenterna var 

språket. Flertalet av dem menar att det talades om dem, men inte med dem. 

 

Den upplevelse Marie hade av att känna en identitetskris efter hemkomsten bekräftas 

av den forskning R.L. Stirrat genomfört. Han menar att antingen beror identitetskrisen 

på att det samhälle man en gång lämnade kraftigt har förändrats, vilket gör att man 

inte kan finna sin roll i samhället. Alternativt, vilket Marie upplevde, att 

hjälparbetarens livsvärld drastiskt har förändrats. Utan någon att dela och bearbeta de 

erfarenheter och de upplevelser man har kan den nämnda identitetskrisen uppstå. Lisa, 

Elsa och Kalle delade inte den upplevelsen med Marie. Det som var gemensamt för 

dessa tre var att de hade någon att prata och dela det de hade varit med om. Lisa hade 

sina föräldrar. Elsa hade en kusin och andra hjälparbetare inom Equmenia, samt att 

hon blev erbjuden att tala med en professionell psykolog. Kalle hade sin fru att dela 

sina upplevelser med. Han menade sig också vara en ”grubblare av naturen” som 

bearbetade mycket själv. 

 

5.2 Korrelationen mellan regering och hjälparbetarna 

 

Biståndspolitikens framväxt har belyst problematiken de många frågorna ur skilda 

perspektiv. Framförallt Elsa, men även Lisa och Kalle resonerar kring biståndfrågan 

på ett sätt som gör det klart att de uppfattar hjälparbete komplext. Elsa menar att 

hjälparbete handlar om partnerskap och att ta tillvara på kunskaper som finns hos 

båda parter och lära sig av varandra. Just partnerskapet blir tydligt, genom 

respondenternas svar, kan ha flera dimensioner. Den första är att den naturliga gången 
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för ett hjälparbete är att givarlandet ger adekvat stöd och hjälp i uppstarten, men att 

målet för hjälparbetet är ett överlämnande till mottagarlandet. Lisa visar på detta i sin 

mening om driften av det barnhem hon arbetade på, ”det som är meningen att man ska 

kunna lämna över uppdraget mer och mer”. Den andra förklaras utifrån den 

tankestruktur Mercy Ships har enligt Kalle, som menar att det är viktigt att 

mottagarlandet äger processen av hjälparbetet, i detta fall byggandet av latriner. Min 

tolkning av Kalles svar är att äga processen ska vara en garant för att undvika känslan 

hos mottagarlandet att känna sig kuvat och ”ny-kolonialiserat”. Samt att som Elsa se 

partnerskap på ett sätt där givarlandet ser mottagarlandet som sin like. Elsas mening 

framstår som en gemensam nämnare för lyckat hjälparbete som även återfinns som en 

tydlig byggsten i den svenska regerings syn på hjälparbete
83

. 

 

5.3 Socioekonomiskt perspektiv 

 

5.3.1 Fördelningsaspekten 

 

Fördelningsaspekten kan ses ur ett egenintresse, likt ”vi rättar till problemen för att 

slippa en spridning av dem hem till oss”
84

. En sådant motiv kan jag inte finna hos 

intervjupersonerna utifrån den tolkning jag har gjort av insamlad data. 

Fördelningsaspekten kan även ses ur ett altruistisktperspektiv, vilket är ett motiv jag 

tolkar att samtliga respondenter mer eller mindre haft för ögonen men att det tar sig 

olika uttryck. Altruism handlar om att vara medmänsklig, utan krav på att få något 

tillbaka. 

 

Jag vill mena att deras föreställning av hjälparbete även påverkar dem i deras beslut 

att åka. Något förenklat ser jag att respondenternas motiv för att åka bottnar i att de 

upplever sin livsvärld hemma te sig så pass bra att de vill dela med sig och hjälpa 

andra människor. Människor som inte har samma höga och trygga levnadsstandard 

som respondenterna själva upplever sig ha. Marie menar att hennes uppväxt var 

präglad av tanken om att hjälpa andra människor och det bidrog till valet att åka ut 
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som hjälparbetare. Något som även framgår av hennes tidigare erfarenheter av 

hjälparbete, att dela med sig. Kalle menar att ”jag hjälper andra människor för att jag 

har det så bra”.  

