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Förord 
Denna uppsats är en kandidatuppsats inom ämnet Turismvetenskap. Uppsatsen behandlar 
främst kulturmöten och då kultur är ett viktigt inslag i turism fann vi det intressant att 
undersöka utvecklingsprojektet tusenet.  
 
Vi vill tacka vår handledare Christer Foghagen för tips och råd om under arbetets gång. Vi 
vill även tacka de personer som ställt upp på intervjuer och bidragit med underlag till vårt 
empiriska material. Och avsluta med att önska projektet och deltagarna lycka till under den 
tid som är kvar. 
 
Kalmar, maj 2008 
Therese Bengtsson 
Tina Strid 
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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar synen på kultur inom utvecklingsprojektet tusenet. Tusenet är ett 
projekt mellan Sverige och Turkiet och en del av Turkietprogrammet, som syftar till att 
underlätta och främja Turkiets medlemskap i EU samt att fördjupa de svensk-turkiska 
relationerna. Då denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer vill vi skapa förståelse snarare 
än att komma fram till några absoluta sanningar. Studien är baserad på sex stycken kvalitativa 
intervjuer med representanter från de svenska deltagarna i tusenet. Även en mindre 
omfattande telefonintervju för att utreda projektnamnet har utförts. Syftet med denna uppsats 
är att studera de medverkande aktörernas uppfattningar angående bilder av Turkiet, andra 
kulturer och utveckling. Syftet är även att kartlägga de medverkandes inställningar, och 
försöka utreda om det finns faktiska (eller endast inbillade) skillnader mellan turkar och 
svenskar.  
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1. Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
År 2006 startades projektet tusenet som består av fem svenska och 22 turkiska kommuner. 
Tusenet är en del av Turkietprogrammet med mål att Turkiet ska bli medlem i EU. Det är ett 
projekt som arbetar för att öka demokratiseringen i Turkiet och respekten för mänskliga 
rättigheter samt att skapa starkare band med Europa och de värderingar som råder. Projektet 
ska fortskrida mellan 2006-2010. Sida står för finansieringen av projektet som är kalkylerat 
till att kosta 20-25 miljoner svenska kronor och ytterligare finansiering kommer att ansökas 
från EU. Projektet är utvecklat, organiserat och administrerat av; Swedish Association of 
Local Authorities and Regions (SALAR) (via dess internationella organ SALA IDA, Swedish 
Association of Local Authorities and Regions International Development Agency) och dess 
turkiska motpart, Union of Municipalities of Turkey (UMT). Kalmar är en av de svenska 
kommuner som är engagerade i projektet, och är involverad i två partnerskap. De kommuner 
som Kalmar arbetar med i Turkiet är, Bornova, Manisa och Karsiyaka vilka ligger i Egeiska 
regionen samt Samsun, Amasya Giresun och Ordu i Svarta Havsregionen. Malmö arbetar 
med tre kommuner, Antalya, Mugla, och Tarsus, som ligger i Medelhavsregionen. Områden 
som ska arbetas med i Egeiska regionen är hållbar turism och triple helix (samarbete mellan 
högskoleutbildning, näringslivet och offentlig sektor). I Svarta Havsregionen är områdena 
lokal ekonomisk utveckling, stöd för små och medelstora företag, samt sysselsättning och 
turism. I Medelhavsregionen är profilfrågorna hållbar ekonomisk, social och ekologisk 
utveckling. I projektredogörelsen står det att målen är; ett samarbete mellan kommunerna, 
något som båda parter tjänar på, att se sin tillvaro i en annan kontext är lärorikt samt att se sin 
verklighet med andra ögon. “The idea is that problem solving and development of new ideas 
and good practice is something that benefits from seeing your own problem in another 
context, and from seeing your own situation with the eyes of someone else.” (Revised 
Proposal, 2007:14). Projektet ska även verka för att bygga upp de turkiska kommunernas 
kunskap samt decentralisering av makt och ökat lokalt självstyre (Revised Proposal, 2007).  
 
Västvärlden har under historiens gång kolonialiserat och härskat över andra länder (Said, 
2002), vilket fortfarande kan sägas pågå i en annan form, det som benämns neo-kolonialism. 
Inom turismen kan vi även se att västvärlden applicerar sina tankar, i form av exempelvis 
planering, i mindre utvecklade länder, vilket kan leda till problem då landet befinner sig i en 
annan situation och dessa länder riskerar att bli alltför beroende av utomstående (Tosun, 
2001; Tosun & Jenkins, 1998). Västvärldens generella syn på utveckling tycks enligt Said 
(2002) vara att väst utvecklas konstant, medan öst tycks stå still. Litteraturen utgår ofta ifrån 
att ”vi i väst” lever ett ”modernt” liv och att det exotiska eller annorlunda öst alltså är 
motsatsen till det, något som benämnts postkolonialism (Said, 2002). 1978 gav författaren 
och professorn Edward Said ut boken ”Orientalism”, i vilken han utreder de 
vanföreställningar om andra kulturer som framställts av framstående akademiker inom konst, 
litteratur och så vidare. Said (2002), menar att det finns en romantisering kring det vi ser som 
kvarlevor från äldre tider, landsbygd och traditioner. Det finns också en nedlåtande ton där 
människorna som beskrivs inte kan hantera allt det nya, moderna som kommer från väst.  
Som en del av att måla upp Mellanöstern som dåtid används ofta sagor som symboler för att 
placera samhället långt bort från det moderna västerlandet. Orienten är en förgången värld, 
Tusen och en natts värld (Said, 2002). Detta är en saga som många känner till, har läst och 
kan skapa sig en bild av, den används ofta för att beskriva ett resmål, exempelvis i Airtours 
beskrivning av Istanbul; ”… som hämtad ur Tusen och en natt” (www.airtours.se). I sagan 
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Tusen och en natt framställs Orienten som ett ”sagoland med undersköna beslöjade kvinnor, 
grymma och potenta män, flygande mattor och andar i flaskor” (www.dn.se).  
 
Lundahl (2002) menar att postkoloniala studier i hög grad handlar om det svåra i att skapa 
rättvisa bilder och framställningar, något som benämns som representationsproblematiken. 
”Hur kan man avgöra vilka bilder och framställningar som är rättvisa eller orättvisa? Vem 
har makten att avgöra det? Vem har tolkningsföreträde? Vems bilder och framställningar får 
beskriva världen och i vems intresse? (Lundahl, 2002:10). Dessa är alla frågor som vi ämnar 
utreda i vår undersökning, inom ramen för tusenet-projektet.  Hur bidrar vi till att vidareföra 
och stärka stereotypa bilder av människor som vi inte känner? Som Lundahl (2002) skriver – 
det är inte alls bara med avsikten att vara nedsättande. Även de allra godaste av intensioner 
kan visa sig innehålla generaliseringar. Mc Eachrane och Faye (2001) analyserar intressanta 
frågor vilka även är några frågor som denna uppsats kommer att behandla: “Vilka är 
“svenskar”? Vilka är ”européer”? Vilka är ”västerlänningar”? Vilka är ”de Andra”? 
Spelar det någon roll? Varför? På vilket sätt?”  
 

1.2  Problemformulering och frågeställningar 
Vi vill försöka analysera förhållandet mellan vilken bild de svenska företrädarna har av 
Turkiet och människorna som bor där och vad de baserar dessa bilder på. Vi ska studera 
tusenet-projektet genom att se vad två av de svenska kommunernas (Kalmar och Malmö) 
företrädare, samt några andra deltagande, har för syn på projektets utveckling och andra 
kulturer. Fokus kommer att ligga på de föreställningar de svenska representanterna för 
projektet har, medvetna och omedvetna samt vad som teoretiskt anses vara typiskt för turkar 
och hur denna bild har sett ut genom tiderna. Frågor som kommer att behandlas är; 
 

• Hur definierar deltagarna begreppet Orienten och ser de Turkiet som en del av det? 
• Vilken bild har de av turkarna och den turkiska kulturen?  
• Vad baseras denna bild på?  
• Vilka likheter och skillnader ser deltagarna länderna emellan? 
• Hur inverkar denna syn på turismutvecklingen? 

 
Sida är en organisation som ofta förknippas med biståndsarbete. I tusenets projektredogörelse 
kan skymtas en tendens till att Turkiet behöver hjälpas - det vill säga biståndsarbete mer än 
att båda ländernas kommuner kommer att utvecklas. Hur tjänar Sverige på samarbetet? 
Handlar det om att enbart applicera modeller eller är det ömsesidigt utbyte? Kan projektet ses 
som ett steg mot att överkomma föreställningarna om orienten och turkarna och skapa 
förståelse kulturer emellan?  
 
Vi har även tänkt analysera projektnamnet tusenet; har de svenska representanterna funderat 
över dess likhet med sagan Tusen och en natt och är detta en medvetet gjord koppling?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att studera de medverkande aktörernas uppfattningar angående bilder 
av Turkiet, andra kulturer och utveckling. Syftet är även att kartlägga de medverkandes 
inställningar, och försöka utreda om det finns faktiska (eller endast inbillade) skillnader 
mellan turkar och svenskar.  
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1.4 Avgränsningar 
Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till teorier som behandlar kultur, syn på andra, turism 
och utveckling, vilket är betydande för den studie vi utför, då studien ämnar granska vad 
några av de svenska deltagarna i utvecklingsprojektet tusenet har för uppfattningar om detta. 
Vi har även en geografisk avgränsning till intervjuer med personer medverkande från Kalmar 
och Malmö kommuner.   
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2. Metod 
 

2.1 Kvalitativ metod  
I vår undersökning av tusenet-projektet ska vi använda oss av en kvalitativ metod, då vi avser 
att ta reda på hur de svenska medverkande i tusenet-projektet uppfattar olika begrepp, vilka 
föreställningar deltagarna har om människor i Turkiet och hur dessa har förändrats genom 
arbetet med projektet. Det finns flera olika sätt att ta itu med samhällsvetenskapliga frågor, 
vilka kan delas upp i kvalitativa respektive kvantitativa metoder. ”Kvalitativa metoder syftar 
till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation” (Holme 
& Solvang, 1997:82). Holme och Solvang (1997) menar att det är lämpligt att läsa 
forskningsrapporter där forskaren har använt sig av sådana metoder, men det bästa sättet att 
lära sig är genom att själv pröva metoderna. Under förarbetet till vår studie har vi läst 
kvalitativa forskningsrapporter och vi har även tidigare genomfört mindre kvalitativa 
undersökningar på B-nivå.  
 
Kvalitativ data och metod ger en helhetsbild som möjliggör ökad förståelse för vissa faktorer, 
sociala processer samt ser till sammanhanget och den skapar närhet till den undersökta 
(Holme & Solvang, 1997). Vi vill få en bild av intervjupersonernas uppfattning av och 
förståelse för olika kulturer och ska försöka komma fram till detta genom att möta dem 
ansikte mot ansikte. När vi träffar personerna vi undersöker kommer vi att få vissa intryck 
som sedan återspeglas i våra tolkningar. Vi vill genom vår empiriska undersökning skapa oss 
en förståelse av deltagarnas synpunkter och genom teorin försöka få en möjlig förklaring till 
dessa uppfattningar. 
 
Rapporten ska enligt Holme och Solvang (1997) beskriva det som enligt forskarens tolkning 
har ägt rum. Genom analysen av det empiriska materialet ska det framkomma en så autentisk 
återgivning som möjligt av materialet. I en kvalitativ metod är det forskarens uppfattning och 
tolkning av informationen som framkommer som är central. Kvalitativ metod är 
resurskrävande eftersom varje enhet studeras intensivt (Holme & Solvang, 1997).  I vår studie 
ska vi undersöka sex enheter genom personliga intervjuer samt en telefonintervju. Telefon 
intervjun kommer vi att utföra på grund av den geografiska åtskillnaden, samt den begränsade 
tiden vi har för insamlandet av empirin. Det kommer att vara en tidskrävande process med 
förberedelser, genomförande, transkribering samt analysering av det material som 
framkommit. Hur vi tolkar den information som framkommer blir central i vår undersökning.  
 
Planeringen av undersökningen kännetecknas av marginell styrning från forskarens sida, och 
öppenhet för ny kunskap och förståelse finns med i processen. Till exempel kan 
frågeställningarna formuleras om, ordningsföljden ändras eller nya frågor infogas. Styrkan är 
att forskarna får nya insikter och en bredare kunskap av hur informanten upplever sin 
situation. Det är även något som kan uppfattas som en nackdel för kvalitativ metod; 
flexibiliteten kan medföra svårigheter att jämföra informationen från olika enheter (Holme & 
Solvang, 1997). Innan genomförandet av intervjuerna omformulerade vi frågorna flera gånger 
för att skapa en mall att gå efter. Under intervjuns gång ändrades ordningsföljden och 
formuleringen av frågorna för att bättre passa situationen. Vi ändrade även frågorna så att de 
skulle passa varje intervjuperson beroende på deras medverkan i projektet. Vissa allmänna 
frågor var i princip identiska vid samtliga intervjuer. 
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2.2 Intervjuer 
”… det rör sig bokstavligen om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer 
som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse” (Kvale, 1997:21). Enligt Holme och 
Solvang (1997) är utgångspunkten för att använda sig av en kvalitativ intervju att forskaren 
undrar över en viss samhällsföreteelse, för att förstå vill han eller hon veta mer om den. Valet 
sker inte slumpmässigt utan systematiskt; från vår förförståelse, för-teorier, och förutfattade 
meningar som finns när vi startar undersökningen. Varje intervju tar uppskattningsvis från en 
till tre timmar, därför finns begränsningar av hur många som kan intervjuas med den här 
metoden. Efter att ha intervjuat ett visst antal personer kommer undersökningen att få en 
mättnad, då det inte framkommer någon ny information bör informationshämtningen avslutas 
(Holme & Solvang, 1997).  
 
I vår undersökning kommer vi att utföra sex intervjuer med representanter från två av de 
svenska kommunerna, Kalmar och Malmö; Jan Martinsson, Annelie Andersson, Wiola 
Hägglöf, Bo Lindholm, Johanna Ekne och Emma Fall. En kortare telefonintervju kommer 
även att genomföras med Rolf A Karlsson.  
 
Namn Arbetstitel Roll inom projektet Partnerkommun 
Jan Martinsson EU-samordnare 

Kalmar kommun 
Projektansvarig  Kalmar - Egeiska 

regionen 
Bo Lindholm Utvecklingsledare 

Kalmar kommun 
Projektansvarig Kalmar - Svarta 

Havsregionen 
Emma Fall Utvecklingssekreterare 

Malmö kommun 
Sakkunnig sociala 
frågor 

Malmö - 
Medelhavsregionen 

Johanna Ekne Miljöstrateg Malmö 
kommun 

Projektansvarig Malmö -
Medelhavsregionen 

Annelie 
Andersson 

Programansvarig 
Turismprogrammet 
vid Handelshögskolan 
BBS i Kalmar 

Sakkunnig turismfrågor Kalmar - Egeiska 
regionen 

Wiola Hägglöf Turistchef i Kalmar 
kommun 

Sakkunnig turismfrågor Kalmar - Egeiska 
regionen 

Rolf A Karlsson Projektledare SALA 
IDA 

Projektledare tusenet, 
(telefonintervju) 
 

 

Tabell 1. Översikt över intervjupersonerna 
 
Vi har valt ut intervjupersonerna utifrån information från tusenets hemsida samt genom 
information som framkommit genom arbetets gång. Exempelvis under en intervju framkom 
namn på andra personer som kunde vara relevanta i vårt arbete. Vi kommer, i de fall det 
behövs, att ha kontakt med intervjupersonerna för att få möjlighet att inhämta ytterligare 
information. Fördelen är även att flera av de personer vi ska intervju har sin geografiska 
placering i Kalmar och det blir enklare för oss att nå personerna ansikte mot ansikte.   
 
Kvale (1997) menar att forskningsintervjuer kan variera i grad av struktur från 
välorganiserade intervjuer, vilka följer en rad standardfrågor, till öppna intervjuer som följer 
vissa teman utan någon bestämd ordningsföljd och formulering av frågor. Intervjuer kan även 
skilja sig i fråga om öppenhet om syftet. Intervjuaren kan kringgå syftet, ställa indirekta frågor 
och först när intervjun är över förklara syftet. ”Den personliga kontakten och de ständigt nya 
insikterna i intervjupersonens livsvärld gör intervjuandet till en spännande och berikande 
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upplevelse” (Kvale, 1997:117). Vi kommer innan vi utför intervjuerna ställa upp en mall med 
frågor som är relevanta för undersökningen, men det kommer att finnas utrymme för 
flexibilitet under intervjuns genomförande. Vi valde att inte skicka ut frågorna till 
intervjupersonerna innan intervjun då vi ville ha deras spontana svar, samt för att de inte i 
förväg skulle känna till kommande frågor. Vi kommer heller inte att definiera ett klart syfte 
med de frågor vi ställer, för att inte styra in intervjuersonerna på ett visst spår, utan endast ge 
ett övergripande tema för uppsatsen.  
 
Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt att sträva efter att förstå hur den 
intervjuade upplever sin situation. För att intervjun ska bli givande måste problemområden 
som den intervjuade berättar om fångas upp för att få fram det som är intressant och viktigt. 
När det finns tillit mellan de olika parterna blir det meningsfullt, de intervjuade måste veta 
vad de medverkar i (Holme & Solvang, 1997). Under intervjun kommer vi att föra en öppen 
dialog med intervjupersonen, det finns möjlighet för intervjuperson att framföra sina tankar 
samt att infoga följdfrågor. Frågemallen kommer vi att uppdatera från intervju till intervju för 
att passa de olika intervjupersonerna och deras medverkan i projektet. Det kommer att bli 
svårare att sammanställa svaren, men samtidigt kommer vi att få ut mer relevant information. 
Fördelen med att utföra intervjuer ansikte mot ansikte är även att vi kan observera 
informantens kroppsspråk och miljön den befinner sig i, vilket gör att vi får en mer talande 
bild av personens tankar. Genom intervjuerna vill vi genom spontana svar få fram 
informanternas personliga åsikter om diverse begrepp. Intervjun bör spelas in med en 
bandspelare, vilket i förväg ska berättas för intervjupersonen (Holme & Solvang, 1997). En 
bandspelare gör att forskaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 
1997). Vi har kontaktat våra intervjupersoner via e-post och i den första kontakten har vi 
skickat med en kort beskrivning av den undersökning vi ska genomföra samt hur denne ställer 
sig till detta.  Vi kommer att använda oss av bandspelare, vilket gör att vi kan fokusera på 
själva intervjusituationen, samtidigt som en av oss kommer att föra anteckningar, i händelse 
ar att det skulle bli problem med inspelningen.  
 

2.3 Vetenskapsteoretisk diskussion 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan forskning i grunden ses som en tolkande aktivitet. 
Ingen kommer till en forskningsprocess utan att ha några tankar och idéer innan. Vidare 
menar de att alla data är tolkade och konstruerade genom bakomliggande personliga, 
kulturella, ideologiska och språkliga referensramar. Enligt hermeneutikerna bygger tolkning 
både på en noggrann analys av detaljerna av en text, likväl som detaljerna inte kan förstås 
utan en helhetsförståelse. Tolkarens uppgift är att förena förståelsen av delarna och helheten, 
vilket gäller både texter, människor och kulturella uttryck. ”Förståelse handlar emellertid 
inte om att finna någon slutgiltig sanning utan är en process där man hela tiden försöker att 
åskådliggöra en livsvärld och på så sätt också utvidga förståelsen av sin livsvärld” 
(Molander, 2003:171). Hermeneutiker försöker genom tolkning att få tillgång till något som 
är underliggande hos det som studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 
Tolkningen och förståelsen ökar genom nya lärdomar, vilket leder till ny förståelse och en ny 
tolkning – med andra ord så utvidgar man sin ”förståelsehorisont” och sitt kunskapsbyggande. 
En hermeneutiker vid namn Heidegger menade att för att kunna göra en god tolkning, måste 
man försöka frigöra sig från sina före-strukturer, vilket är en mycket svår, men enligt honom 
inte helt omöjlig uppgift. Gadamer, den man som kanske betytt mest för den moderna 
hermeneutiken, använder orden förmening och fördom för att beskriva det som Heidegger 
benämner före-strukturer. Han ser inte ordet ”fördom” som något negativt laddat, utan menar 
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att en fördom är ”... ett omdöme som fällts utan att ha kontrollerats och att en fördom 
sålunda både kan bekräftas och falsifieras” (Molander, 2003:169). Enligt Gadamer är vi de 
vi är på grund av våra fördomar, de finns inbäddade i vår kultur och vårt språk, vilket innebär 
att de är utgångspunkterna för all förståelse och all tolkning och för att kunna utveckla ny 
kunskap, där del- och helhetsförståelsen är essentiell. Många hermeneutiker menar att vi 
genom att åskådliggöra våra fördomar kan uppnå en objektiv kunskap om världen. Gadamer 
kritiserade detta, och menade att det är omöjligt och därför inte något att sträva efter. 
Eftersom alla tolkningar är präglade av fördomar, finns det inte någon vetenskaplig metod 
som inte själv är präglad av vissa fördomar (Molander, 2003).  
 
Vi måste vara medvetna om att vi har vissa föreställningar exempelvis om Turkiet och andra 
kulturer, som kommer att påverka de tolkningar vi gör i vårt arbete, och att det därför varken 
är möjligt, eller något att sträva efter, att vara helt objektiv. Genom handledarsamtal och 
sökande efter ny information, empiri och teori, har vi utvecklat vår förförståelse inför den 
undersökning vi gör. Vi kan genom vår undersökning se att när alla intervjuerna är 
genomförda och teorin är insamlad har vi kommit fram till en ”helhet” varefter en tolkning 
görs av oss och mening skapas. I vår uppsats kommer tolkning att vara relevant, vi kommer 
att tolka det som framkommer i intervjuerna varifrån vi har fått vårt empiriska material. Vi 
vill nå de underliggande attityderna hos intervjupersonerna, vilket är något man inte alltid är 
medveten om.  
 

2.4 Relationen mellan teori och empiri 
Traditionellt sett brukar man angående förklaringsmodeller skilja mellan induktion och 
deduktion. Utgångspunkten i den deduktiva metoden är vetskapen om ett visst område, samt 
de teoretiska övervägandena som rör detta område, och härleder (deducerar) sedan de 
hypoteser som ska granskas empiriskt. Denna metod utgår från en teori, som sedan styr 
datainsamlingsprocessen (Bryman, 2002). Den induktiva ansatsen utgår från en mängd 
enskilda fall, och de samband som observeras dem emellan anses vara generellt giltiga, en 
allmän sanning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Med andra ord är teorin resultatet av 
forskningen. Den induktiva strategin förknippas ofta med ett kvalitativt angreppssätt 
(Bryman, 2002). Vi har i vår undersökning använt oss av en induktiv ansats. Genom 
kvalitativa intervjuer undersöker vi sju stycken individer som på olika sätt är involverade i det 
projekt vi ämnar studera. Vi söker efter samband mellan intervjupersonernas åsikter och syn 
på diverse begrepp och föreställningar om Turkiet och utifrån det vi får fram genom 
intervjuerna söker vi sedan efter teoretiska ansatser. 
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Vi har valt intervjupersonerna utifrån de positioner de har, det vill säga deras medverkan i 
projektet tusenet. Vi kommer att intervjua personer som har olika koppling till projektet, de 
som är direkt medverkande och andra som är indirekt medverkande, för att få en nyanserad 
bild av det som studeras. Genom detta vill vi undersöka deras inställning, vi hoppas kunna få 
olika perspektiv på projektet då vi intervjuar personer som är inblandade i det på olika nivåer, 
för att sedan kunna svara på våra frågeställningar. Intervjuerna kommer att genomföras med 
liten styrning från vår sida, intervjupersonen kommer att prata öppet om de områden som vi 
ska undersöka. Samtidigt kommer det att finnas plats för oss att införa nya frågor allteftersom 
intervjun utvecklas. Ett problem som kan uppstå i kvalitativa studier är att forskaren kan 
uppleva situationen felaktigt (Holme & Solvang, 1997). Vi kommer att sträva efter att hitta en 
bra balans mellan styrning från vår sida samtidigt som utrymme att tala fritt finns för 
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intervjupersonen, för att vi ska få ut mesta möjliga information. Holme och Solvang (1997) 
menar att med en balans kommer en djupare förståelse och en mer nyanserad bild av det 
fenomen som studeras uppnås. 
 
I kvalitativa undersökningar har inte undersökningens reliabilitet, huruvida informationen är 
pålitlig, stor betydelse då syftet är att få en bättre förståelse för vissa faktorer. Problemet med 
att få valid (giltig) information är även den mindre i kvalitativa än i kvantitativa studier 
(Holme & Solvang, 1997). Vi måste vara medvetna om att intervjupersonerna kan ge de svar 
vi förväntar oss att få och detta är något vi kommer att ha i beaktande vid analysen av 
informationen. 
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3. Kulturmöten i ett utvecklingsprojekt 
 

3.1 Tusenet 
År 2006 startades utvecklingsprojektet tusenet som består av fem svenska och 22 turkiska 
kommuner. Tusenet är en del av Turkietprogrammet med mål att Turkiet ska bli medlem i EU 
(Revised Proposal, 2007). De genomgående målen med projektet är: ”To strengthen the 
continued process of democratisation and respect for human rights, and to promote closer 
links with European cooperation structures and common values, and  to inspire reform of the 
municipal sector, and development of UMT.” (Inception Report, 2007:2). Projektet ska 
fortskrida mellan 2006-2010. Sida står för finansieringen av projektet som är kalkylerat till 
20-25 miljoner svenska kronor och ytterligare finansiering kommer att ansökas från EU 
(Inception Report, 2007).  
 
 Partnerships Profile Issues 

 1 Stockholm - Istanbul, Büyükcekmece, Zeytinburnu 
(Marmara region). Also participating in the work: 
Nacka Municipality in Greater Stockholm and Adalar 
municipality in Metropolitan Istanbul (which are 
twin cities). 

Environmental protection, 
technical infrastructure, sewage, 
waste and recycling management. 

 2 Umeå - Altindag, Tepebasi, Yildirim, Nilüfer, 
Osmangazi (Central Turkey). 

Taxes, charges, budgeting, 
financial follow-up and 
monitoring, as well as skills and 
leadership development. 

 3 Kalmar - Karsiyaka, Bornova, Manisa (Aegean 
region). 

Cooperation in higher education, 
the business sector and public 
sector (triple helix). Sustainable 
tourism. 

 4 Malmö - Antalya, Mugla, Tarsus (The Mediterranean 
region). 

Sustainable social, economic and 
environmental development. 

 5 Karlstad - Gaziantep, Osmaniye, Midyat, Sirnak 
(South East Turkey). 

Town planning, land use, risk 
management. 

 6 Kalmar - Samsun, Amasya, Giresun, Ordu (Black 
Sea Region). 

Local economic development and 
growth, support for small and 
medium-sized enterprises, 
employment and tourism. 

 7 SALAR – UMT Organisational development. 
Tabell 2. (Partnerskapen och respektive profilfrågor, tusenet.org, 1) 
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Fig. 1 (Karta över partnerskapskommunerna, tusenet.org, 1)  

 
Kommunerna har valts utifrån olika kriterier; intresse och engagemang, befolkningsmängd, 
medvetandenivå, teknisk kapacitet, språkkunskaper, regional jämvikt i båda länder, balans 
mellan könen och politisk balans. Partnerskapen består av en svensk kommun och tre till fem 
turkiska kommuner. Varje partnerskap arbetar med ett antal olika profilfrågor. Kalmar har två 
partnerskap, det ena partnerskapet är med, Bornova, Manisa och Karsiyaka i Egeiska 
regionen och det andra är med Samsun, Amasya Giresun och Ordu i Svarta Havsregionen. 
Malmö har ett partnerskap med Antalya, Mugla och Tarsus i Medelhavsregionen (Inception 
Report, 2007).  
 
Profilfrågor som ska arbetas med i Egeiska regionen är hållbar turism och triple-helix 
(samarbete mellan högskoleutbildning, näringslivet och offentlig sektor). De tre turkiska 
kommunerna har börjat arbeta med att skapa en turismstrategi, en Master Plan. I Bornova 
arbetar de tillsammans med Ege Universitetet, Karsiyaka arbetar tillsammans med Izmir 
University of Economics och i Manisa tar de fram turismstrategin själva inom kommunen.  I 
Egeiska regionen arbetar med att utveckla turismen och det sker i ett samarbete mellan 
kommunerna, universitet och näringsliv. I partnerskapet mellan Kalmar och Egeiska regionen 
är en av profilfrågorna hållbar turism, där man vill undvika att skapa en ny 
massturismdestination, som exempelvis Antalya, utan istället fokusera på de historiska, 
kulturella och naturliga resurser som finns i kommunerna. I Bornova ska de satsa på 
landsbygdsturism och arbetar med att ta fram en turismstrategi tillsammans med Ege-
universitetet. I Karsiyaka ska de utveckla den historiska staden Smyrna till att bli ett historiskt 
och kulturellt besöksmål och i Manisa ska de utveckla och förstärka varumärket ”Den gröna 
och hälsosamma staden” (Martinsson 2008-04-07, tusenet.org, 2). I Svarta Havsregionen är 
profilfrågorna lokal ekonomisk utveckling, stöd för små och medelstora företag, samt 
sysselsättning och turism. Inom partnerskapet har de diskuterat den höga arbetslöshet som 
finns i regionen och även hur de ska kunna skapa en framtid för unga i regionen och få dem 
att bo kvar (Newsletter, 1, 2007, & Newsletter 2, 2007). I Medelhavsregionen är 
profilfrågorna hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. I partnerskapsgruppen har 
de bestämt sig för att fokusera på två områden inom miljöfrågor; förnyelsebar energi – 
solenergi, och inom sociala frågor; mötesplatser för ungdomar. I de tre turkiska kommunerna 
finns det ett starkt intresse för att utveckla mötesplatser för unga och även Malmö kommun 
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vill ytterligare utveckla det. Utöver de två frågorna som ska behandlas kommer de att utbyta 
information inom andra frågor till exempel sophantering, drogfrågor, att skapa respekt mellan 
olika åldersgrupper och vuxenutbildning (tusenet.org, 3). 
 
 Utöver de olika profilfrågorna i partnerskapen behandlas horisontella teman som ska 
genomsyra hela projektet. Dessa är:  
1. jämställdhet mellan könen,  
2. hållbar utveckling,  
3. transparens, ansvarsskyldighet, etik och offentligt deltagande i lokal administration,  
4. effektiv serviceproduktion och  
5. kunnande om  EU och finansiering (Inception Report, 2007). 
 
Arbetsmetoderna som de medverkande i projektet ska använda sig av är som tidigare nämnt 
partnerskap mellan kommuner med fokus på olika profilfrågor, konferenser, seminarium, 
studiebesök samt återkommande kontakt via internet. Projektet ska även arbeta med LFA-
analyser (Logical Framework Approach), vilket är en målstyrd planeringsmetod utvecklad av 
Sida på 1960-talet. Metoden används som ett hjälpmedel och stöd i projektplanering, 
projektgranskning, uppföljning och utvärdering (www.sida.se, 4).  
 
Syftet med projektet är:  

• att stärka politikernas och personalens informationsnivå angående bra ledarskap för att 
möta nya krav som ställs på lokal nivå,  

• att klargöra hur uppdelning av ansvarsområden och makt ska delas mellan lokala 
politiker och personal,  

• att utveckla god personalpolicy och rättvisa anställningsprocesser samt att öka 
kompetensen,  

• att stärka medborgardeltagande och kommunala organisationer vid lokalt 
beslutsfattande,  

• att stärka kommuner och UMT vid säkrande av kommunala intressen och se till att de 
har tillräckliga resurser för deras uppgifter,  

• ökad kunskap i kommunerna om EU samt hur de kan få tillgång EU-finansiering 
(Inception Report, 2007). 

 
De planerade effekterna av projektet är:  

• ökad kapacitet för självstyre på lokal nivå i de Turkiska kommunerna i valda aspekter 
av lokal administration,  

• ökad ömsesidig förståelse för villkor för lokalstyre i respektive land, ökad kunskap 
och förståelse i Turkiska kommuner för EU praxis angående lokal styrning,  

• nära band och god förståelse i partnerskapen, 
• ökad kapacitet för UMT att agera som talesman för de turkiska kommunerna,  
• en empirisk bas skapad för behov av specifik support i vissa delar av utvecklingen till 

turkiskt självstyre,  
• dokumentation av metodiken och verksamheten vilken kan användas som en bas för 

framtida samarbetsprojekt och EU-finansierat support för projekt utvecklade inom 
kommunala nätverk (Inception Report, 2007).    

 
I projektredogörelsen står det att målen är; ett samarbete mellan kommunerna, något som 
båda parter tjänar på, att se sin tillvaro i en annan kontext – vilket är lärorikt, samt att se sin 
verklighet med andra ögon. “The idea is that problem solving and development of new ideas 
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and good practice is something that benefits from seeing your own problem in another 
context, and from seeing your own situation with the eyes of someone else.” (Revised 
Proposal, 2007:14). Enligt Revised Proposal (2007) kommer projektet att direkt gynna 
anställda och politiker både i de svenska och turkiska kommunerna – både för deras 
professionella och personliga utveckling. Fokus i projektet ligger på att förbättra kommunal 
service och ledning av väsentliga medborgarintressen. Med andra ord så är invånarna i de 
deltagande kommunerna de slutgiltiga förmånstagarna. Projektet är utvecklat, organiserat och 
administrerat av Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR) (via dess 
internationella organ SALA IDA, Swedish Association of Local Authorities and Regions 
International Development Agency) och Union of Municipalities of Turkey (UMT) (Revised 
Proposal, 2007). Dessa olika organs arbetsområden kommer att beskrivs senare i uppsatsen. 
(UMT kommer inte att beskrivas då det inte finns någon funktion för att översätta hemsidan 
till engelska.) 
 

3.1.1 SALA IDA, SKL och Turkietprogrammet 
SALA IDA är ett företag som arbetar i projektform med stöd till utveckling av demokratisk 
styrning och god administration på regional och lokal nivå i många länder runtom i världen. 
De utvecklar och administrerar även Kommunalt Partnerskap mellan svenska och utländska 
kommuner. 1984 startades verksamheten och ägs av Sveriges Kommuner och Landsting. 
SALA IDA:s verksamhet består av tre delar som är kopplade till lokal demokrati och lokalt 
självstyre. Delarna är de kommunala partnerskapsprogrammen, projekten samt 
utbildningsprogrammen (www.salaida.se). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för alla 
Sveriges kommuner och landsting, samt regionerna Skåne och Västra Götaland. 
Verksamheten bygger på den lokala och regionala demokratin. Sammanslutningen ska verka 
på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i lokal och regional demokrati. SKL driver 
medlemmars intressen och verkar för att ge dem stöd och service, samt för att ge 
medlemmarna bättre förutsättningar för lokalt och regionalt styre (www.skl.se). Det 
långsiktiga målet är att stödja konstruktionen av lokalt självstyre i utvecklingsländer och nya 
demokratier. Målet är att skapa väl fungerande nivåer i samhället, baserade på bra styre, 
interaktion med regionala och centrala nivåer i landet. Internationellt sett är det lokala 
självstyret väldigt omfattande. De arbetar utifrån denna svenska modell för lokal 
administration, men försöker inte bara överföra modellen direkt till andra länder, utan väljer 
ut relevanta delar av erfarenhet från Sverige och anpassar detta på lokala förhållanden i 
mottagarlandet (Revised Proposal, 2007).  
 
Utrikesdepartementet, Sida och Generalkonsulatet i Istanbul arbetar tillsammans med 
Turkietprogrammet. Det är Utrikesdepartementet som har ett övergripande ansvar, som en del 
i Sveriges utrikespolitik. Programmet verkar för att för att underlätta och främja Turkiets 
medlemskap i EU samt att fördjupa de svensk-turkiska relationerna. Enligt 
Utrikesdepartementet har Turkiet stora utmaningar framför sig, då regler från EU sätter krav 
på förändringar i det turkiska samhället gällande demokrati och mänskliga rättigheter (Pdf: 
Turkietprogrammet).  
 

3.2 Turkiet – ett splittrat land 
Till ytan är Turkiet något större än både Sverige och Norge tillsammans. Större delen av 
landet ligger i Västasien men trots det brukar Turkiet räknas till Europa. Invånarantalet var 
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2003 71,3 miljoner, den största staden är Istanbul och huvudstaden Ankara. Det officiella 
språket är turkiska och det största minoritetsspråket är kurdiska. 99 % av befolkningen är 
muslimer, medan den resterande procenten är kristna och judar. Det finns många kulturella 
lämningar i landet, till exempel Sidenvägen, som vittnar om handel och kulturutbyte mellan 
Asien och Europa (Furubrant, 2004). Det finns stora skillnader mellan landets olika delar och 
vissa regioner i den östra delen har samma inkomstnivåer som några av världens mest fattiga 
länder. Sida ser Turkiets närmande till EU som det bästa sättet att långsiktigt bekämpa 
fattigdomen i landet (www.sida.se, 2). Martinsson (2008-04-07), ansvarig för partnerskapet 
mellan Kalmar och Egeiska regionen, har en uppfattning om att Turkiet och Sverige är 
ungefär lika stora till ytan. Han ger bilden av Turkiet som främmande, där det europeiska 
kulturarvet blandas med mycket impulser från det arabiska. Han tilläger även att den stora 
skillnaden är mellan stad och landsbygd.  
 
Andersson (2008-04-23), sakkunnig turismfrågor, tyckte redan innan att Turkiet verkade vara 
ett spännande land med stora kontraster; ”Man vaknar mitt i natten och hör böneutroparna i 
minareterna och samtidigt så kommer man ner och bor som på vilket hotell som helst och 
äter fantastiskt god mat”. Förut tänkte Andersson (2008-04-23) att Turkiet är ett land som 
hon inte visste något om i större utsträckning men hon tycker det är viktigt att försöka läsa på 
lite om ett nytt land man besöker, ”så att man har något på fötterna innan och inte gör värsta 
klavertrampet”. Samtliga deltagare visar förståelse för de stora skillnader som finns inom 
landet med olika folkgrupper och splittring inom landet. Martinsson (2008-04-07) och 
Andersson (2008-04-23) nämner den inre situationen med många olika religioner, 
nationaliteter och regionala skillnader mellan de östra och västra delarna av landet. 
Gemensamt är att både Lindholm (2008-04-14), ansvarig för partnerskapet mellan Kalmar 
och Svarta Havsregionen, och Martinsson (2008-04-07) ser Turkiet i relation till sin 
omgivning. Hägglöf (20008-04-24), som är turistchef i Kalmar kommun, tror att den 
allmänna bilden av Turkiet, om man frågar skandinaver, är ett land som kan erbjuda sol, bad 
och all-inclusive semester. Turkarna strävar efter att lyfta fram det genuina men de har inte 
kommit så långt och hon tror att de behöver hjälp på vägen. 
 