 

Gemensamt för respondenterna är deras kristna tro, men jag vill inte dryfta mig till att 

säga att det är det som påverkat deras anföranden av altruistiska motiv till bistånd. Det 

skulle vara allt för naivt, och utan kontrollgrupp helt omöjligt. Däremot anser jag att 

deras föräldrars inställning, att det är naturligt att hjälpa andra människor, format 

respondenterna i sina åsikter och övertygelser. Denna koppling mellan förälder och 

barn menar jag finns i huvudsak hos Lisa, Marie och Elsa. I intervjun med Kalle 

framkommer ingen sådan tydlig koppling. Han relaterar snarare direkt till sin kristna 

tro ”biståndsarbete för mig är […] att visa vem Jesus är eller vad Jesus har gjort för 

mig”. Just begreppen mission, volontärarbete och biståndsarbete samt hjälparbete 

användes om vartannat i intervjuerna något som förbryllade mig. Det blev en 

intressant fråga att ställa då den mycket väl kan påverka i valet av att åka som 

hjälparbetare och motivet för insatsen. Flera av respondenterna hade också en hårfin 

skillnad mellan begreppen, eller ingen alls.  

 

Marie menar att det finns ett behov av hjälp i Sverige vilket kan härledas till 

fördelningsaspekten och den enligt henne växande undre medelklassen. Det har 

förändrat hennes syn på hjälparbete, att det även finns behov av och kan utföras på 

hemmaplan, i Sverige. En förändring menade även Lisa skett i hennes syn på 

hjälparbete, vilken också kan kopplas till fördelningsaspekten. För Lisa blev mötet 

med människorna i nöden, att kunna se glädje och knyta vänskapsband trots de tuffa 

omständigheterna. Det materialistiska fick en sekundär betydelse för henne. 

 

5.3.2 Effektivitetsaspekter 

 

Effektivitetsaspekter se som att hjälparbetare ser ett behov av att bidra till en bättre 

användning av jordens resurser och detta blir dennes motiv. En mycket grov tolkning 

av vad hjälparbete var praktiskt för Elsa i Thailand, gör att jag kan se att hon ökade 

effektiviteten av jordens resurser. Måhända att det är en extremt materialistiskt 

tolkning och resonemang, om att se hennes elever som resurser. Hon menar att 
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hjälparbete handlar om överföring av kunskap mellan olika parter vilket är ett faktum 

i den ”perfect match” beskrivning som hon fann över sin uppgift som hjälparbetare. 

Kommunikationsmöjligheterna för de karenernska eleverna ökade oräkneligen många 

gånger när de lärde sig behärska det engelska språket. Kommunikation blir effektivare 

med ett så när som världsomfattande språk som engelskan är. Jag vill återigen 

poängtera att det inte var Elsas motiv för att åka, utan det är en av mig mycket grov 

tolkning av hennes uppgift som hjälparbetare. 

 

För Elsa handlade den förändrade bilden av hjälparbete om att upptäcka nya sätt att 

organisera och genomföra hjälparbete. Det skedde genom ett kritiskt förhållningssätt 

och ifrågasättande av andras och sin egen insats som hjälparbetare. Inte heller det var 

något uttalat motiv för henne, men blev ett resultat av hennes insats och kan kopplas 

till effektivitetsaspekten. 

 

5.4 Slutsats 

 

Av de motiv, syften och hur de såg på hjälparbete innan de åkte, menar jag att de till 

största delen haft altruistiska motiv till att göra en insats som hjälparbetare. Att dela 

med sig av sitt överflöd och försöka ge av den trygghet de själva känt i Sverige. 