Det som under första hälften av 1900-talet lockade resenärer till Turkiet var främst handeln, 
framförallt med siden, men det fanns även ett vetenskapligt intresse av landets folk, språk och 
geografiska läge. Romantikerna såg Orienten som civilisationernas vagga (Mc Eachrane & 
Faye, 2001). Karlsson (2008-05-07) är projektledare för tusenet och både han och Martinsson 
(2008-04-07) har denna romantiserade bild av Turkiet, vilket Martinsson (2008-04-07) 
uttrycker genom, ”Det här är ju vår kulturs vagga – den europeiska kulturens vagga.” 
Huntington (2006) menar att under 1900-talet upplevde många länder en nationell 
identitetskris och ett land som upplevde en sådan kris var Turkiet där frågan om en nationell 
identitet diskuterades aktivt. De med liknande kultur gick samman och de med olika kultur 
gled isär. Frågan ”vem är du?”, är en fundamental fråga för länder att kunna svara på. I svaret 
finns deras kulturidentitet, vilken ställning landet har i världen och vilka dess fiender och 
vänner är. Huntington (2006) anger Turkiet som ett tydligt exempel på ett splittrat land, där 
det finns en splittring mellan de östra och västra delarna. Turkiet har sedan 1920-talet 
försökta att modernisera och bli en del av väst.  
 

3.2.1 Utveckling och modernisering 
Moderniseringsteoretikerna ansåg att de underutvecklade länderna både kunde och borde 
följa den utvecklingsmodell som de utvecklade länderna gått igenom. De menade att orsaker 
till underveckling fanns inom de fattiga länderna, till exempel bristande kunskap och 

 17



   

entreprenörskap, kulturella hinder för modernisering och utveckling och inkompetent politisk 
organisation. Tanken var att genom ekonomiska resurser och bistånd kunde de utvecklade 
länderna hjälpa de underutvecklade att starta moderniseringsprocessen. Under 1960-talet 
utmanades moderniseringsteorin av olika marxistiska perspektiv, till exempel, 
beroendeteoretikerna. De var främst verksamma i Latinamerika och hävdade att ”utveckling 
och underutveckling är två sidor av samma mynt” (Uhlin, 2006:300). Den globala 
spridningen av kapitalismen skapade utveckling i de rika ”metropolerna” och underutveckling 
i ”satellitstaterna”. Beroendeförhållandena som fanns under kolonialismen levde kvar även 
när länderna blev självständiga. Beroendeteoretikerna ansåg att lösningen var att bryta banden 
med de gamla kolonialmakterna, metropolerna i kapitalismen (Uhlin, 2006).   
 
Vanliga karaktärsdrag för utvecklingsländer är enligt Wall och Mathieson (2006): låga 
inkomstnivåer, ojämn distribution av inkomst och välfärd, höga arbetslöshetssiffror, stort 
beroende av jordbrukssektorn etcetera. Många utvecklingsländer är traditionella 
jordbruksekonomier, men börjar nu alltmer stödja sig på turismindustrin (Wall & Mathieson, 
2006). Tosun, Timothy och Öztürk (2003) hävdar att även om Turkiet, som de ser som ett 
land i utveckling, har upplevt snabb turismtillväxt i både volym och värde, har detta bidragit 
lite till utvecklingen av landet. Turismen har snarare lett till ojämn fördelning mellan regioner 
och klasser. Författarna drar slutsatsen att när det gäller Turkiet, liksom i många andra 
utvecklingsländer, har turismutvecklingen snarare bidragit till att intensifiera de ekonomiska 
skillnaderna mellan regionerna. Enligt Wall och Mathieson (2006) är planering en process där 
beslut tas om framtida önskade förhållanden och hur de ska uppnås. Trots den betydande 
diskussionen om hållbar utveckling och hållbar turism så finns det fortfarande ett gap mellan 
retorik och verklighet, mellan akademiska texter om turismplanering och praktiserandet av 
dessa planer. Det finns heller inte mycket litteratur som utvärderar effektiviteten i dessa 
planer, om de faktiskt implementerades och om målen med dem uppfylldes (Wall & 
Mathieson, 2006).  
 
När Lindholm (2008-04-14) ska beskriva Turkiet med tre ord är Atatürk ett av de ord han 
nämner. Mustafa Kemal Atatürk genomförde under 1920- och 1930-talen en mängd reformer 
för att avlägsna Turkiet från dess osmanska och muslimska förflutna. Atatürk försökte skapa 
en homogen nationalstat och avsatte sultanen och etablerade ett politiskt system efter 
västerländsk modell. Han bestämde bland annat att turkiska inte skulle fortsätta att skrivas 
med arabiska bokstäver utan med romerska. Atatürk omdefinierade det turkiska folkets 
nationella, politiska, religiösa och kulturella identitet och försökte sedan få igång den 
ekonomiska utvecklingen under 1930-talet (Huntington, 2006). Enligt Karlsson (2007) var 
Atatürks mål att göra Turkiet till ett modernt, dynamiskt europeiskt samhälle och han blev 
nästintill dyrkad av folket. Enligt Karlsson (2008-05-07) ses bilder på Atatürk överallt, ”Han 
framstår nästan som någon slags halvgud. Det är fortfarande hans idéer som gäller och det 
skapar motsättningar med nya idéer”. Även Fall (2008-04-17), menar att Atatürk i allra 
högsta grad är levande och styr väldigt mycket och att hans bild kan ses på varje borgmästare 
eller högre tjänstemans skrivbord.  
 
Huntington (2006) hävdar att om ett land ska moderniseras och införlivas i väst måste de göra 
det på sitt eget sätt inte på ett västerländskt sätt. De måste bygga vidare på sin egen 
värdegrund, institutioner och traditioner. När makthavare drabbas av storhetsvansinne och 
tror att de kan göra om sina länders kultur är de dömda att misslyckas. De kan ta in vissa nya 
delar i kulturen men de kan inte för all framtid undertrycka eller utplåna grundläggande 
värderingar i kulturen. Det makthavare kan skapa är ett splittrat land men inte ett 
västerländskt samhälle. Huntington beskriver det genom ”De smittar sina länder med en 
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kulturell schizofreni som i fortsättningen blir deras mest framträdande kännetecken” 
(2006:200). Detta är något som Fall (2008-04-17), involverad som sakkunnig i Malmös 
samarbete, talar om, då hon menar att utveckling måste respektera olika kulturella och 
historiska värden, den måste anpassas till traditioner och annat som är viktigt för 
”turkiskheten” och deras identitet.  
 

3.2.2 Turkiet mot EU  
Enligt Huntington (2006) var Atatürks reformer menade att förändra Turkiet från ett 
muslimskt land i Mellanöstern till ett sekulärt europeiskt land. 1952 blev Turkiet medlem i 
Nato, vilket var ett stort steg för landet i riktning mot att bli medlem av den fria världen och 
viljan att samarbeta med väst var stark under det kalla kriget. Konfrontationerna med 
Sovjetunionen väckte aldrig frågan om civilisationsidentitet, däremot väcker relationerna med 
arabländerna efter kalla kriget den frågan. I april 1987 ansökte Turkiet formellt om 
medlemskap till EU, men de har stött på motstånd från en del medlemsländer, vilket 
Huntington (2006) menar grundas i rädslan för en massiv turkisk invandring. Karlsson (2007) 
menar att Turkiet idag är ett mycket öppnare och mer demokratiskt land än någonsin och att 
strävan efter att bli medlem i EU är förklaringen till detta. Men han tillägger också att många 
europeiska huvudstäder uttryckt sitt stöd åt de turkiska medlemskapsaspirationerna med 
förhoppningen och kanske förvissningen att Turkiet aldrig skulle lyckas uppfylla alla kriterier 
för medlemskap.  
 
Lindholm (2008-04-14) ser EU som ett stort fredsprojekt och tycker det är klart att Turkiet 
ska vara med. Men det finns villkor som ska uppfyllas för att bli medlem och han tror att de 
genom tusenet-projektet hjälper till genom sin erfarenhet. Även Ekne (2008-04-17), ansvarig 
för samarbetet mellan Malmö och Medelhavsregionen, är positiv till Turkiets medlemskap, 
men ser även hon att det finns saker som måste åtgärdas, till exempel respekt för minoriteter 
och mänskliga rättigheter. Andersson (2008-04-23) menar att den västra delen inte har några 
som helst problem att komma med, de har exakt samma förutsättningar som Grekland, utifrån 
den kunskap som hon har. Det som händer i öst tycker hon är tråkigt och menar att de måste 
ta itu med sina problem. Andersson (2008-04-23) menar även att om EU kan hjälpa till med 
påtryckningar att ena landet så det är av godo. Det är bra att det är en lång procedur, att det 
får ta sin tid och att de inser det faktum att de måste lösa problemen innan det är dags.  
 
Ett argument som Karlsson (2007) framför är att om Turkiet inte blir medlem i EU skulle 
detta vara ett direkt besked till den snabbast växande delen av Europas befolkning, 
muslimerna, att de för alltid kommer att betraktas som ovälkomna och som en andra klassens 
medborgare. Detta, menar han, kommer då att leda till att en ”ghettoislam” utvecklas i 
Europa, med psykologiska, kulturella och materiella problem bland dessa invandrare, vilket 
kommer att utnyttjas av radikala religiösa ledare. En civilisationernas kamp kommer då att 
skapas inom Västeuropa, med ständigt pågående gerillakrig i de ghettoiserade 
storstadsförorterna och inte som Huntington menar, mellan civilisationerna. Huntington 
(2006:232) anser att om Turkiet någon gång i framtiden skulle ”… vara redo att ge upp sin 
frustrerande och förnedrande roll som tiggaren som försöker vinna inträde i väst” skulle de 
istället återta sin historiska, upphöjda roll som islams främsta ledare och västs fiende.  
 
Martinsson (2008-04-07) instämmer och menar att det är oerhört väsentligt att Turkiet blir 
EU-medlem, dels därför att EU inte ska framstå som de kristnas rörelse utan att det även finns 
plats för muslimska stater. Om landet inte blir medlem tror han att de kommer att hitta andra 
bundsförvanter, som kommer att leda till att det muslimska ytterligare förstärks. Fall (2008-
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04-17) anser att det skulle vara förödande om Turkiet inte blir medlem i EU då det finns en 
risk att landet kommer att backa i utvecklingen. Hon ser det som att Turkiet är en väldigt 
viktig bro mellan Europa och Mellanöstern och kan man få stabilitet även längst ute i öst tror 
hon att det är viktigt även för de angränsande länderna. Fall (2008-04-17) anser att det finns 
en enorm utvecklingspotential i Turkiet, men det är viktigt för den svenska sidan att inse att 
de måste skynda långsamt. ”Det är så lätt att komma med någon sorts ”bror-duktig-
perspektiv;” så här har vi gjort och så vidare”. Istället menar hon att de måste tänka att 
Turkiet ligger 30 år efter inom vissa områden, och föreställa sig hur det såg ut då i Sverige. 
Vilka problem och utmaningar hade vi? Vi måste respektera att utvecklingen är en process 
och stötta den men inte forcera den. Lindholm (2008-04-14) menar att missnöje är den bästa 
kraften för förändring och utveckling. Utveckling står för honom för något man löser som 
man är missnöjd med, annars händer inget. Om alla är nöjda blir det ingen utveckling anser 
han.  
 

3.2.3 Sida och biståndsarbete 
”Målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Turkiet är att stödja landets närmande till 
EU och bidra till att Turkiet blir väl förankrat i europeiska värdegemenskaper och 
samarbetsstrukturer.” (www.sida.se, 3). Sida arbetar på den svenska riksdagens och 
regeringens uppdrag med att minska fattigdom i världen. Sveriges riksdag och regering slår 
fast de ekonomiska linjerna, vilka länder som ska omfattas samt vilka områden som de olika 
länderna ska arbeta med. ”En viktig utgångspunkt är att varje samarbetsland bär ansvaret för 
sin egen utveckling. Sidas uppgift är att skapa förutsättningar för förändring och utveckling.” 
(www.sida.se, 1). Det är sällan Sidas personal som arbetar direkt med insatser. Praktiskt 
utförs arbetet med hjälp av cirka 1400 samarbetspartners, vilka ofta är svenska, med Sida som 
finansiär. Enligt Sida bidrar det operativa arbetet av olika organisationer, företag, 
myndigheter, föreningar och experter till att även Sverige utvecklas (www.sida.se, 1). 
Utvecklingssamarbetet i Turkiet verkar för att stödja mänskliga rättigheter, etablera ett EU-
finansierat samarbete mellan myndigheter i Sverige och Turkiet, lokalt självstyre samt ett 
kulturellt samarbete (www.sida.se, 3). Christer Asp, svensk ambassadör i Ankara, menar att 
det är viktigt att utvecklingen sker på gräsrotsnivå, vilket är vad tusenet-projektet handlar om 
och han betonar att: ”... it is not up to Sweden to determine the details of how development 
initiatives should be put into practice in Turkey. All we can do is listen, and share some of 
our experiences in similar areas.” (Newsletter 1, 2007:5). Även Lindholm (2008-04-14) 
beskriver detta och menar att det viktigaste inte är de direkta resultaten utan hur man uppnår 
dem, genom ”capacity building”; ”Jag har inte biståndstankar utan, vill de ha bröd så bakar 
jag brödet till dem – nej! De kan få receptet möjligtvis, sedan får de baka själva”. Martinsson 
(2008-04-07) menar att det på något sätt är att samtidigt säga att ”vårt system är bättre än 
ert”, men att det inte är meningen. ”Det behöver inte vara bättre, men de har sagt att de 
måste anpassa oss till vårt system för att komma med i EU vilket de vill” (Martinsson 2008-
04-07). 
 
Eriksson Baaz (2001) menar att det internationella biståndet har gått från ”givare” och 
”tagare” av bistånd till tankar om partnerskap. Samtida namn är ”partnern i nord” och 
”partnern i syd”. Detta är något som alla typer av biståndsorgan har anammat. Trots detta nya 
perspektiv har det i realiteten varit svårt att skapa en mer jämlik relation. Martinsson (2008-
04-07) poängterar att man måste vara medveten om att tusenet är ett Sida-finansierat projekt, 
ett biståndsprojekt och att det finns en imperialistisk ton i det. Turkiet har sagt att de behöver 
hjälp med att decentralisera sin struktur och stärka sina kommuner för att kunna gå med i EU. 
De behöver ha hjälp från andra länder som har en mer decentraliserad struktur, vilket tusenet-
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projektet hjälper till med. Andersson (2008-04-23) vill inte känna sig som någon besserwisser 
och tala om för folk att ”Sverige är minsann bra” och tilläger att det finns mycket i Turkiet 
som är väldigt mycket bättre än vad vi har det här. 
 
Eriksson Baaz (2001) menar att det samtida biståndet präglas av ”motsägelser mellan retorik 
kring partnerskap och ”givarens” bild av sig själv och ”mottagaren” (Eriksson Baaz, 
2001:163). Vanligt för svenska biståndsgivare är att de beskriver sig som mindre 
paternalistiska och i relation till biståndstagarna mer respektfulla. ”De före detta 
kolonisatörerna definieras som den Andre genom vilket ”det svenska” definieras.” (Eriksson 
Baaz, 2001:164). Författaren ser att det koloniala arvet återskapas i biståndet och bidrar till att 
bilda stereotyper. Dessa måste ses framförallt som en konsekvens av de ekonomiska 
ojämlikheter som kännetecknar biståndsrelationen som sätter ”biståndsgivaren” i en gynnad 
maktposition. Den här maktrelationen innebär att det är givaren som definierar spelreglerna. 
Eriksson Baaz (2001) anser att biståndet måste ses i relation till dessa maktrelationer och att 
biståndet inte karaktäriseras av gemensamma mål och förväntningar, vilket betonas inom 
partnerskapsdiskursen. Problemen mellan retoriken, och vad som visar sig i verkligheten kan 
till exempel ses i Revised Proposal (2007) angående att det ska vara ett samarbete, ett utbyte 
av tankar och erfarenheter länderna emellan och Lindholms (2008-04-14) uttalande angående 
planering, framförhållning och effektivitet ”Sedan är inte vårt sätt bättre det vet jag inte. Men 
jag tror det…vi får nog ut mer från skattekronorna.” Martinsson (2008-04-07) menar att det 
permanent finns ett ovanifrån perspektiv när man jobbar med biståndsprojekt som inte går att 
komma ifrån. Det viktiga är hur man hanterar detta, och Martinsson (2008-04-07) ger 
exemplet att de alltid låter båda sidor presentera sitt sätt att jobba och sen diskuterar de för- 
och nackdelar.  
 

3.3 Postkolonialism och turism 
Mc Eachrane och Faye (2001) menar att den händelse som markerar den moderna 
kolonialismen är då Columbus seglade fel och år 1492 hamnade i den nya världen. Till följd 
av denna händelse uppkom en process vilken resulterade i ett intimt beroendeförhållande till 
väst och som omstrukturerade hela livsformer och samhällssystem. De menar att denna 
synpunkt måste tas i beaktande för att förstå maktrelationen mellan väst och övriga världen. 
Författarna anser att Sverige också är en del av den ojämlika och komplexa värld som 
kolonialismen kvarlämnat (Mc Eachrane & Faye, 2001). ”Alla civilisationer anser sig vara 
världens medelpunkt och ställer sin historiebeskrivning i centrum av mänsklighetens historia. 
Detta har kanske varit mer relevant för Västerlandet än för andra kulturer.” (Huntington, 
2006:65). Ett faktum som ofta glöms bort, enligt Huntington (2006), är att Väst kunde erövra 
världen genom dess överlägsenhet i att utöva organiserat våld och inte genom överlägsna 
idéer, värderingar eller religion. Även om detta ofta glöms bort av västerlänningar, är det 
något som icke-västerlänningar inte glömmer. Han anser att det passar bättre att tala om ”väst 
och resten” istället för att tala om ”öst och väst”, för att framhäva att det finns delar av 
världen som inte tillhör väst. Vår värld är ofta alltför komplicerad för att en ekonomisk 
uppdelning i nord och syd eller en kulturell uppdelning i öst och väst ska vara möjlig 
(Huntington, 2006). 
 
Lundahl (2002) menar att postkoloniala teorier försöker analysera och förstå hur kolonialism 
och imperialism är fulla av spänningar som verkar än idag. ”Hur skapar koloniala situationer 
fantasier och föreställningar om de andra, historier om dessa andra som är djupt inbäddade i 
vår bild av världen, ofta så djupt att vi inte ens är medvetna om det?” (Lundahl, 2002:15). 
Wall och Mathieson (2006) nämner tre olika sätt på vilket turism kan ses som en ny form av 
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kolonialism – neokolonialism. Ett; många länder är väldigt beroende av inkomsterna från 
turismen. Två; turismutvecklingen kan orsaka en ”läcka”, där pengarna från destinationen går 
rakt tillbaka till de utländska investerarna. Tre; arbetstillfällena i de högre positionerna 
tillsätts av utländsk arbetskraft, medan lokalinvånarna får de sämre betalda jobben. Även 
detta bidrar till en läcka från värdlandet.  Enligt Wall och Mathieson (2006) finns det många 
konkreta bevis på att turismen leder till exploatering och innehar många koloniala drag. Men 
de menar även att validiteten i dessa teorier kan ifrågasättas: Många regeringar i 
utvecklingsländerna välkomnar turismen som ett sätt att stimulera ekonomisk tillväxt, vilket 
är frivilligt snarare än tvingande som under kolonialtiden. De flesta utvecklingsländer är 
politiskt självständiga och utländska krafter fattar inte besluten åt regeringar i dessa länder. 
Även om de influerar besluten har de inte lika mycket att säga till om som under 
kolonialtiden (Wall & Mathieson, 2006).  
 
Martinsson (2008-04-07) berättar om bilden av Turkiet som en massturism-destination, med 
aggressiva och otrevliga försäljare. Han tror att denna situation uppkommit på grund av all-
inclusive anläggningarna, vilka är ägda av utlänningar och där de lokala försäljarna bara får 
smulor. ”Man äter bor och betalar allting på sina anläggningar och så kommer de in och gör 
lite studiebesök och går och glor och handlar nästan ingenting då kan jag tänka mig att man 
blir lite sur på de här turisterna.” Martinsson (2008-04-07) berättar att de i Izmir försöker 
undvika all-inclusive turismen, och istället inkorporera turismen naturligt i samhället. Han 
menar att turismen inte går att inhägna och göras till något som bara ligger efter stranden, för 
då skapas bara motsättningar. Ekne (2008-04-17) menar att de ofta spelar på det exotiska i 
turistsammanhang och fortsätter med ”när man känner sig mest som turist så är det ofta en 
kuliss de har byggt upp”.  
 
Vårt sätt att förstå världen utgår alltid från en språklig och symbolisk nivå. I det postkoloniala 
fallet innebär detta att de föreställningar som styr vårt tänkande om skillnad mellan 
människor och kontinenter egentligen inte har någon förbindelse med en verklig skillnad 
mellan människor. Författaren hävdar att både konst- och litteraturinstitutionerna är fruktbara 
domäner för att förstå hur eurocentrism och rasism har varit förtryckande såväl som 
begränsande på alla icke-européer som med bild och ord gestaltat verkligheten eller fantasin. 
Konst, film och litteratur beskriver ofta tredje världen som något annat, annorlunda, 
främmande, ociviliserat (Lundahl, 2002).  
 

3.4 Intresset för det främmande 
”Det okända har alltid varit intressant” (Martinsson, 2008-04-07). Said (2002) använder sig 
även av termen Orientalism som beteckning för det urval av drömmar, bilder och ordval som 
finns för de som pratar om öst. ”Orienten var i det närmaste en europeisk uppfinning och 
hade sedan urminnes tider varit ett område för romantik, exotiska gestalter, bedårande 
minnen och landskap och märkliga upplevelser.” (Said, 2002:63). Enligt Shah (2005) är 
Orienten mer av en geografisk betydelse, och hänvisar till det som finns ”därute”, platser som 
Mellanöstern och Asien.  
 
Enligt Said (2002) har det alltid funnits två huvudsakliga element i förbindelsen mellan öst 
och väst: en växande systematisk kunskap om Orienten i Europa, vilken förstärktes av 
européernas intresse för det främmande, samt dess koloniala erfarenheter. Det andra draget 
handlar om att Europa alltid befunnit sig i en dominerande situation. Författaren beskriver det 
som ett förhållande mellan en stark och en svag partner. Orienten sågs som ett område som 
var isolerat från utvecklingen i Europa, inom vetenskap, konst och handel. Said (2002) menar 
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att orientalism var ett sätt att förhålla sig till Orienten, vilken har sin grund i områdets 
speciella ställning i den Västeuropeiska historien. Orienten ligger alldeles intill Europa och 
det är här man finner Europas rikaste och äldsta kolonier, vaggan till dess civilisation och 
språk, och de mest inpräntade bilderna av ”Det Annorlunda”. Said (2002) hävdar att då man 
som europé eller amerikan studerar Orienten, kan man inte förneka att man i första hand 
möter Orienten som just europé eller amerikan och i andra hand som en individ. Han menar 
att det alltid har inneburit att man (om än vagt) är medveten om att man tillhör en makt som 
har tydliga intressen i Orienten. Martinsson (2008-04-07), Andersson (2008-04-23) och 
Karlsson (2008-05-07) nämner Turkiets ekonomiska potential, att det är en stor marknad på 
stark ekonomisk frammarsch och det skulle innebära mycket för Europas utveckling om 
Turkiet kommer med och som EU måste ha väldig stor fördel av. 
 
Shah (2005) kritiserar Saids teorier. Även om det har funnits en hel del konflikter genom 
tiderna, så menar Shah (2005) att relationen även har varit produktiv, och att ett utbyte dem 
emellan har ägt rum.  Han ger exempel på olika västerländska tänkare som har blivit 
influerade av österländska tankegångar, inte bara på ett romantiserat sätt, utan även i ledande 
vetenskapligt tänkande. 
 
Said (2002) menar att världen har blivit alltmer lättillgänglig för en västerlänning, vilket har 
lett till att Orienten kommit närmare och betraktas nu kanske mindre som en myt. Shah 
(2005) hävdar att orientaliska filosofier och tankesätt, som förr betraktades som underordnade 
och mystiska numera tolereras och till och med accepteras. Men samtidigt poängterar han att 
detta inte innebär att väst helt har omfamnat öst.  
 
En annan aspekt är dock att det har lett till en förstärkning av de stereotyper som kopplas till 
Orienten genom medier såsom television och film (Said, 2002). Fazlhashemi (2001) menar att 
även om den grövsta formen av orientalism har försvunnit ur den akademiska världen genom 
avkolonialiseringen, har den funnit en plats i populärkulturen. Han benämner detta 
populärorientalism, vilket han menar har funnit en plats i romaner, filmer och medias 
skildringar. Då Martinsson (2008-04-07) hör ordet Orientalism får han kopplingar till 
orientexpressen eller Sidenvägen och han associerar det med någonting förr i tiden, nästan 
tusen år bakåt, med kamelkaravaner, och ”Tusen och en natt – tänket”. Även Lindholm 
(2008-04-14) uttrycker att det är ett begrepp som han inte riktigt vet vad det betyder, men när 
han var barn var orienten något exotiskt. Båda menar att Orienten inte är någonting som 
existerar idag, och att det är inte längre en användbar term. 
 
Turkiet är inte så mystiskt och orientaliskt för Fall (2008-04-17). Hon har inte alls bilden av 
landet som ”Tusen och en natt”, till skillnad från Ekne (2008-04-17) som förknippar Turkiet 
med ”Tusen och en natt” och sagor; ”Härliga orientaliska mönster, och tyger, kryddor, och 
skojiga tofflor med, det är lite så jag ser det. Det är mystiskt, ja jag tycker det är läckert.” 
Hon förknippar Turkiet med Orienten eftersom hon har besökt landet, men något annat land 
kan hon inte nämna. Även Andersson (2008-04-23) tänker på ”Tusen och en natt”, rökelse 
och kryddor när hon hör ordet orienten. Det är ett begrepp som hon egentligen inte vet var 
gränsdragningen går, men hon beskiver det som ”åt det hållet där borta”, där Turkiet är i 
framkant västifrån sett. Det är mystiskt, spännande, och samtidigt tror hon att många är lite 
rädda för det här med orienten – exempelvis beslöjningen, sen finns det allt det positiva med 
färger och lukter. 
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3.5 Kultur – ett begrepp med tusen och en betydelse 
Kultur är inte ett entydigt och självklart begrepp, utan har förändrats under historiens gång. 
Termen har sitt ursprung i antiken, då det betecknade åkerbruk. På 1700- och 1800-talet, med 
upplysningen, evolutionism och nationalism som ideologier fick ordet innebörden hyfs, pli 
och bildning. Även idag lever detta synsätt kvar i att kultur ofta betraktas som något fint och 
exklusivt, tillhörande civiliserade folk. På 1900-talet blev kulturbegreppet mer nyanserat och 
kom att innefatta även vardagliga företeelser. När kategorisering blev allt viktigare inom 
vetenskapen kom kulturer att ses som oföränderliga, och något som beskrev ett folks sanna 
natur. I och med globaliseringen växte behovet av konkreta modeller och strategier för att 
kunna klara av kulturmöten, och kultur beskrevs som ett statiskt eller stabilt regelsystem som 
definierar tankar, värderingar och handlingar hos individen (Illman & Nynäs, 2005). Kulturen 
är i ständig förändring – det som var normen för hundra år sedan i fråga om kläder, 
barnuppfostran, könsroller och så vidare gäller inte idag (Öberg, 2000). 
 
Huntington (2006) anser att kultur och kulturtillhörighet, vilket i allmänhet överensstämmer 
med de olika civilisationernas identitet, är vad som skapar olika grupperingar av 
sammanhållning, splittring och konflikter i världen. Öberg (2000) menar att ett lands 
kulturella rötter, historia, religion, geografi, demografi och klimat kan visa att det som vi kan 
uppfatta som egendomliga och konstiga vanor och regler när vi träffar människor från andra 
länder, kan ha en rimlig förklaring om man blickar bakåt i tiden. Anledningen till att 
människor inte reflekterar över dem är att så har ens familj och förfäder alltid gjort. ”Inom 
varje kulturmönster finns två starka krafter, en förnyande och en bevarande... utan den 
förnyande kraften och anpassningen till nya förhållanden överlever inte kulturen, men utan 
den konservativa och kulturbevarande kraften försvinner kulturen snabbt genom assimilation 
till andra system som den kommer i kontakt med.” (Öberg, 2000:71).  
 
Alla som någon gång genomfört några, som för oss traditionsenliga riter, som till exempel att 
dansa i ring runt en lövad stång, eller tåga med vita särkar och med brinnande ljus på huvudet, 
menar Öberg (2000) får större förståelse för andras märkliga traditioner. ”We smile at foreign 
eccentricity, congratulating ourselves on our normality.” (Lewis, 2000:8). Enligt Lewis 
(2000) kan vi enbart lära oss att förstå utländska kollegor om vi ser på dem med kulturellt 
färgade glasögon. Genom att komma till insikt om att vi själva är en smula konstiga kan vi 
förstå andra. Nästa steg är att inse att hur vi ser på vår kultur och kulturvärderingar, är 
subjektivt. Att försöka sätta sig in i hur andra nationaliteter ser på olika saker kan leda till 
ökad förståelse.  
 
Lewis (2000) menar att först när man lyckats att tillägna sig själv en bättre självinsikt och 
frigjort sig från de mest framträdande kulturellt betingade egenheterna, kommer man att 
bättre utveckla en förståelse för den andra partens sätt att uppleva verkligheten och nå 
tvärkulturell harmoni. Begreppet tvärkulturell förståelse innebär enligt Lewis att man 
accepterar kulturella olikheter och att man utnyttjar dessa på ett positivt sätt. Tvärkulturell 
förståelse kan enligt Lewis (2000) uppnås genom till exempel; humor, flexibilitet, 
kompromissvilja, artighet, lugn, värme, tålamod, villighet att klargöra mål, respekt för 
motpartens etikettregler, att man lyssnar uppmärksammat, och att man ständigt försöker se 
saker och ting ur motpartens (kulturbundna) synvinkel. Det är viktigt att inte försöka att 
påverka varandra, bland annat för att inte bli beskyllda för kulturimperialism. Ett av målen 
med tusenet-projektet är se sin tillvaro i en annan kontext. Ekne (2008-04-17) menar att rent 
socialt har de lärt sig hur man umgås med turkar, hur de brukar ha det i sitt umgängesliv, och 
att de får anpassa sig lite åt båda håll.  
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Flera av intervjupersonerna framhäver att Sveriges historia och kulturarv inte kan mäta sig 
med Turkiets. Fall (2008-04-17) menar att inom kultur och historia har Sverige i jämförelse 
med Turkiet inget att komma med och hon kan förstå att de är stolta över och vill visa upp sitt 
historiska arv. Hon ser Sverige som väldigt kulturfattigt i jämförelse med Turkiet och menar 
att vi inte har lika färgstarka kulturuttryck som Turkiet. Enligt Andersson (2008-04-23) är den 
turkiska kulturen helt fantastisk. Hon menar att det finns allting där och det mest fantastiska 
med det är att det är så oexploaterat. Det finns en stor potential att kunna visa sin kultur utan 
att det blir något Disneyworld. Andersson (2008-04-23) påpekar att hon pratar om den västra 
delen och menar att det är klart att man kanske ser med andra ögon i den södra delen där det 
är massexploaterat. Fall (2008-04-17) menar att när man får uppleva ett land inifrån som de 
gör i projektet, så upplever de det annorlunda än som turist. 
 

3.5.1 Kulturell globalisering  
 

”Kulturer existerar inte som öar åtskilda av oceaner idag (om de ens någonsin 
gjorde det), utan möts, blandas och kombineras ständigt då människor rör sig 
från land till land: som emigranter, som turister eller som arbetskraft. En kultur 
kan därför inte liksom förr knytas till en plats: t.ex. indisk kultur hör hemma lika 
mycket i London som i New York, Stockholm – och Deli.”  

(Illman och Nynäs, 2005:29)  
 
I och med den tilltagande internationella rörligheten från 1950-talet skapades behovet att 
möta vad Illman och Nynäs (2005:79) kallar ”den mångkulturella utmaningen”. Genom 
utbildningar och kurser förväntade man sig att kunskap skulle lösa problemen som uppstod 
vid kulturmöten. Det handlar inte främst om att lära sig andra språk, utan att skapa en 
förståelse för andras vanor, samhällen och kulturer. Även Lewis (2000) ser att det läggs 
mycket pengar på tvärkulturella program och internationaliseringsprogram, men han är 
tveksam till om det i slutändan har någon effekt. Han menar att det finns mentala hinder som 
blockerar förmågan att omvärdera våra attityder eller anamma nya tillvägagångssätt. Under 
uppväxten formas vi och vårt sätt att tänka, av våra föräldrar och i skolan och genom vårt 
gemensamma språk. Martinsson (2008-04-07) menar att då det är inte så många av turkarna 
som kan engelska uppstår en problematik, vilket gör att man hela tiden måste tolka. Han 
tillägger att en del kan göra sig förstådda men att de inte kan föra några djupare resonemang. 
Även Lindholm (2008-04-14) talar om svårigheter med att förstå varandra, då inte bara 
språkligt (där finns också ett stort problem) utan även som han uttrycker det ”alltså riktigt 
förstå varandra”.  
 
Illman och Nynäs (2005) hävdar att; ”När det gäller kulturmöten är vi tyvärr ofta hänvisade 
till mer eller mindre stereotypa bilder, men en relevant fråga är alltid om vi i tolkningen 
söker oss i riktning mot ömsesidighet och tillit eller främlingskap och oförståelse.” (Illman & 
Nynäs, 2005:88). Illman och Nynäs (2005) menar att information inte är tillräckligt för att 
förstå oss på andra människor. Man blir exempelvis inte framgångsrik i sitt möte med japaner 
för att man läst en handbok om hur man bör bete sig i mötet med dem, även om det kan bidra 
till att man undviker en del missförstånd. Kulturmöten innebär möten mellan människor och 
därför har de en mångfacetterad karaktär där värderingar och meningsskapande tolkningar 
aktualiseras på många olika nivåer. Författarna menar att det finns kunskap som hjälper, och 
kunskap som stjälper oss. Ett exempel på det senare är stereotyper, vilka kan hindra oss från 
att se att det faktiskt är en människa vi möter och inte en typ. ”Icke-möten” förekommer 
överallt i världen, i vår vardag eller i nyhetssändningarna, exempelvis då konflikter mellan 
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människor, grupper och stater behandlas. I många fall anges kultur och religion som källor till 
dessa konflikter, men ofta finns det en långt mer komplicerad bakgrund, där historiska 
motsättningar, ekonomiska och politiska motiv, nationalism, sociala strukturer, strider om 
naturtillgångar och så vidare påverkar. Oberoende av vilka orsakerna är så blir resultatet 
detsamma: vi möter inte varandra (Illman & Nynäs, 2005). 
 

3.5.2 Interkulturell kommunikation 
”Att kommunicera med människor från andra kulturer är… en konst som var och en måste 
lära sig på egen hand.” (Öberg, 2000:7). Kommunikation handlar om att överföra 
information från en sändare till en mottagare, och har ofta handlat om att påverka andra 
människor, att övertala, övertyga eller beordra (Illman & Nynäs, 2005). I dagens samhälle 
ställs vi inför situationen att samarbeta med människor från en bakgrund som är totalt olik vår 
egen. Oftast fungerar kommunikationen bra, men rätt som det är inträffar det som Öberg 
(2000) benämner kortslutning – vi begriper inte vad den andre menar eller vill. Illman och 
Nynäs (2005) frågar vilken roll kulturell olikhet har i kommunikationsprocessen? Vi både 
kommunicerar och förstår andra i relation till våra referensramar. När sändaren skapar en bild 
av något, tolkar och relaterar mottagaren sedan bilden till sin verklighet, ger den betydelse 
och sammanhang. Budskapet kan till exempel ha en viss betydelse för den ena parten och en 
annan för den andre. En situation där kommunikation ställs på sin spets är när ett gemensamt 
språk saknas och en tolk behövs.  Tolken måste kunna relatera till två olika referensramar – 
både sändarens och mottagarens. Ibland händer det att vi helt enkelt missförstår varandra och 
att problemen kan lösas med hjälp av mer information, en tolk etcetera. Men oftare beror 
kommunikationsproblemen på att vi saknar förståelse för de vi möter på ett värdemässigt och 
emotionellt plan. Illman och Nynäs (2005) menar att kulturell olikhet inte nödvändigtvis 
innebär svårigheter i kommunikation, utan att de även kan spela en konstruktiv roll i 
kommunikationsprocessen.  
   
Martinsson (2008-04-07) menar att man alltid stöter på vissa svårigheter i ett projekt. Det han 
har upplevt är framförallt problem med språket, då det inte är så många som kan engelska. 
Även Karlsson (2008-05-07) ser språket som en barriär. Lindholm (2008-04-14) menar även 
han att det har gått ungefär som de tänkt sig, men han tar också upp svårigheterna med att 
riktigt förstå varandra, både språkligt och kulturellt. Han menar att den turkiska sidan 
fokuserar på de direkta resultaten, och inte hur man bygger upp kompetensen. 
 
I mötet mellan Turkiet och Sverige, genom tusenet-projektet uttryckte många av de svenska 
deltagarna sin belåtenhet med båda sidors vilja att samarbeta. Men de underströk samtidigt 
känslan av att många gånger tala om motsatta syften. Därför är det extra viktigt med en 
djupare förståelse om kultur och olika förutsättningar för kommunalt arbete, från båda sidor, 
poängterades i projektförslaget. “More material and cultural input to the project that will 
make the understanding between the parties better is demanded.” (Revised Proposal, 
2007:22).  
 

3.6 Bilden av turken 
Enligt Karlsson (2007) har bilden av turken genom historien ofta framställts negativt. Efter 
turkarnas erövring av Konstantinopel år 1453 uppstod en rädsla för det turkiska folket, och de 
beskrevs som ”Europas andre”, grymma och fräcka uslingar som inte skonar någon. Även 
missförhållanden i det egna samhället sades gynna de ondskefulla turkarna, och snart 
beskylldes turkarna för alla världens laster. ”Mellan åren 1480 och 1610 publicerades 
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dubbelt så många böcker om det turkiska hotet som om upptäckten av den amerikanska 
kontinenten.” (Karlsson, 2007:19). Bilden förändrades dock med tiden – men inte till det 
bättre. Turkarna förlöjligades istället och framställdes oftast som en lustig figur med tjock 
mage och turban, medan den ädla europeiska karaktären framhävdes, med en 
överlägsenhetskänsla baserad på upplysningens idéer, som enligt Karlsson (2007) finns kvar 
än idag. Han menar att denna bild till stor del var baserad på fördomar, förakt och rädsla, men 
menar även att denna negativa bild varit självförvållad genom de politiska och ekonomiska 
kriserna och de återkommande militärkupperna. Fazlhashemi (2001) har analyserat svenska 
reseskildringar av Persien från 1900-talets början och finner att västerlänningar som kom till 
Persien gjorde det som instruktörer. Perserna beskrivs som lata, tjuvaktiga och med bristande 
affärsmoral, men samtidigt positivt, som ett intelligent och läraktigt folk. De var enligt 
beskrivningarna ett folk i behov av hjälp. ”Civilisationen kan komma till det underutvecklade 
Persien under förutsättning att perserna tar till sig den modell och den plan som svenskarna 
erbjuder dem.” (Fazlhashemi, 2001:138). 
 