Drivna av en fördelningsaspekt, om man så vill säga. Jag tolkar även att 

föreställningen om mottagarlandet, som ett land i extrem misär, påverkat Lisa och 

Marie. Respondenterna anger även personliga motiv så som en vilja att möta en annan 

kultur i utmaningen i att inte passa in, utvecklas som ledare, längtan efter ett äventyr, 

samt viljan att göra nytta utifrån ”det lilla jag kan gör, vill jag göra”
85

. Deras 

gemensamma bakgrund i den kristna tron menar jag kan ha betydelse för hur de 

förhåller sig till hjälparbete. Även deras relativt tydliga koppling till hjälparbete, 

redan under uppväxt åren i hemmet, menar jag har betydelse för deras positiva 

inställning till hjälparbete. Att Sverige ska hjälpa andra länder som är i behov av 

bistånd ses som en självklarhet av samtliga respondenter. 
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Jag använder mig av R.L. Stirrats förklaringsmodeller mercenaries, missionaries och  

misfits
86

. Utifrån denna modell tolkar jag att mina respondenter ska ses som 

missionaries då de verkar i nöden och inte distanserar sig från nöden. Mina 

respondenter uttrycker dock ingen västerländsk agenda som de vill överföra på 

mottagarlandet, vilket är det gemensamma fallet för grupperna R.L. Stirrat benämner 

som missionaries och mercenaries. Både på fältet menar samtliga respondenter och 

efter hemkomsten menar Marie, upplevde de kulturkrockar och känslan av att inte 

passa in. Det är något som är karaktäriserande för gruppen misfits. På fältet rörde det 

sig om att bli utpekad som vit och att bemöta förutfattade meningar och felaktiga 

föreställningar. Hemkomstens svårigheter bestod även den i att inte bli förstådd och 

en upplevelse av att inte passa in i den sociala kontext som lämnats. Även om antalet 

respondenter i min undersökning förhindrar mig att göra en generalisering, kan 

tendenser skönjas gällande hjälparbetarnas hemkomst. Utifrån mitt resultat kan det 

påstås att hemkomsten underlättas genom att hjälparbetaren har någon person som 

lyssnar och förstår de upplevelser hjälparbetaren mött och erfarenheter denne fått. 

Utan stöd och förståelse kan en nästintill identitetskris skapas, något som även är 

karaktäriserande för gruppen misfits. Den ende respondent som uppgav att denne 

blivit erbjuden professionell hjälp var Elsa, som åkte med en övervägande del av 

finansieringen stödd från Sida. 

 

Elsa utmärker sig på så vis att hennes insats kan ses ur en effektivitetsaspekt även om 

syftet inte var den för henne. Det är även inom effektivitetsaspekten hennes 

förändrade syn på hjälparbetes organisation och genomförande framkommer. 

Ytterligare ett intressant resultat är även att respondenternas syn på hjälparbete så 

tydligt berör resonemanget kring partnerskapet mellan givarland och mottagarland, 

för att nå ett lyckat hjälparbete. Jag kan se en insiktsfullhet hos respondenterna som 

torde tyda på att de ser hjälparbetet ur en holistisk synvinkel och ser det komplexa i 

biståndsproblematiken. Jag finner likheter mellan deras tankar och i vad som 

framkommer i 3.2 Likheter i biståndets inriktning. I vilken Mellenniemålens
87

 

tillkomst under 2000-talet aktualiseras, en deklaration vilken Sverige har förbundit sig 

till. Även den svenska regeringens former för ett lyckat humanitärt bistånd presenteras 
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i policydokumentet Rädda liv och lindra nöd
88

  där ett tydligt fokus ligger på 

partnerskapet mellan givarland och mottagarland. 

 

5.5 Förslag på vidare forskning 

 

På grund av det tämligen outforskade område jag har beträtt finns det mycket kvar att 

utforska. Respondenterna i min undersökning är samtliga kristna, vilket jag vill mena 

har påverkat bilden av hjälparbete men även motiven till att åka iväg som 

hjälparbetare. På grund av detta skulle det vara intressant att genomföra en studie fast 

med respondenter som inte är bekännande kristna. Beroende på resultatet av den 

skulle reabiliteten i min studie eventuellt att öka, alternativt omkullkastas. 