Turkiets popularitet som turistland tillsammans med den gästfrihet och vänlighet som 
besökaren möts av, menar Karlsson (2007) har bidragit till förbättra bilden av turken som 
präntats in i Europa under flera århundraden. Fördomarna har dock förstärkts på andra sätt, 
exempelvis genom TV och andra medier, något som även Said (2002) behandlar. 
 
Lewis (2000) beskriver kulturen i Turkiet med orden; tro på egen ärlighet och tillförlitlighet, 
modifierade islamiska värderingar, argsinthet, orubblighet, gästvänlighet, artighet, värme, 
sympati, bevarande av kulturarv och manlig dominans.  Hans beskrivning fortsätter med att i 
Turkiet tar saker och ting lång tid och människor dyker upp sent till möten. I affärskretsar är 
turkarnas stil explorativ, de är intresserade av all form av förändring som leder till utveckling. 
De är artiga och hövliga och vill bli sedda som västerländska och moderna. De visar naturlig 
förargelse av att bli avvisade av väst, men är tålmodiga och försöker ha acceptabla 
kommunikationskanaler. Turkar är goda lyssnare och har en önskan att lära från västerländska 
kollegor. Möten hålls ofta i en semiformell atmosfär. Som värdar är turkar artiga och 
omtänksamma (Lewis, 2000). Intervjupersonerna beskriver Turkiet och dess invånare med 
följande ord (även om de betonar att de inte vill generalisera); centraliserat, djup mänsklig 
värme, komplexitet, transformering (utveckling och omvandling), sammansatt, skillnader, 
Atatürk, gästfrihet, ”det ordnar sig”/avslappnad attityd, framåtsträvan, stolthet, formella, 
generositet, intressant, vänligt, komplicerat, stark historia, det orientaliska – mystiskt, mat, 
tidsoptimister, lite oorganiserat, charmigt, ekonomisk tiger, traditionellt, offensiva, 
kunskapstörstande, ”tunnelseende” tillrättalagt, stolthet, måna om att förmedla en väldigt god 
bild av sitt land, generösa och spontana.  
 
Lewis (2000) poängterar att det är viktigt att se turkarna för vad de är, inte för någon 
missvisande beskrivning. De vill ha respekt och erkännande. Om man uppvisar förtroende 
och tålamod för turkar kommer man en dag att sluta med väldigt pålitliga och inflytelserika 
vänner. Martinsson (2008-04-07) nämner ofta djup värme och mänsklighet, något som även 
återkommer bland de övriga intervjupersonerna. Han tycker att det är delar som vi har förlorat 
i vår stress efter effektivitet och tilläger även att man är formad av sin religion och kultur. 
Ekne (2008-04-17) ser bland annat turkarna som mer generösa och spontana än vi, hon 
beskriver dem som njutningsmänniskor och där har vi, menar hon, mycket att lära. Andersson 
(2008-04-23) menar att när de kommer ner i den här rollen (inom projektet) är de inte vem 
som helst, de bor bra, blir bra omhändertagna på alla sätt och vis och det är ett privilegium.  
Det gör det kanske svårt att få en negativ bild. Andersson (2008-04-23) försöker ändå alltid 
att ha lite kritiska ögon och hon går exempelvis själv på stan för att skapa sig egna 
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uppfattningar. Även Martinsson (2008-04-07) reflekterar över om det beror på att han 
kommer som gäst till Turkiet och menar att man då alltid upplever en annan typ av värme 
vilket man gör som gäst till någon här hemma också.  
 

3.7 Likt och Olikt 
”Att mötas, i ordets egentliga betydelse, innebär att gå över de gränser för likhet och olikhet 
som man själv skapat i sitt liv och i sin tolkning av verkligheten.” (Illman & Nynäs, 
2005:158). Citatet innebär inte att författarna hävdar att det inte finns skillnader människor 
emellan, utan att det som är viktigt är att varje möte lyfter fram både likheter och olikheter 
som kan värderas och användas på olika sätt. Enligt Said (2002) har människan alltid delat 
upp världen i regioner som genom verkliga eller inbillade egenskaper skiljer sig från varandra 
(Said, 2002). Den vanligaste uppdelningen av världen som tudelad är den mellan rika 
(moderna, utvecklade) länder och fattiga (traditionella, underutvecklade och utvecklings-) 
länder (Huntington, 2006). 
 
Enligt Lewis (2000) är kulturella skillnader något som berikar. Människor från olika kulturer 
delar samma grundläggande värderingar men ser dem från olika vinklar och perspektiv, det 
gör att en del människors beteende kan upplevas som irrationellt. Genom att fokusera på 
kulturella rötter hos olika nationaliteter, både i samhället och i arbetslivet, kan vi förutse hur 
motparten kommer att reagera på våra förslag samt hur de kommer att besvara dem. Kunskap 
om andra kulturers drag kommer att minimera eventuella kulturella chockar och möjliggöra 
god interaktion med andra nationaliteter (Lewis, 2000). Gaunt och Löfgren finner något 
oförklarligt och lustigt med kultur; ”Varje land har viktiga ting som skiljer dess invånare från 
alla andra länders. Inom en nation finns det dessutom många regionala variationer.” 
(1984:71). De menar att det kan hända att vissa av skillnaderna beror på att olika folkgrupper 
levt i olika klimat, eller haft tillgång till olika naturresurser, men att detta förklarar långt ifrån 
alla kulturskillnader. De menar vidare att det vore fel att försöka hitta rationella orsaker till 
alla kulturella särdrag. 
 
Hur vi går in i ett möte med en annan människa kan dels påverkas av relationen i sig och dels 
av ens inre hållningar och attityder. Detta innebär att gränsen mellan vad vi upplever som likt 
och olikt är flytande. Vissa människor ser nationella gränser som viktiga markörer för likt och 
olikt, medan andra ser exempelvis utbildning, värderingar tidsfaktorn, sätt att vara eller 
intressen som viktigare. Någon nämner ett gemensamt intresse med en kollega från det andra 
landet som gör att man ser mönster av likhet, där man förr endast såg olikheter. ”... det kan 
handla om att en situation uppkommer som gör att man plötsligt ser på en kollega med nya 
ögon, t.ex. då man träffar honom eller henne utanför jobbet tillsammans med familjen.” 
(Illman & Nynäs, 2005:53). Ett exempel inom ramen för tusenet-projektet är Fall (2008-04-
17) som talar om den generella bilden hon förut hade om Turkiet som en skitig plats med 
dålig standard. Efter att hon besökt landet så förändrades bilden och den blir bara mer och 
mer positiv för varje gång hon åker ner. Efter att ha umgåtts med representanter från den 
turkiska sidan anser hon att likheterna är många fler. En intressant kontrast till denna syn är 
den som Ekne (2008-04-17) har. Hon menar att det är olikheterna som slår och att det är 
svårare att se likheter. Men hon tillägger att eftersom de har väldigt trevligt tillsammans 
måste det även finnas likheter.  
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”Hur vi tolkar och upplever kulturell likhet och olikhet är en tolkningsprocess 
som inbegriper hur vi ser på vår relation till den andra parten. Det handlar här 
både om en inre hållning av tillit eller främlingsskap och en yttre tolkningsram 
skapad av vårt samhälle, de gemenskaper vi ingår i, fostran, massmedier och 
mycket mer.” 

 (Illman & Nynäs, 2005:162)  
 
Martinsson (2008-04-07) ser inte några större skillnader länder emellan, och ger exemlet; 
”det är större skillnader mellan svenskar än vad det är mellan svenskar och ryssar. Så det är 
större skillnader inom grupper än vad det är mellan grupper.”  Även Andersson (2008-04-
23) påpekar att det skiljer sig mellan olika delar av Turkiet, men i Izmir-delen finns det 
väldigt mycket som är likt Sverige på många sätt, till skillnad från den östra delen. Hon 
upplevde att de har långt kvar innan de når vår standard, men att kompetensen finns. Vi 
kommer nu att titta närmare på de skillnader och likheter som intervjupersonerna upplevde i 
mötet med turkarna. De huvudpunkter vi identifierade genom deras svar är: religion, tiden, 
arbetssätt samt ålder kön och hierarki.  
 

3.7.1 Religion 
Huntington (2006) hävdar att religionens ökade betydelse under 1900-talet på många platser i 
världen förstärker kulturskillnaderna. Denna starkare religiositet samt tillväxten av 
fundamentalistiska rörelser har ökat skillnaderna mellan religionerna. De religioner som har 
ökat är kristendom och islam.  
 
Karlsson (2008-05-07) menar att religionen är en viktig men känslig fråga för Turkiet, då den 
ofta tas upp till diskussion. Han anser att religionens inflytande är en skillnad, vilket även 
uttrycks på följande sätt av Martinsson, 2008-04-07: ”Man kan inte tala om skillnader och 
likheter mellan Turkiet och Sverige utan att också tala om religion.” Andersson (2008-04-23) 
tror att i och med att de flesta turkar är muslimer så är både kulturen och religionen bevarad 
på ett helt annat sätt än vad vår religion är. Hon upplever att i den västra delen av Turkiet 
finns inte den här ”amerikaniseringen” med McDonalds som vi har här i Sverige och att det 
beror på att håller på sin tradition. Hon menar att hon känner sig mer trygg i ett muslimskt 
land, då det inte finns någon alkoholism eller droger, samtidigt som det finns mycket man inte 
får göra inom religionen, vilket också blir en bevarande faktor. Även Martinsson (2008-04-
07) har uppfattningen om att det muslimska innebar en befrielse för väldigt många samtidigt 
som det idag finns problem med de som har en fundamentalistisk tolkning av islam, och att 
detta kan vara en tillbakahållande faktor.  
 

3.7.2 Tiden 
I det västerländska samhället kommer tidsfaktorn ständigt in i bilden. Här har tiden en 
förstahandsbetydelse. I Medelhavsländerna är den av andrahandsbetydelse, i sydamerikansk 
och i svart amerikansk kultur av tredjehandsbetydelse, medan den i afrikanska kulturer är 
utan större betydelse (Öberg, 2000). En liknande teori beskrivs av Lewis (2000), som menar 
att nationella och regionala kulturer kan delas in i tre grupper; linjäraktiva (vilka 
kännetecknas av uppgiftsinriktade, välorganiserade planerare), multiaktiva (vilka beskrivs 
som pratsamma, person- och relationsinriktade personer) och reaktiva (introverta, 
respektorienterade lyssnare).  När två grupper möts uppstår risk för problem från bägge sidor, 
då båda grupper tycker att de förfogar tiden på bästa sätt. Förklaringen är att de lever i två 
olika världar, i två skilda tidssystem. Svenskar tillhör gruppen som använder linjäraktiv tid; 
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han gör en sak i taget efter det som finns antecknat i hans almanacka. Gruppen kännetecknas 
av planering. Tiden är klock- och kalenderrelaterad. Gruppen multiaktiva, som innefattar, 
medelhavsbor, araber och latinamerikaner, gör flera saker samtidigt utan någon förutbestämd 
ordning. Gruppen kännetecknas av flexibilitet och tiden är händelse- eller personrelaterad. 
 
Lewis (2000) menar att först när vi vågar oss utomlands får våra djupt rotade värderingar sig 
en törn. Det exemplifieras med en tysk och en italienare som ska ha ett möte. Italienaren 
kommer en halvtimme för sent vilket resulterar i en enorm kulturchock för tysken, som inte 
ens tycker om att behöva vänta i tre minuter. Protester från tysken leder till bortförklaringar 
från italienaren (fast i bilkö, sjuk dotter etcetera) vilket fortgår i ett försvar av den italienska 
livsstilen (varför ska ni tyskar vara så styrda av klockan?). Sådana konfrontationer kan enligt 
författaren leda till dödlägen och kan resultera i att hela projekt läggs ned (Lewis, 2000).  
Öberg (2000) hävdar att flera utländska besökare har uppmärksammat att vi i Sverige 
schemalägger en stor del av vår tid. ”Ett oplanerat liv upplevs som lättsinnigt, oansvarigt och 
nästan farligt; varje ärende måste vara inbokat och genomtänkt innan det åtgärdas.” (Öberg, 
2000:49). Ekne (2008-04-17) berättar hur hon upplever att turkarna inte passar tider, 
samtidigt som de undrar varför hon går och drar i dem hela tiden, stressar och tittar på 
klockan.   
 
Öberg (2000) förklarar denna skilda syn på tiden med att på grund av vädret har den korta 
odlingssäsongen sedan urminnes tider tvingat oss i de nordligare breddgraderna att organisera 
våra liv och utnyttja tiden väl. Man var tvungen att sätta potatisen tidigt på våren för att kunna 
skörda den på hösten och ha mat till vintern. Även om livssituationen har förändrats så 
fortsätter vårt planerande än idag och är nu en förutsättning för att vårt industrialiserade 
samhälle ska fungera. Däremot i varmare länder med gynnsammare odlingsklimat har 
invånarna ett mer avslappnat förhållande till tiden. För svenskar som arbetar med dessa 
människor är det inte lätt att förstå denna inställning till arbete och liv och uppfattar det som 
att arbetet går långsamt och saknar struktur. Öberg (2000) menar att de som reser ut som 
experter för att förbättra produktionen i länder som är i ett övergångsstadium från jordbruks- 
till industrisamhälle vet att ett villkor för att moderniseringen ska lyckas är respekt för tiden 
men att de inte inser hur djupt invanda tidsmönster är hos människor, ”De som lever efter 
principen ”allt har sin tid” och ”man får vänta tills tiden är mogen” reagerar starkt mot att 
mista kontrollen över sin tid.” (Öberg, 2000:175-176). Lindholm (2008-04-14) menar att en 
skillnad svenskar och turkar emellan är att turkarna inte planerar, vilket leder till en sorts 
ineffektivitet. Han ser en stor skillnad i hur han och hans kollegor planerar, har 
framförhållning och är effektiva. Karlsson (2008-05-07) menar att de olika partnerskapen 
inom tusenet-projektet har jobbat inom sina angivna fokusområdena, men att det har inte gått 
så fort som planerat. Alla intervjupersonerna identifierade uppfattningarna om tiden som en 
skillnad mellan svenskar och turkar. 
   

3.7.3 Arbetssätt 
Öberg (2000) menar att ett utmärkande drag i den västerländska kulturen är att man 
handlägger ärenden på ett effektivt och opersonligt sätt. I många andra länder skiljer man 
dock inte på till exempel arbete och privatliv på samma sätt, utan representanter för företag 
och organisationer strävar ofta efter att komma bort från detta formella och opersonliga 
arbetssätt. Författaren ger ett exempel från Vietnam. Innan landet öppnats upp helt för 
besökare ingick för de få utvalda besökarna som fick tillträde att resa till kusten en dag med 
sina värdar. Svenska delegationsmedlemmar och journalister menade att detta var slöseri med 
tid, och att det kunde vänta tills arbetet var klart. De insåg inte att detta var vietnamesernas 
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sätt att lära känna de personer de skulle samarbeta med. Detta exempel kan jämföras med 
Falls (2008-04-17) upplevelse. Hon berättar att de inom projektet haft lite svårigheter med 
skilda uppfattningar, eller idéer om vad som är viktigt och beskriver att sist de var i Turkiet 
hade Ekne bestämt att de skulle avsätta en halv dag till projektmöte. De turkiska deltagarna 
hade endast planerat in en timmes konkret arbete och sedan sightseeing. ”Jättekul med 
sightseeing, men det är inte det som är det viktiga. Då fick hon slå näven i bordet och säga att 
det blir inte någon sightseeing förrän detta är klart.” Fall (2008-04-17) menar att det handlar 
främst om att de vill visa upp mycket. ”Det är lite så att från vår sida har vi fått vara ”de 
elaka tanterna” som verkligen styr upp detta.” Men hon menar att det känns som att 
budskapet har gått fram nu, och att det även kan handla om en otydlighet från deras sida, och 
den svenska attityden med fokus på effektivitet. Därför måste man kompromissa lite. ”De 
behöver kanske bli lite mer strukturerade och vi behöver kanske slappna av lite mer.” (Fall, 
2008-04-17). Andersson (2008-04-23) ger ett exempel med Smyrna, som är rikt på historiska 
kvarlämningar. Hon menar att det finns fantastiska möjligheter att utveckla området för 
turismnäringen. Hon nämnde det för arkeologerna som arbetade där, men som hon uttrycker 
det: ”Det fanns inte i deras sinnesbild… historien och kulturen är öppen för alla turkar och 
det går inte att ta betalt för.” Andersson (2008-04-23) ser en problematik med detta. Hon 
jämför med att Sverige var i det stadiet för 20 år sedan och att det då var hopplöst att prata 
med arkeologer även här. 
 
Öberg (2000) ger ytterligare ett exempel på ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Polen. 
Den svenska sidan presenterade sin syn på det framtida samarbetet som bestod av 
utredningar, fältstudier, analyser etcetera. De polska medarbetarna hade en klar syn på vad de 
ville göra med anslagen från den svenska staten och ville se resultat direkt, om problem 
uppstod i genomförandeskedet så kunde de lösa dem efterhand, menade den polska sidan. Det 
svenska arbetssättet; att i förväg tänka ut och förutse problem, för att kunna undvika dem, såg 
polackerna som slöseri med tid och energi. Här handlar det också om två olika arbets- och 
synsätt som möts. Lindholm (2008-04-14) ger ett exempel på att de svenska och turkiska 
representanterna tillsammans gjort upp ett program inför ett besök i Turkiet, som involverade 
möten med olika politiker. Två dagar före resan hade de turkiska representanterna plötsligt 
ändrat i programmet. ”Jag blir förbannad och det är inte ofta jag blir det. Vi skulle träffa 
politiker och då är själva poängen att vi skulle träffa politiker.” Han tror att de turkiska 
deltagarna inte riktigt förstår att han blir upprörd, eftersom de är vana vid att ständigt ändra i 
sina program. 
 
Människor med en annan kulturbakgrund än vår egen har ibland svårt att förstå de svenska 
politikernas, tjänstemännens och företagschefernas folklighet. Även om anspråkslöshet är en 
god egenskap vid vissa tillfällen så passar den inte vid representation av till exempel ett 
företag eller sitt land. ”En betydelsefull gäst ska mötas vid flygplatsen och visas yttre tecken 
på prestige genom formell klädsel, bil med chaufför, val av bostad och antalet rätter till 
middag.” (Öberg, 2000:139-140). Öberg (2000) menar att då statussymboler saknas så lägger 
man märke till detta, och en innebörd tolkas in i det. Argument som att det är mer praktiskt, 
snabbare och mindre kostsamt gör inte verkan här. Fall (2008-04-17) menar att tusenet är ett 
jättestort projekt för turkarna och tror inte riktigt att vi här i Sverige förstår hur stort det är. 
”Där är det liksom inte tal om att man ska ta sig själv från flygplatsen – det är folk på plats 
och de hämtar och fixar.” 
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3.7.4 Ålder, kön, hierarki 
Enligt Öberg (2000) är jämställdhets- och demokratiseringsprocessen i Sverige relativt långt 
gången. I Sverige är ålder och kön neutrala aspekter; det spelar ingen roll om man skickar ut 
en man eller kvinna, eller hur gamla de är, på ett utlandsuppdrag. Nytänkande och 
ungdomlighet eftersträvas här och unga, nyutbildade tjänstemän förväntar sig att bli bemötta 
med respekt. Vi är även vana vid korta avståndet mellan arbetsgivare och arbetstagare, mellan 
politiker och folket och försöker ta beslut gemensamt. Men, menar Öberg (2000), i 
österländska, afrikanska och muslimska kulturer värderas erfarenhet och ålder högre, och en 
delegation ledd av en äldre, klok person, inger respekt. ”Naturligtvis ska det finnas unga med 
i teamet, som gör jobbet och som kommer med kreativa förslag. Det är de ungas roll i 
hierarkiskt uppbyggda hierarkier.” (Öberg, 2000:83). Avståndet mellan chefer och anställda 
är större och förväntningarna annorlunda. Medan chefen förväntar sig lydnad, förväntar sig 
arbetaren klara direktiv uppifrån (Öberg, 2000).  
 
Martinsson (2008-04-07) ser maktstrukturen som ett problem - de han bedömer som drivande 
krafter i projektet får till exempel inte följa med på ett kommande besök i Sverige, utan de 
som har en högre maktposition skickas med, även om de inte gör mycket i projektet. Detta 
menar han måste tydliggöras i projektet, vilket ska vara operativt ”Skåla i champagne och 
prata världsfreden, det kan man göra på andra ställen” (Martinsson, 2008-04-07). 
Gemensamt för intervjupersonerna är att de ser en stor skillnad i synen på auktoriteter och 
den hierarkiska uppbyggnaden mellan Turkiet och Sverige. Lindholm (2008-04-14) ger ett 
exempel på att svenskar skiljer tydligt mellan politiker och tjänstemän, men samarbetar 
mellan rollerna. Han berättar om när han under ett besök i Turkiet tillsammans med sin 
turkiske medpart skulle hålla i ett möte med politiker. Plötsligt satte sig turken ner och 
Lindholm (2008-04-14) tror att detta berodde på att denne inte klarade av att leda politikerna. 
 
Lindholm (2008-04-14) som arbetar i den östra delen av Turkiet beskriver även den manliga 
dominansen ”… jag har aldrig jobbat i ett land där det är så tydligt att kvinnor inte har 
någon roll, i den delen där jag är.” Fall (2008-04-17) behandlar kvinnofrågan när hon ska 
beskriva den turkiska kulturen, där turkiska kvinnor gärna får utbilda sig och arbeta men de 
förväntas släppa allt när de får familj. Hon upplever att det är tråkigt eftersom då är allt 
bortkastat. Hon tillägger att detta förekommer även i Sverige men inte i lika stor utsträckning. 
Hägglöf (2008-04-24) upplevde generellt sett en annorlunda, manlig värld. Hon uttrycker 
detta genom: ”Det är flickorna som springer och hämtar kaffe och männen som sitter i en 
beslutande ställning. Jag mötte bara en kvinnlig chef ... Annars så var det ju män som 
ständigt sitter och röker och blir servade. Det var väl ett konstigt intryck det är man inte 
riktigt van vid.” Andersson (2008-04-23), som var med på samma resa berättar om att hon 
träffade alla förvaltningschefer och de var alla kvinnliga, förutom det kommunala 
polisväsendet och en förvaltningschef som var manlig. Lewis (2000) påpekar att det inom ett 
land kan förekomma regionala skillnader och ger ett exempel med att en italiensk kvinna 
möjligen kan ha mer gemensamt i sitt sätt att se på världen med en tysk kvinna än med en 
italiensk man. Detta kan jämföras med Falls (2008-04-17) beskrivning. Hon berättar att de 
inom sin grupp har väldigt roligt tillsammans, vilket hon ser kan bero på att de har 
gemensamt att de flesta är kvinnor och i åldern 30-45. Samtliga intervjupersoner påpekade att 
de inte ville göra några generaliseringar om Turkiet eller dess invånare, utan utgick från de 
personer de mött. 
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3.8 Generaliseringar av ”den andre” 
Said (2002) menar själv att hans viktigaste antaganden varit, och är fortfarande, att alla 
människor påverkas av samhället, kulturella traditioner, yttre omständigheter och institutioner 
som skolor, bibliotek och regeringar. Illman och Nynäs (2005) menar att människor tolkar sin 
situation, identitet och sitt sammanhang på olika sätt även om de tillhör samma kultur. Detta 
är något som vi ofta glömmer bort när vi betraktar andra och de beskrivs ofta utifrån det som 
anses som typiskt för deras kultur (Illman & Nynäs, 2005). ”Det verkar vara en vanlig 
mänsklig brist att föredra den schematiskt tillrättalagda framställningen i en text framför 
direkta konfrontationer med det mänskliga.” (Said, 2002:179). Med detta menar Said (2002) 
att människor försöker förstå världen, göra den begriplig genom att tro på det som sägs i 
böcker och andra texter. Vid mötet med något okänt och hotfullt tar människan sin tillflykt 
bland annat till det hon läst om detta nya, exempelvis i rese- och guideböcker. Vare sig det är 
avsiktligt eller inte, så har vetenskapliga texter från väst ibland färgats av negativa 
uppfattningar om Orienten. Detta kan möjligen avslöja en djupt rotad misstro till ”den andre”, 
som har andra kulturella värderingar och därför kan uppfattas som ett hot mot hela den 
västliga civilisationens existens (Shah, 2005). 
 
När människor som besökt ett nytt land säger att det inte alls var som de väntade sig, betyder 
det att det inte var så som en text påstått att det skulle vara (Said, 2002). Ett exempel som vi 
fått berättat för oss är från Hägglöf (2008-04-24) som förut hade den generella bilden av 
Turkiet som ett outvecklat land, men blev förvånad efter en resa dit: ”... det moderna det finns 
ju, vad helst man går kan man ju hitta en McDonald’s.” 
 
Sett från den eurocentriska sidan har den egna kulturen och traditionen uppfattats som det 
normala och vad som är naturligt, medan motsatsen; den Andre setts som onormalt och 
avvikande. Denna synpunkt har bidragit till att konstruera bilden av den Andre (Mc Eachrane 
& Faye, 2001). Said (2002) menar att islam är ett exempel på en väldigt felaktig framställning 
i Västerlandet, samtidigt som han undrar om det någonsin kan finnas en riktig framställning 
om något - eller om alla framställningar är fångade i framställarens språk, kultur, egna 
institutioner och politiska miljö.  
 
Ett av målen med tusenet-projektet är att se sin tillvaro i en annan kontext och se sin 
verklighet med andra ögon (Revised Proposal, 2007). Ekne (2008-04-17) anser att projektet 
kommer att uppmärksamma viktiga frågor för diskussion i Sverige: ”There is every reason 
for us Swedes to put ourselves under the spotlight. How democratic are we really? What kind 
of society do we offer people who are on the outside?” (Newsletter 1, 2007:13). Vissa av våra 
etniska kategoriseringar är dock, enligt Allport (2000) rationella, som att en fransman pratar 
bättre franska än en spanjor (även om det finns undantag). Men hur sant är det att fransmän är 
mer moraliskt slappa än andra? För att kunna göra rationella bedömningar av en grupp krävs 
det att man har tillräckligt med kunskap om medlemmarna av denna grupp (Allport, 2000). 
Generaliseringar av den andre leder ofta till fördomsfulla bilder, stereotypifieringar eller 
exotisering av människor, vilket vi nu ska gå in på närmare. 
 

3.8.1 Fördomar 
Allport (2000) konstaterar att fördomar innehåller två ingredienser; en attityd som är antingen 
för eller emot samt att den måste vara relaterad till en övergeneraliserad (och därför felaktig) 
övertygelse. Lindholm (2008-04-14) medger att Turkiet för honom var ingenting förutom en 
massa fördomar, exempelvis att det var exploaterat, fullpackade stränder och att han inte 
skulle kunna tänka sig att åka dit som turist. När han gick runt på basarerna visste han inte om 
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han blev lurad, om till exempel mattorna som såldes där var äkta eller inte. Hur kommer det 
sig att människor så lätt anammar fördomar? Allport (2000) menar att det beror på att 
felaktiga generaliseringar och fientlighet är två naturliga och vanliga egenskaper i det 
mänskliga psyket. Det är lättare och känns säkrare när man umgås med sin egen ”klass”, som 
delar ens traditioner och förutsättningar. Författaren menar att det är osannolikt att ha 
konkreta bevis på att exempelvis alla orientaler är sluga och lömska, men ändå så växer sig 
dessa åsikter starkare än mer rationella åsikter. Det som är bekant blir värdefullt för oss; 
matkulturen, seder, människorna som vi växer upp med (Allport, 2000). Andersson (2008-04-
23) tror att det tyvärr är många, framförallt från hennes generation och äldre, som har 
förutfattade meningar om turkarna som jobbiga, lite oärliga och att man inte vet mycket om 
och därför är lite rädd för muslimer. Det är något som turkarna oförtjänt har fått stå för menar 
hon. 
 
Allport (2000:22) definierar fördomar som; ”thinking ill of others without sufficient 
warrant”. Men en fördomsfull person hävdar nästan alltid att han har grund (warrant) för sin 
åsikt. Denne kan berätta om bittra upplevelser han haft med människor från andra kulturer, 
men oftast är dessa bevis knappa, blandade med sägner och övergeneraliseringar. ”No one 
can possibly know all refugees, Catholics, or Orientals.” (Allport, 2000:22). Författaren 
nämner att för bara några år sedan tyckte de flesta amerikaner väldigt illa om turkar, även fast 
de flesta varken hade sett en, eller visste någon som hade sett en turk. De byggde sin åsikt på 
vad de hade hört om den armeniska massakern och de legendariska korstågen, och utifrån 
detta bedömde de en hel nation. Allport (2000) fortsätter med att säga att vi aldrig kan veta 
om en persons åsikter bygger på tillräcklig eller otillräcklig grund, och därför kan vi aldrig 
vara säker på om ett visst fall handlar om fördomar eller inte.  
 
Alla generaliseringar är inte fördomsfulla, utan vissa är helt enkelt missuppfattningar, 
feltolkning av information.  Om en person är kapabel att korrigera en förutfattad mening han 
gjort efter att ny information framkommit, är denne inte fördomsfull (Stangor, 2000). Fall 
(2008-04-17) hade innan sin vistelse som turist i Turkiet ett flertal fördomar om landet, bland 
annat att det skulle vara dålig standard och skitigt. Efter ett besök i landet upplevde hon det 
tvärtom som; ”Rent, fint, trevligt folk – ja, bara hur bra som helst”. Flera av de andra 
intervjupersonerna talar också om hur deras bild av Turkiet förändrats till det positiva efter att 
ha besökt landet och varit i kontakt med dess befolkning. Stangor (2000), menar att även om 
de flesta gör åtminstone någon stereotypifiering om sociala grupper, innebär det inte 
nödvändigtvis att vi har fördomar. Stereotyper innebär tankar eller övertygelse, tro om en 
grupp, medan fördomar innebär negativa känslor, såsom rädsla, aggressioner och hat mot 
gruppen. 
 

3.8.2 Stereotyper 
”Med stereotypier sorterar man in människor i olika grupper som inbördes antas ha 
gemensamma egenskaper och som antas vara åtskilda från andra grupper.” (Illman & 
Nynäs, 2005:106). Utifrån dessa stereotyper bedömer vi inte bara andra utan även oss själva, 
och vi bygger upp vår identitet med referens till den grupp vi tillhör. Stereotyper bygger ofta 
på uppfattningen att den egna kulturen är överlägsen i förhållande till andra och den egna 
kulturen används som moralisk måttstock när man utvärderar andra, främmande kulturer 
(Illman & Nynäs, 2005).  
 
Det har antagits att stereotyper är inlärda, och eventuellt förändras, genom den information 
som individer får genom direkt kontakt med medlemmar av andra sociala grupper. Men 
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Stangor och Schaller (2000) menar även att möjligheten finns att stereotyper kan läras in och 
förändras genom indirekta källor, som föräldrar, vänner och massmedia. Författarna menar att 
i vårt moderna samhälle, är media (tidningar, TV, filmer e-mail med mera) den vanligaste 
källan till hur stereotyper formas och vidareförs. Varför använder man sig av stereotyper? 
Illman och Nynäs (2005) menar att om vi inte hade dessa färdiga ”mallar” att sortera våra 
intryck efter skulle kaos utbryta inom oss och i våra relationer.  
 
Stangor (2000) hävdar dock att stereotyper antagligen inte skulle fortsätta att existera om de 
var helt och hållet felaktiga och att just kulturella stereotyper åtminstone har ett uns av 
sanning i sig. Men även om de är delvis sanna så är de ofta övergeneraliserande och 
överdrivna. Det vanligast sättet att ändra en stereotypifiering är att förse individen med 
information som visar att den inte stämmer, till exempel genom att interagera med 
medlemmar av en annan grupp (Stangor, 2000). Mobilitet och rörlighet är en förutsättning för 
kontakten mellan olika sociala grupper, nationaliteter och kulturer. Wall och Mathieson 
(2006), menar att denna kontakt, exempelvis när människor reser som turister, kan leda till att 
sociala och nationella fördomar övervinns och får bättre förstående för varandra. Men många 
författare är av en annan åsikt och menar snarare att många former av turism, speciellt 
massturism, endast erbjuder tillfälliga möjligheter att lära sig om sociala, kulturella och 
politiska villkor i den besökta destinationen. Istället för att förgöra missuppfattningar om 
invånarna från olika länder, så leder turismen till att de bevaras och att nya skapas. Många 
turister anländer med stereotypa bilder av sina värdar och finner selektivt stimuli som stödjer 
dessa bilder (Wall & Mathieson, 2006). 
 
Martinsson (2008-04-07) menar att hans bild av Turkiet har förändrats. Tidigare hade han 
ingen riktig bild av Turkiet mer än det han hade hört ifrån bekanta som varit där. De bekanta 
associerade Turkiet framförallt med aggressiva försäljare, som jagar en och mer eller mindre 
blir förbannade om man inte handlar av dem samt halvtaskig mat. Han tycker inte att denna 
bild stämde med hans personliga möten med turkar inom projektet. Han ser invånarna där 
som hjälpsamma och trevliga och tilläger: ”Jag tror att det är ett turistortssyndrom.” Detta är 
något som även Ekne (2008-04-17) har upplevt, då hon för 20 år sedan var turist i Turkiet. 
Hon kände att det emellanåt var frustrerande att som turist försöka röra sig i turistkvarteren 
för att hon ständigt blev ”anfallen av entusiastiska försäljare och killar som vill ragga upp 
en”. Hon tror att de skulle vinna på att inse att de flesta turister inte gillar att bli behandlade 
på det sättet.  
 

3.8.3 Exotisering  
Enligt Lundahl (2002:24) innebär exotism: ”Att beundra den andre för hennes skillnad och 
för hennes olikhet...”, vilket ofta tolkas som rasismens motsats, som en uppvärdering snarare 
än en nedvärdering av den andre. Båda synsätt är dock upptagna av att vidmakthålla intresset 
för åtskillnad och olikhet – vilket medför att vi fortsätter att tänka i samma mönster. 
 
När det Osmanska riket (beteckningen för den turkiska statsbildningen på 1300-talet, 
(www.ne.se) på 1700-talet utökade sina diplomatika kontakter med London, Paris, Wien och 
Berlin, ledde detta till en slags exotisering av det turkiska. Det visade sig bland annat i 
klädmodet och fester, processer och bröllop hölls ”á la turc”, vilket enligt Karlsson (2007) 
kunde ses som ett sätt för överklassen att distansera sig från vanligt folk. Illman och Nynäs 
(2005) menar att intresse och nyfikenhet för andra kulturer är viktigt för att få en ökad 
förståelse och respekt bland människor. Men en alltför generaliserande inställning kan leda 
till problem även om den bygger på beundran. Exotisering bygger ofta på en önskan att de 

 35



   

andra ska fortsätta vara just så annorlunda som de är för oss, och leva enligt sin kultur, och 
hänger även ihop med vår personliga strävan mot att skapa en bild av oss själva som toleranta 
och öppna. Enligt Tosun (2001) är det viktigt att komma ihåg att det inte är modernisering 
som lockar turister, utan de traditionella och autentiska kulturella värdena, tillsammans med 
naturresurser. Swarbrooke ifrågasätter detta genom att säga; “It could (…) be argued that we 
are trying to conserve too much of our heritage and that our emphasis on heritage is 
preventing us from looking to the future.” (1999:37). Med detta menar författaren att vi 
hindrar evolutionen av nya byggnadsstilar, landskap och livsstilar, vilket resulterar i vad han 
kallar “fossilization”. 
 
Ekne (2008-04-17) anser att Turkiet bitvis känns exotiskt, men påpekar även att för det mesta 
är Turkiet likt Sverige. ”Tusen och en natt” är något hon anser ofta spelas på i 
turistsammanhang. Andersson (2008-04-23), som besökt Istanbul, menar att den mystiska 
känslan var närvarande, med doften av kryddorna och rökelsen, klädseln och det här lite 
”förtäckta”. Även hon tror att Turkiet har en fördel av att de har både det mystiska och det 
moderna. ”Det är mystiskt för att vi inte känner till det så väl – mystik och det här med 
”Tusen och en natt” – det är ju en saga för oss som vi inte riktigt vet om det är sant eller 
inte.”  
 
Vi ställde en fråga angående projektnamnet (tusenet) till intervjupersonerna, då vi associerade 
det med sagan ”Tusen och en natt”. De flesta hade inga tankar angånde namnet, utan 
hänvisade till projektledaren, Rolf A Karlsson. Martinsson (2008-04-07) tror att namnet kom 
till på grund av att Karlsson tyckte att det var lite småfyndigt, mer än så var det inte. I 
efterhand menar han att associationerna till ”Tusen och en natt” kanske förstärker det 
exotiska, vilket inte är avsikten, men då namnet nu är inarbetat använder de det. Karlsson 
(2008-05-07) menar att det alltid är bra att göra akronymer som man känner igen. Han hörde 
med turkarna för att försäkra sig om att det inte betydde något märkligt på turkiska, vilket han 
anser att man alltid måste göra. Han förklarade kopplingen till ”Tusen och en natt” för en 
turkisk representant som bara tyckte att det ”var lite roligt”. Han ser inte heller det som något 
negativt. 
 

3.9 Ett givande möte? 
Kulturmöten handlar om möten med människor som vi betraktar och tolkar som olika oss 
själva – vare sig vi reser till exotiska platser långt bort eller möter en främling i 
kvartersbutiken. Det är inte givet i ett kulturmöte hur vi ser på oss själva och andra. Ibland 
kan vi slås av det gemensamma och det som förenar, medan olikheten är betydelselös eller 
osynlig för oss och ibland slås vi av hur olikheten verkar omöjlig att överbrygga (Illman & 
Nynäs, 2005). På frågan angående likheter och skillnader mellan Turkiet och Sverige svarade 
Ekne (2008-04-17), ”Det är olikheterna som slår en, det var svårare att säga likheterna. Vi 
har ju väldigt trevligt tillsammans så det måste finnas likheter också.” Medan Fall (2008-04-
17) svarade att likheterna är många fler. 
 
Attityden spelar en viktig roll i mötet med den andre. ”Våra attityder formar... alltid den 
kunskap vi tar till oss och finner trovärdig: fakta värderas alltid och har en värderingsmässig 
klangbotten.” (Illman & Nynäs, 2005:62). Även om våra attityder formas under vår uppväxt, 
poängterar Illman och Nynäs (2005) att kulturmötet även präglas av individens minnen, 
känslor och tolkningar, med andra ord individens egen upplevelsevärld. De menar att hur vi 
tolkar och förstår andra individer är en helhetsreaktion som är formad av kunskaper, attityder, 
intresse och personliga känslor. Lindholm (2008-04-14) medger att Turkiet var ingenting för 
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honom förut bara en massa fördomar, men han fick ett nytt perspektiv efter att ha lyssnat på 
en kulturpersonlighet vars föräldrar var från Turkiet och som beskrev landet i relation till sina 
grannländer, ”Turkiet är ingen ö”. Även Fall (2008-04-17) talar om sina fördomar vilka 
visade sig vara felaktiga då hon besökte landet. Hon upplevde att de har allting, till exempel 
behandlingshem för ungdomar på glid, vilket hon inte visste innan besöket. Fall (2008-04-17) 
menar att de inte har kommit lika långt som Sverige i allmänhet medan de på en del områden, 
till exempel de tekniska, har kommit lite längre. Det här är bara ett par exempel på hur 
intervjupersonernas uppfattningar av Turkiet har förändrats genom mötet med landet och de 
turkiska representanterna. 
 