 

Jag ser också ett behov av att göra en studie av hjälparbetare med inslag av 

observationer på fältet under en längre period för att kunna utarbeta ett program för 

hjälparbetare när de kommer hem. Detta för att öka tryggheten i hemkomsten, att inte 

lämna hjälparbetaren ”vind för våg” med sina i många fall emotionellt svåra 

upplevelser. Omsorgen om den frivillige hjälparen är minst lika viktig som omsorgen 

om de som lever i nöden. 
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Bilaga 1 
 

Definition 

Hur definierar du biståndsarbete idag? 

 

Egen erfarenhet och intresse 

Vad har du för tidigare erfarenheter av biståndsarbete från din uppväxt? (mamma, 

pappa, syskon, vänner?) 

Hur såg du på biståndsarbete innan din insats? 

Hade du erfarenhet från liknande ”arbete” innan du åkte? 

 

Utbildningen 

Vad hade du för utbildning innan du åkte iväg? 

På vilket sätt påverkade dina erfarenheter och din utbildning dig i ditt val att åka iväg 

som volontär/biståndsarbetare? 

 

Beslut 

Hur gammal var du när du åkte? 

Hur finansierade du vistelsen? 

Vad gjorde att du bestämde dig att åka? 

Vad var det som inspirerade dig till att åka, vad var det som lockade? 

Vilken organisation åkte du med? 

Vilka krav hade de på dig för att du skulle fungera i sammanhanget gällande 

utbildning? 

Fick du ytterligare utbildning av organisationen, vad handlande den om i så fall? 

 

Genomförandet 

Vilken var din huvuduppgift? 

Hur upplevde du din tid? 

Kan du beskriva en ”vanlig” dag? 

På vilket sätt förhöll du dig till människorna du träffade? 

 

Reflektioner 

Vad gjorde starkast intryck på dig under insatsen? 

Upplevde du att du hade fått de förutsättningar du behövde för att kunna genomföra 

ditt uppdrag? 

Har din syn på biståndsarbete förändrats något efter att du kommit hem? 

Har du förändrats och på vilket sätt? 

 

Biståndsarbete på hemmaplan 

Hur involverad är du i biståndsarbete idag? 

Är biståndspolitik en fråga som påverkar dig hur du röstar i riksdagsvalet? 

Har du planer på eller skulle du kunna tänka dig att åka iväg igen? Vad är det i så fall 

som driver dig eller vad är det som gör att du inte vill åka iväg igen? 

 

Är det något du vill tillägga eller något fördjupa som du känner att vi inte har talat 

om? 
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Bilaga 2 
 

Örebro 14/12-2011 

 

Hej, 

 

Först och främst vill jag än en gång tacka för att Du kunde ställa upp på intervjun. Det 

var intressant och givande att få höra Dina tankar, erfarenheter och ta del av Din 

kunskap om hjälparbete. 

 

Jag skulle nu behöva ställa några kompletterande frågor till den intervju vi hade och 

önskar att Du har tid och möjlighet att svara på dessa och maila tillbaka så snart Du 

har möjlighet, dock senast 21/12-11. Precis som för intervjun gäller anonymitet i de 

svar Du lämnar och full frivillighet i att svara på frågorna. 

 

Fråga tre kan kännas väldigt omfattande, men svaret behöver inte vara lika 

omfattande som frågan kan tolkas. 

 

1. A) 
Hur upplevde du att komma hem, vilka känslor kan du beskriva det med? 

 B)
 Hade du någon att prata med när du kom hem, som du känner kunde förstå 

     det du upplevt och varit med om? (familj, vän, organisationen) 

 

2. A) 
Vad var ditt syfte med din insats? 

 
B) 

Anser du att du nådde det tänkta syftet du hade med din insats? 

 

3. A) 
Varför ska vi i Sverige ge bistånd till andra länder? 

 B) 
Vad tror du händer om givandet av bistånd uteblir? 

 

 

 

Jag önskar Dig en fridfull och mysig advent. 

 

Mvh Patrik Nilvér 

Örebro universitet, Inriktning samhällskunskap, Globalisering. 