Ingemar Lilienblad, (projektkoordinator för Umeås partnerskap) ser att Sverige kan lära sig 
en hel del av Turkiet. Medan de svenska kommunerna är bra på att organisera och hantera 
dagliga aktiviteter uppkommer ofta brister när det kommer till att hantera administration och 
kommunikation om ett nödläge uppstår. Här anser han att de turkiska kollegerna har en annan 
färdighet för krishantering (Newsletter 2, 2007). Denna åsikt stöds även av Håkan Sörman, 
VD för SKL (SALAR); “...I am convinced that we will learn a great deal from our 
cooperation with Turkey. While it may be true that we have many years of experience in this 
area, innovative solutions often come from ‘fresher’ countries and prove to be useful for us 
too,” (Newsletter 1, 2007:8). Även Fall (2008-04-17) menar att; ”Viktigt är att notera att 
Malmö har en hel del att lära inom ramen för projektet, bland annat hur Turkiet organiserar 
för ungdomsdemokrati. Med allt från fungerande lokaler, elevråd, till nationell 
ungdomsrepresentation.” Karlsson (2008-05-07) tycker inte att den svenska sidan har lärt sig 
särskilt mycket inom sakområdena, men menar samtidigt att det är lite för tidigt att säga något 
än och att man alltid lär sig mycket om att leda projekt i internationell miljö. 
 
”Kontakten med människor från andra länder och kulturer påverkar oss, i sämsta fall i 
negativ riktning, i bästa fall i positiv.” (Öberg, 2000:229). På frågan hur han har påverkats av 
samarbetet svarar Martinsson (2008-04-07) att man i internationella sammanhang alltid får ut 
något av samarbetet, bara man är öppen och lyhörd och inte går in med utgångspunkten att ”vi 
ska lära dem”. Andersson (2008-04-23) strävar efter att få de turkiska medlemmarna att tänka 
i perspektivet att akademin bör vara med som parallell partner. ”Jag har också tänkt på vad 
har jag bidragit med i det här, det är att ställa frågor det är det bästa sättet att få folk att 
tänka själva.” Hon menar även att det är viktigt att de inte ska komma ner till Turkiet och 
påstå att de är bättre eller att de är experter, utan däremot att ställa frågor vilket gör att de 
tänker till själva och ser per automatik varför de behöver inkludera akademin.  
 
Enligt Andersson (2008-04-23) har projektet hittills resulterat i att det gjorts en Master plan, i 
Turkiet har nätverk byggts som inte fanns innan, de har börjat realisera olika projekt och söka 
medel för de projekten. Tusenet är bara ett paraplyprojekt, andra projekt hade kanske inte 
kommit till om det inte hade varit för tusenet. Hägglöf (2008-04-24) berättar att hon ska 
fortsätta sin diskussion med gruppen om hur de arbetar med partners för att finansiera projekt. 
Nästa steg är att delge dem kunskaper som den svenska sidan har. Hägglöf (2008-04-24) har 
sett att turkarna fortfarande är i stadiet att de tycker att det är viktigt att ge ut en guidebok som 
ska köpas för dyra pengar, vilket är deras marknadsföringsinstrument och ”där försöker man 
att få dem att förstå att det är gången tid, det funkar inte så längre”. Hon menar vidare att nu 
är det andra medel som gäller, och tror att det är en lång resa, men som kommer att ge resultat 
på sikt. Karlsson (2008-05-07) menar att det utifrån tusenet har kommit sidoeffekter: 
samarbete mellan kommuner har förbättrats, exempelvis att borgmästare som aldrig har pratat 
med varandra gör det nu; de sänder fler människor till Sverige för de tycker det är intressant 
att se hur de jobbar i Sverige, någon kommun har rekryterat en kvinnlig borgmästare, inom 
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avfallshanteringen utbildar de ungdomar och så vidare. Martinsson (2008-04-07) tycker att 
arbetet med projektet hittills har gått som de tänkt sig, men tillägger att de temaområden som 
de har, hållbar turism och triple helix, är komplexa frågor där man är beroende av flera olika 
aktörer.  Han anser att tusenet skjuter på utvecklingen, även om det inte ensamt ligger bakom 
det som händer. De turkiska kommunerna har inte tidigare jobbat med turism och i Karsiyaka 
bygger de till exempel upp den första kommunala turistbyrån. Martinsson (2008-04-07) ser 
att ett samarbete har vuxit fram inom turismfrågor som inte funnits tidigare.  
 
Intervjupersonerna tycker att mötet med Turkiet har varit givande och att det går i rätt 
riktning, men påpekar samtidigt att det ännu är för tidigt att nämna så många konkreta 
resultat. Första året handlade till stor del om att lära känna varandra, vilket i sig kan ses som 
ett resultat av mötet. Projektet fortlöper till år 2010 och först då kan man se om samarbetet 
lett till att man uppnått de mål och resultat som nämnts i projektredovisningen. Andersson 
(2008-04-23) avslutar intervjun med att säga: ”Om tio år ska man fråga sig; vad var det som 
hände, hade det här projektet någon roll? Förhoppningsvis har det väl någon roll i något 
sammanhang, det tror jag ändå.”  
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4. Analys 
 
Syftet med uppsatsen var att studera de medverkande aktörernas uppfattningar angående 
bilder av Turkiet, andra kulturer och utveckling. Syftet var även att kartlägga de 
medverkandes inställningar, och försöka utreda om det finns faktiska (eller endast inbillade) 
skillnader mellan turkar och svenskar. Då denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer ville 
vi skapa förståelse för olika fenomen snarare än att komma fram till några absoluta sanningar. 
Genom den empiriska undersökningen har vi lyckats urskilja respondenternas föreställningar 
och syn på sina turkiska motparter och även sett vissa tendenser till likheter i svaren. Vi har 
valt att dela upp analysen under samma rubriker som i föregående kapitel. 
 
Tusenet 
Tusenet är ett projekt som ska bygga på samarbete mellan Turkiet och Sverige, ett utbyte som 
båda länder tjänar på. Vi ifrågasatte i början av arbetets gång om det var ett ömsesidigt utbyte 
eller om det enbart handlade om att hjälpa Turkiet. Vi kan efter studiens genomförande se att 
det de svenska deltagarna som vi har intervjuat hittills fått ut av samarbetet är ökad kunskap 
och förståelse om Turkiet och dess invånare, överbyggandet av fördomar samt mer kunskap 
om att leda internationella projekt. Det vi fick fram genom intervjuerna och material som är 
publicerat om projektet är att den turkiska sidan har lärt sig mycket inom sakområdena, bland 
annat samarbete mellan kommuner. Vi kan inte dra några slutsatser om vad turkarna har lärt 
sig på det personliga planet då vi enbart intervjuat representanter från den svenska sidan. Ett 
av målen med tusenet är att se sin tillvaro i en annan kontext och att se sin verklighet med 
andra ögon vilket vi kan se är uppnått till viss del.  
 
Turkiet – ett splittrat land  
Turkiet är ett stort land med stora interna skillnader, vilket sätter projektdeltagarna som 
arbetar i väst jämfört med dem som arbetar i öst, inför olika förutsättningar. Landet står inför 
ett flertal förändringar i och med EU-processen och intervjupersonerna visar förståelse för 
den situation som råder i Turkiet. Samtliga visar även att de besitter faktakunskap om landet, 
med undantag för vissa felaktigheter, exempelvis Martinssons (2008-04-07) uttalande om 
dess storlek är jämförbar med Sveriges. Andersson (2008-04-23) påpekar att när hon besöker 
ett nytt land försöker hon oftast läsa på om landet innan. Även om det bara ger en generell 
bild så skapar det säkerligen större förståelse för landet än att inte veta något om det och kan 
motverka att skapa onödiga missförstånd. Svaren på frågan om att ge en generell bild av 
Turkiet visar på en varierande bild av landet bland intervjupersonerna, en bild som de främst 
har fått genom arbetet med tusenet och som även har förändrats under arbetets gång. 
 
Det som enligt Mc Eachrane och Faye (2001) tidigare fick svenskarna att resa till Turkiet, 
handeln och även ett intresse av landets folk, språk och geografiska läge, visar sig vara det 
som lockar än idag. Mc Eachrane och Faye (2001) menar även att de som ser landet som 
civilisationens vagga har en romantiserad bild av landet, vilket vi genom intervjuerna kan se 
att Karlsson (2008-05-07) och Martinsson (2008-04-07) har. Innan projektet startade hade de 
flesta intervjupersonerna inte tidigare besökt Turkiet, utan de hade enbart bilder och 
föreställningar sedan tidigare om hur det såg ut i landet. Anledningen till detta är att de inte 
känt sig lockade att åka till detta land som de främst förknippade med bad- och solsemester 
och fullpackade stränder. Tosun, Timothy och Öztürk (2003) menar att Turkiet under de 
senaste åren har upplevt stark turismtillväxt, men detta är inget som har gynnat 
lokalbefolkningen i någon större utsträckning. I de kommuner där fokusområdena är hållbar 
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turism, ska de därför jobba med att utveckla andra former av turism för att förhindra denna 
utveckling.  
 
Återigen, angående EU-frågan, visar intervjupersonerna förståelse för de skillnader som finns 
inom landet, där väst är mer utvecklat än öst, vilket även får implikationer för landets EU-
närmande. De inser att Turkiet har mycket kvar att åtgärda innan landet kan bli medlem i EU 
och att det därför är bra att det är en lång procedur, snarare än vad Karlsson (2007) ser som en 
konspirationsteori mot Turkiet eller rädslan av en massiv turkisk invandring. Karlsson (2007) 
och Huntington (2006) menar båda att det skulle få förödande konsekvenser om inte Turkiet 
kommer med i EU, då möjligheten finns att de istället vänder sig bort från väst. Även 
intervjupersonerna delar till viss del denna åsikt och ser de problem som kan uppstå vid nekat 
medlemskap. Utvecklingen måste även ske i symbios med den turkiska befolkningen och 
kulturen, så att landet inte drabbas av vad Huntington (2006) benämner kulturell schizofreni. 
Även Fall (2008-04-17) ser vikten av en balanserad utveckling och påpekar att de inte får 
komma ned till Turkiet med ett överlägset perspektiv utan visa respekt och förståelse för 
villkoren i landet. 
 
Moderniseringsteoretikerna ansåg enligt Uhlin (2006) att orsakerna till underutveckling fanns 
inom de fattiga länderna och det berodde till exempel på bristande kunskap och 
entreprenörskap, kulturella hinder för modernisering och utveckling och inkompetent politisk 
organisation. Några av de här punkterna är saker som tusenet ska bidra till att förbättra i 
Turkiet. Tanken med moderniseringsprocessen var enligt Uhlin (2006) att med ekonomiska 
resurser och bistånd kunde de utvecklade länderna hjälpa de underutvecklade att starta 
moderniseringsprocessen, även detta kan sägas ske inom tusenet-projektet då det är Sida som 
finansierar projektet. För att landet ska uppnå den status som EU kräver krävs det förändring 
inom det turkiska samhället och biståndet från Sida är en del i att skapa denna förändring. 
 
Intervjupersonerna upplever den starka gestalt som Atatürk är än idag i Turkiet, vilket till 
exempel visar sig med hans bild på skrivborden hos tjänstemän. Atatürk försökte att 
omvandla hela det turkiska samhället och dess kulturella identitet. Detta kan kopplas till 
Huntingtons (2006) teori om kulturell schizofreni och se det som att han drabbades av 
storhetsvansinne, vilket ledde till den fortsatta splittring som råder i landet. Sett ur en annan 
synvinkel kan denna ”dyrkan” av en man som stod för stora förändringar i det turkiska 
samhället visa på hur villiga turkarna är att anpassa sig mot väst. Vi anser att försöken att 
komma med i EU visar på det sistnämnda.  
 
Sida och bistånd 
Eriksson Baaz (2001) menar att det finns motsägelser mellan retorik kring partnerskap och 
givarens bild av sig och mottagaren i det samtida biståndet. Lindholms (2008-04-14) uttryck 
om att han tror att Sveriges arbetssätt är bättre, uttrycker denna motsägelse mellan retorik och 
implementering. Som Martinsson (2008-04-07) påpekade har Turkiet uttryckt sin vilja till 
hjälp från andra länder för att lyckas förändra sin struktur. Annorlunda uttryckt hade de inte 
bett om hjälp om de hade tyckt att systemet i Sverige är sämre. Även om Eriksson Baaz 
(2001) ger intrycket av att vara väldigt negativ angående att se biståndet som ett samarbete, 
håller vi med till viss del, då vi ställer oss frågan: kan det någonsin bli ett samarbete på lika 
villkor? Det är enligt de samtida namnen inom biståndsarbete ”partnern i syd” som är i behov 
av utveckling. Merparten av intervjupersonerna är väldigt måna om att förmedla bilden av de 
inte ska framstå som överlägsna eller experter. Vi inser även att detta är en känslig fråga 
vilket kan innebära att intervjupersonerna är försiktiga med sina uttalanden. 
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Postkolonialism och turism 
Sedan kolonialismens uppkomst är det ekonomiska intressen i de kolonisrade länderna som 
har hägrat. Flera av intervjupersonerna ser Turkiet som ekonomiskt viktig framtida medlem i 
EU, och frågan är om det fortfarande är det de ekonomiska intressena i Turkiet som gör 
landet till en viktig framtida medlem i EU?  
 
De som arbetar med partnerskapet i Egeiska regionen där en av profilfrågorna är hållbar 
turism arbetar speciellt för att motverka det som Wall och Mathieson (2006) benämner 
neokolonialism. De vill undvika att det ska bli ett nytt Antalya med all-inclusive och istället 
satsa på andra former av turism som ska gynna lokalbefolkningen. Detta kan även utläsas i 
projektbeskrivningen, där det står att tusenet ska verka för lokalt deltagande och kunskap. 
Lindholm (2008-04-14) talade här om capacity buildning och menar att det ska komma 
nerifrån kommunerna och inte bestämmas på central nivå.  Martinsson (2008-04-07) ser 
aggressiva och otrevliga försäljare som ett turistortssyndrom, det är dit de flesta turister åker 
och det kan bidra till att turkarna oförtjänt får stå för denna bild och fortsätts att framställas 
ofördelaktigt som de enligt Karlsson (2007) har gjort under en längre tid. Källor som konst, 
film och litteratur kan enligt Lundahl (2002) bidra till att producera bilden av tredje världen 
som annorlunda, främmande och ociviliserad. Även ”Tusen och en natt” en saga som i ord 
och bild framställer orienten och dess invånare på ett ofördelaktigt sätt, kan göra att den 
förlegade bilden av turkarna bibehålls. Enligt Tosun (2001) är det dock viktigt att komma 
ihåg att det inte är modernisering som lockar turister, utan de traditionella och autentiska 
kulturella värdena, tillsammans med naturresurser. Denna bild av det främmande och 
mystiska spelas ofta på i turistsammanhang eftersom människor attraheras av detta 
främmande. Detta är något som Ekne (2008-04-17) reflekterat över vid sin beskrivning av 
Turkiet. 
 
Intresset för det främmande  
Mycket har hänt sedan Saids bok utgavs 1978, och världen har blivit alltmer lättillgänglig 
genom exempelvis internet med mer information om det som tidigare var skrämmande och 
exotiskt. Genom globaliseringen kommer vi allt närmre varandra och det kan även innebära 
att det som tidigare var skrämmande och exotiskt inte längre är det. Vi har inte genom 
litteraturen fått en klar bild av vad termen Orienten innebär och var dess geografiska gränser 
går, då det inte står specificerat, men vi uppfattar det som att Turkiet var en del av Orienten. 
Denna komplexitet är även något som visar sig i de svar som intervjupersonerna har gett. 
Något som återkommer angående orienten är också orden ”Tusen och en natt” och mystik. 
Intervjupersonerna upplever ”Tusen och en natt” och mystiken som något spännande även om 
Andersson (2008-04-23) menar att en del kan uppleva det som något skrämmande. 
 
Kultur – ett begrepp med tusen och en betydelse  
Alla intervjupersoner definierade kultur brett, inte bara begränsat till kulturutryck som sång, 
musik, dans, konst och film, utan som hela det sätt vi lever på. Falls (2008-04-17) synpunkt 
om att svenskar inte har lika färgstarka uttryck som turkar kan bero på att hon ser våra 
kulturtraditioner som invanda medan det kanske är exotiskt och färgstarkt för en utomstående 
att hoppa runt som en groda runt en midsommarstång, eller att plocka in en gran utifrån och 
klä den med kulor och glitter. De tidigare exemplen ser Öberg (2000) som typiskt för svensk 
kultur som vi inte själva reflekterar över som något märkligt. Allt beror på hur man ser på det 
och man kan aldrig vara helt objektiv.  
 
Lewis (2000) menar att tvärkulturell förståelse uppnås då man accepterar kulturella olikheter 
och utnyttjar dessa på ett positivt sätt. Huvuddelen av intervjupersonerna pratade just om att 
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de måste kompromissa för att lyckas vilket kan ses som att de har uppnått tvärkulturell 
förståelse. Lindholm (2008-04-14) och Martinsson (2008-04-07) identifierar båda de 
språkliga problemen, men enligt Lindholm (2008-04-14) finns det även andra 
förståelsebarriärer. Det kan vara det som Lewis (2000) nämner som mentala hinder vilka står 
i vägen för att kunna uppnå den riktiga förståelsen. Som Andersson (2008-04-23) nämnde 
tidigare är det bra att ha lite kunskap om ett land innan man besöker det. Men som Illman och 
Nynäs (2005) påpekar kan det även ha en negativ inverkan. Det är alltid individer man möter 
med olika karaktär och egenskaper, och enligt Said (2002) går det därför inte att helt förlita 
sig på det som står i texter. 
 
Ett av målen med tusenet-projektet är, enligt Inception Report (2007) att få god förståelse i 
partnerskapen och för det krävs tillit vilket är något man jobbat på under projektets första år. 
Deltagarna har under det första året främst arbetat med att lära känna sin motpart. Tusenet är 
ett projekt där deltagarna ställs inför situationen att samarbeta med människor från en annan 
bakgrund. Mestadels har samarbetet fungerat bra, men något som har framkommit i 
intervjuerna är språkliga problem samt problem med riktig och djupare förståelse. De 
kulturella olikheterna har bidragit till att deltagarna bland annat har lärt sig ”hur man umgås 
med turkar” (Ekne, 2008-04-17). Andra lärdomar är även hur man arbetar i Turkiet. Projektet 
har tre år kvar och projektdeltagarna från båda länder kommer säkerligen både att lära sig 
flera nya saker samtidigt som de kommer att stöta på fler svårigheter.  
 
Bilden av turken 
Enligt Karlsson (2007) är det rädslan för turkarna som har legat som grund för den negativa 
uppfattningen om hela det turkiska folket. Perserna beskrevs som lata, tjuvaktiga och med 
bristande affärsmoral, men samtidigt positivt, som ett intelligent och läraktigt folk. De var 
enligt beskrivningarna ett folk i behov av hjälp. Fazlhashemis (2001:138) citat: 
”Civilisationen kan komma till det underutvecklade Persien under förutsättning att perserna 
tar till sig den modell och den plan som svenskarna erbjuder dem.”  kan genom kritiska ögon 
ses som ett postkolonialt synsätt som gäller än idag – att ”civilisationen” kommer som 
instruktörer och hjälper turkarna, bara de är villiga att göra som de blir tillsagda. Detta är 
dock något som intervjupersonerna är väldigt noga med att poängtera att de vill undvika inom 
tusenet-projektet. De vill inte komma till Turkiet med en överlägsen attityd och bestämma 
och ge order, utan menar att turkarna själva har uttryckt att de behöver hjälp på vägen med att 
ändra sitt system, vilket så småningom ska leda till att de accepteras som EU-medlem.  
 
Vi kan se att mycket stämmer överens mellan Lewis (2000) beskrivning av turkarna och 
projektdeltagarnas beskrivning, bland annat att saker och ting tar längre tid, den manliga 
dominansen och att turkarna visar gästfrihet och mänsklig värme gentemot sina gäster. Men 
som Andersson (2008-04-23) och Martinsson (2008-04-07) påpekar; som gäst bemöts man 
ofta på ett visst sätt, vilket betyder att man kan inte kan göra en grov generalisering angående 
om detta beteende är typiskt turkiskt. Som Lewis (2000) påpekar måste man komma ihåg att 
turkarna är individer som skiljer sig åt. Samtliga intervjupersoner poängterar att de vill 
undvika att göra generaliseringar, utan utgår från de turkar som de mött.  
 
Likt och Olikt 
Lewis (2000) menar att kulturella skillnader är något som berikar. Inom tusenet-projektet kan 
vi se att ett flertal av deltagarna ser en skillnad i turkarnas sätt att vara, exempelvis att de har 
en mer avslappnad attityd och att vi på det området har en hel del att lära. Om dessa 
skillnader är verkliga eller inbillade går inte att säga, eftersom skillnaderna är verkliga för den 
individ som upplever dem. Som intervjupersonerna påpekar ser de fler likheter med den 
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västra delen av Turkiet än den östra, på grund av att den västra delen är mer ”västerniserad” 
än den östra. Viktigt är även att påpeka att intervjupersonerna inte ville göra generaliseringar 
om hela den turkiska befolkningen, utan utgick utifrån de turkar de mött. Vi kan dock se att 
det finns vissa upplevda skillnader och likheter som återkommer bland de svar vi fått genom 
intervjuerna. Vi har delat in dessa under kategorierna religion, tid, arbetssätt samt ålder, kön 
och hierarki. 
 
Religionen har en starkare betydelse i Turkiet än i Sverige och det är något som präglar den 
turkiska kulturen. Både fördelar och nackdelar med religionens starka inflytande beskrivs av 
intervjupersonerna. Andersson (2008-04-23) nämner tryggheten som ett resultat av 
religionen, då den inte tillåter alkohol eller droganvändning, medan problemen med den 
fundamentalistiska tolkningen av islam nämns av exempelvis Martinsson (2008-04-07). 
 
När det gäller synen på tid och planering kan vi se att tiden har en förstahandsbetydelse här i 
Sverige, där vanan är att planera allt in i minsta detalj. Svenskar kan därför, enligt Lewis 
(2000) uppdelning, räknas in i gruppen linjäraktiva. Däremot i Turkiet har människor en 
annan syn på tiden, de kan sägas vara multi- eller reaktiva människor och tiden har en 
andrahandsbetydelse. Inom tusenet-projektet har denna skillnad resulterat i en del 
meningsskiljaktigheter. Några av de svenska deltagarna upplevde att turkarnas förhållande till 
tiden leder till en sorts ineffektivitet. Enligt Lewis (2000) behöver detta inte leda till 
konflikter eftersom olika grupper använder tiden på olika sätt, exempelvis att en grupp 
fokuserar på en sak i taget, medan en annan har flera järn i elden samtidigt. Om denna skilda 
syn beror på att väderförhållandena lett till kulturella skillnader är inget vi med säkerhet kan 
fastställa. Åsikterna om att turkarna är sämre än svenskar på att passa tider är i denna studie 
baserad på flera oberoende personers möte med turkar, och därför drar vi slutsatsen att det här 
finns en skillnad mellan länderna. Om deltagarna i projektet accepterar att de har olika syn på 
tiden kommer det säkert att leda till effektivare arbete med en kombination från båda 
synsätten.  
 
Öberg (2000) menade i sitt exempel med de vietnamesiska värdarna att svenskarna inte insåg 
att rundturerna var vietnamesernas sätt att lära känna de personer de skulle samarbeta med. 
Enligt intervjupersonerna har tusenets första år främst handlat om att representanterna ska 
lära känna varandra, men samtidigt har de svenska deltagarna upplevt detta som att arbetet 
gått långsamt framåt. Intervjupersonerna berättar att de känt att det viktiga åsidosatts och att 
det nu är dags att sätta igång med det riktiga arbetet. Har de funderat kring hur de uppfattas 
av de turkiska deltagarna? Som stressade och ointresserade av att verkligen lära känna 
varandra? Ekne (2008-04-17) berättar hur hon upplever att turkarna inte passar tider, 
samtidigt som de undrar varför hon går och drar i dem hela tiden, stressar och tittar på 
klockan. Lewis (2000) menar att konfrontationer som dessa angående tiden kan leda till 
dödlägen och att projekt läggs ner. Fall (2008-04-17) ser vikten av att kompromissa, vilket är 
en inställning som vi tror kan leda till bättre och effektivare arbete på längre sikt.  
 
Turkiet är ett land med starkt auktoritetstänkande, vilket påverkar och är synbart för de 
deltagare vi har intervjuat. Detta är något som de arbetar med då de genomgående målen med 
projektet bland annat är jämställdhet mellan könen och att stärka demokratiseringsprocessen. 
Dock så har till exempel frågan angående jämställdhet mellan könen varit väldigt 
omdiskuterad i Sverige under senare tid, och vi vill därför återigen citera Ekne (Newsletter 1, 
2007:13); ”There is every reason for us Swedes to put ourselves under the spotlight. How 
democratic are we really? Fall (2008-04-17) talade om att de inom gruppen hade väldigt 
trevligt ihop. Att nästan hela gruppen bestod av kvinnor i samma ålder, är en gemensam 

 43



   

nämnare, genom vilka de kan finna samtalsämnen och delade intressen. Hägglöfs (2008-04-
24) och Anderssons (2008-04-23) uttalanden angående representationen av män och kvinnor 
inom projektet visar på hur människor kan uppfatta saker olika. De är med i samma 
partnerskap och har besökt Turkiet vid samma tidpunkt, men vad de uppmärksammade skiljer 
sig åt.  
 
Generaliseringar av ”den andre” 
Martinssons (2008-04-07) uppfattning om Turkiet påverkades av det han fått berättat för sig 
om landet av bekanta. Enligt Said (2002) litar människor till det som framställs antingen 
genom texter eller andra källor, för att förstå sig på världen, samtidigt som han frågar sig om 
det kan finnas riktiga framställningar om något eller om alla framställningar är fångade i 
framställarens språk, kultur, egna institutioner och politiska miljö. Större delen av de texter 
och böcker som finns om Orienten är skrivna av västerlänningar – vilket innebär att de är 
formade av ett västerländskt tänkesätt. Hur tillförlitliga är de då?  
 
Stangor (2000) menar att det alltid finns ett uns av sanning i stereotyper och fördomar, även 
om de ofta överdrivs. Antingen det gäller att turkarna är ett vänligt folk, eller att de är 
påträngande som försäljare. Bilden Martinsson (2008-04-07) och Ekne (2008-04-17) gav av 
den aggressiva försäljaren - handlar det här om fördomar/stereotypifiering? Allport (2000) 
hävdar att vi aldrig kan veta om en persons åsikter bygger på tillräcklig eller otillräcklig 
grund, och att vi därför aldrig kan vara säkra på om ett visst fall handlar om fördomar eller 
inte. Ekne (2008-04-17) upplevde detta genom ett möte med turkar, liksom Martinssons 
(2008-04-07) bekanta. Martinssons (2008-04-07) teori var att detta är ett ”turistortssyndrom”, 
eftersom bilden inte stämde då de kom utanför turistorterna. De flesta som besökt Turkiet har 
kanske gjort det som all-inclusive-turister, och det enda mötet med lokalbefolkningen har 
varit ”de jobbiga försäljarna” och då är det på denna grund de bygger upp sin generella bild 
av landet och som de för vidare till bekanta. Detta är något man inom tusenet vill motverka, 
genom att minska åtskillnaden mellan turister och lokalbefolkningen och göra turismen till en 
naturlig del av samhället. Om en person är kapabel att korrigera en förutfattad mening han 
gjort efter att ny information framkommit, är denne inte fördomsfull, enligt Stangor (2000). 
Samtliga projektdeltagare upplevde att deras bild av Turkiet och dess invånare förändrats 
genom projektet, vilket innebär att de inte kan ses som fördomsfulla. Stangor och Schaller 
(2000) menar att stereotyper kan läras in och förändras genom indirekta källor, som föräldrar, 
vänner och massmedia, och förhoppningsvis kan tusenet-projektet leda till att dessa positiva 
bilder av Turkiet och turkarna sprids vidare. 
 
Man måste komma ihåg att turkar, precis som vi svenskar, skiljer sig åt individer emellan och 
att människor tolkar sin situation, identitet och sitt sammanhang på olika sätt även om de 
tillhör samma kultur (Illman & Nynäs, 2005). Det som är okänt för oss upplevs antingen som 
exotiskt och intressant eller skrämmande och konstigt. I dagens elektroniska samhälle är 
information mer lättillgänglig. Genom Internet kan vi göra en virtuell resa till andra länder, 
och samtala med människor från andra sidan jordklotet, vilket gör att ”den andre” kommer 
närmare oss. Genom samtal med intervjupersonerna drar vi slutsatsen att bilden av Turkiet 
som fattigt och skitigt, vars invånare är jobbiga och efterhängsna är en förlegad bild som 
lever kvar på grund av okunskap om landet.  Även om skillnaderna inom landet, mellan öst 
och väst, är stora, är Turkiet ett land i ständig utveckling och som nu även har ett mål framför 
sig; att komma med i EU. 
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Ett givande möte? 
Karlsson (2008-05-07) ser inte att den svenska sidan lärt sig något inom sakområdena ännu, 
men menar samtidigt att det är för tidigt i projektet att säga något om det. Han nämner dock 
att det utifrån tusenet har kommit sidoeffekter, bland annat att samarbetet mellan kommuner 
har förbättrats. Många av intervjupersonerna talar om hur deras bild av Turkiet förändrats 
sedan projektet startats och att de fått en bättre inblick i landet och lärt känna turkar. De 
identifierar även sakområden där Sverige kan ta lärdom av Turkiet, vilket kan ses som ett 
resultat av projektet. Andersson (2008-04-23) menar att de om tio år ska se tillbaka och se om 
tusenet spelade någon roll, det är en viktig synpunkt, det är först om ett antal år som 
effekterna av samarbetet blir synliga.  
 

4.1 Slutdiskussion 
Atatürk försökte på 1920-talet att omvandla hela det turkiska samhället och dess kulturella 
identitet och han är än idag en stark gestalt i Turkiet. Vi menar att denna dyrkan av en man 
som stod för förändring och modernisering visar den turkiska befolkningens vilja att 
förändras mot EU. Om Turkiet inte antas som medlem skulle det kunna få förödande 
konsekvenser, då möjligheten finns att de istället vänder sig bort från väst och blir dess 
fiende. Samtidigt finns det mycket kvar att åtgärda innan landet kan antas som medlem i EU, 
och därför är det bra att det är en utdragen procedur. Sedan kolonialismens uppkomst är det 
ekonomiska intressen, främst genom handeln, i de koloniserade länderna som har hägrat och 
visar sig vara det som lockar än idag.  Turkiet ses som en ekonomiskt viktig framtida medlem 
i EU, och frågan är om det fortfarande är de ekonomiska intressena i Turkiet som gör landet 
till ett intressant medlemsland?  
 
Turkiet står inför ett flertal förändringar i och med EU-processen och förhoppningen är att 
tusenet ska vara ett produktivt projekt som ska bidra till utvecklingen, bland annat när det 
gäller demokratisering- och jämställdhetsfrågor.  
 
De flesta intervjupersonerna hade inte tidigare besökt Turkiet när projektet startade, utan de 
hade enbart bilder och föreställningar om hur det såg ut i landet. Dessa bilder baserades på 
vad de hört och läst om landet och de förknippade Turkiet med bad- och solsemester och 
fullpackade stränder. Bilden av turken som en aggressiv och otrevlig försäljare identifieras 
som ett ”turistortssyndrom”, då den inte förekom på andra platser. Då de flesta som reser till 
Turkiet åker till turistorterna kan det bidra till att turkarna oförtjänt får stå för denna bild och 
att fördomar och stereotyper bibehålls. Inom projektet ska de därför arbeta med att utveckla 
andra former av turism som ska gynna lokalbefolkningen och förhindra att det ska bli ett nytt 
Antalya med all-inclusiveanläggningar. 
 
Angående bilden av turken som en aggressiv försäljare frågade vi oss om det handlar om 
fördomar/stereotypifiering? Detta var något som hade upplevts under en semestervistelse i 
Turkiet, men som förändrades under projektarbetet och vi drar därför slutsatsen att det är ett 
turistortssyndrom. En förändrad bild av Turkiet och dess invånare var något som upplevdes 
bland samtliga projektdeltagare, vilket innebär att de inte kan ses som fördomsfulla.  
 
Konst, film och litteratur kan bidra till att producera bilden av andra kulturer som annorlunda, 
främmande och ociviliserad. ”Tusen och en natt” är en saga som framställer Orienten och 
dess invånare på ett ofördelaktigt sätt, vilket kan göra att bilden av turkarna blir felaktig. Vi 
ville undersöka hur intervjupersonerna definierade termen Orienten, och om de såg Turkiet 
som en del av den. Många förknippade Turkiet med det orientaliska, främmande och 
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mystiska, men kunde inte ge någon klar definition. De menade att detta är något som ofta 
spelas på i turistsammanhang, då det är det annorlunda som lockar turister snarare än det 
moderna. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen gör även att vi kommer allt närmre 
varandra och kan leda till att det som tidigare var skrämmande och exotiskt inte längre är det.  
 
Eriksson Baaz (2001) är kritisk till att kalla biståndsprojekt för ”partnerskap” och menar att 
det finns motsägelser mellan retoriken och givarens bild av sig och mottagaren.  De svenska 
deltagarna i tusenet-projektet, liksom andra Sida-finansierade projekt, kan ur det 
postkoloniala perspektivet ses som instruktörer som ska hjälpa turkarna, bara de är villiga att 
göra som de blir tillsagda. Detta är dock något som de vill undvika inom tusenet-projektet och 
menar att Turkiet uttryckt sin vilja till hjälp med att förändra sin struktur och de påpekar att 
de inte får komma ned till Turkiet med ett överlägset perspektiv utan visa respekt och 
förståelse för villkoren i landet. Frågan är dock om ett biståndsfinansierat projekt någonsin 
kan bli ett samarbete på lika villkor?  
 
Projektet innebär även att kulturer möts och en frågeställning vi inom uppsatsen behandlade 
var hur de svenska deltagarna uppfattar frågan om likheter och skillnader. Om dessa 
skillnader är verkliga eller inbillade går inte att säga, eftersom skillnaderna är verkliga för den 
individ som upplever dem. Vår uppgift var att tolka det som sades under intervjuerna och 
förena det med teorin för att skapa en helhetsbild. ”Förståelse handlar emellertid inte om att 
finna någon slutgiltig sanning utan är en process där man hela tiden försöker att 
åskådliggöra en livsvärld och på så sätt också utvidga förståelsen av sin livsvärld” 
(Molander, 2003:171). En synpunkt som gavs var att svenskar inte har lika färgstarka uttryck 
som turkar, vilket vi ser kan bero på att våra kulturtraditioner ses som invanda. Det som är 
invanda traditioner hos oss, som till exempel att dansa runt en midsommarstång, kan vara 
väldigt exotiskt och färgstarkt för en person från en annan kulturell bakgrund. En skillnad 
som nämndes av flera deltagare berörde turkarnas sätt att vara. De ansågs ha en mer 
avslappnad attityd, ett område där vi svenskar kan ta lärdom. Fler likheter sågs med västra 
Turkiet än med östra, på grund av att den västra delen är mer ”västerniserad”. Religionen har 
en starkare betydelse i Turkiet och landet präglas även av starkt auktoritetstänkande. Samtliga 
svenska deltagare upplevde en skillnad i förhållande till tiden, där turkarnas inställning 
uppfattades som ineffektivt. Om man möts på halva vägen behöver inte förhållandet till tiden 
och planering upplevas som en svårighet. 
 
Under det första året har deltagarna främst arbetat med att lära känna sin motpart för att skapa 
tillit mellan parterna och ha en grund att bygga på därför är det för tidigt i projektet att säga 
något om resultat. Utifrån tusenet har det dock kommit sidoeffekter som kanske inte hade 
uppstått annars. Ett annat viktigt resultat som vi utläst är den förändrade bilden av ett land och 
dess befolkning. Projektet fortlöper till år 2010 och mycket kan hända under den tid som 
återstår. Nya lärdomar kommer säkerligen att göras såväl som att nya svårigheter kommer att 
uppstå. Slutligen ställer vi oss frågan om det kan finnas riktiga framställningar om något? 
Intervjupersonerna som var med på samma besök i Turkiet men som upplevde olika saker och 
definitionen av Orienten visar på hur människor kan uppfatta saker olika.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 

• Beskriv Turkiet för oss! 
• Vilka tre ord beskriver Turkiet bäst? 
• Hur ser du på turkarna? Beskriv dem. 
• Beskriv den turkiska kulturen.  
• ”Sötaktiga dofter av rökelse och kryddor i basarkvarteren ger en känsla av att man 

förflyttat sig till sagan ”Tusen och en natt”. Stämmer den här bilden med din bild av 
Turkiet? Inte? Hur? 

• Vilka skillnader och likheter finner du mellan Turkiet och Sverige? 
• Har du själv varit turist i Turkiet? Hur upplevde du din vistelse? Bra och dåliga 

upplevelser. 
• Hur ser du på Turkiet och EU? 

 
• Vad är kultur, utveckling, bevarande, turism, planering, modernt, orienten för dig? 

 
• Vilken är din roll i projektet? 
• Har projektet gått som ni har tänkt er? Vilka svårigheter har ni stött på? 
• Vilka omedelbara resultat har du sett hittills? 
• Hur har du personligen/yrkesmässigt påverkats? 
• När vi läser i de olika projektbeskrivningarna (Newsletter, Revised Proposal) ser vi 

ofta att det står utbyte av erfarenheter som ett mål med projektet, vad har ni lärt er av 
samarbetet? Vad har ni fått ut av det? 

• Har din bild av Turkiet förändrats under projektets gång? Utveckla!  
• Beskriv de turkiska kommunernas organisation. 

 
• Hur uppkom projektnamnet tusenet? Varför just den ordningsföljden? Varför är SE 

fetstil? 
• När vi hörde namnet tusenet tänkte vi på dess likhet med sagoboken ”Tusen och en 

natt”. Var detta avsiktligt?  
 

• Arbetsbakgrund?  
• Har du varit involverad i andra liknande internationella projekt förut? 
• Vad var det som fick dig att engagera dig? (Varför?) 
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Högskolan i Kalmar 

Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS, 
vid Högskolan i Kalmar

Besöksadress: Kalmar Nyckel, 
Gröndalsvägen 19

391 82  Kalmar,
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00 

www.bbs.hik.se
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