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Abstract
Jonsson, Cecilia, (2012). Volontärerna: Internationellt hjälparbete från missionsarbete
till volontärresebyråer (The volunteers: From Missionary Organizations to
Volunteer Travel Agencies), Linnaeus University Dissertations No 82/2012.
ISBN: 978-91-86983-44-4. Written in Swedish with a summary in English.
A new form of foreign travel called “voluntourism” has emerged in Sweden. In
advertisements that invite to “make a difference”, travel agencies promote shortterm aid opportunities at for example orphanages or schools in Africa, Asia, and
Latin America. International volunteer work is nothing new. Rather, the volunteer
agencies have entered an old and established organizational field. Using theories of
new institutionalism and the analytical phrase “the story about”, this thesis
investigates the way international aid work originated and evolved, and how
commercial volunteer agencies entered the field. The thesis is partly based on
historical data from organizational reports, biographies of aid work icons, and
interviews with volunteers active during the 1960s and 1970s. Additionally, it
makes use of contemporary data from interviews with representatives from
volunteer travel agencies and volunteers. It also includes an analysis of how the
travel agencies present their business operations on their websites.
The thesis concludes that travel agencies apply the common perception of
international aid work’s characteristics when marketing volunteer travels. This
common perception can be traced through the evolution of international aid work.
Travel agencies attract volunteers by offering access to this exclusive field. The
volunteers are well-educated young women from middle class families. They are
looking for experiences from international aid work, perspective on their own
lives, and first-hand knowledge of local and traditional societies in poor countries.
Nevertheless, due to the esteem in which the organizational field is viewed, a brief
period spent as an aid worker is considered a desirable qualification for a job
applicant. I interpret volunteer travel as a “grand tour”.
Key words: volontourism, international aid work, volunteers, organizational field,
the grand tour

Förord
Nu när allt är färdigt kan jag konstatera att det var svårt och rätt slitigt att skriva
en avhandling. Det var också väldigt roligt. Tänk att ha fått betalt för att läsa en
massa kul böcker, och för att skriva på en egen. Att jag under avhandlingstiden har
haft förmånen att få ägna mig åt ett område som jag själv tycker är väldigt
spännande vill jag främst tacka min handledare Tapio Salonen för. Tack Tapio,
för att du trodde på mig och lät mig prova min idé, även om den presenterades på
ett väldigt förvirrat sätt och olik det slutgiltiga resultat, vilket nog är bra. Ett stort
tack till min andra handledare Iver Hornemann Møller som läst ett oändligt antal
manusversioner. Iver har också lyssnat på alla mina möjliga och omöjliga
utvikningar om det internationella hjälparbetet, och diskuterat allt från nyliberala
normer till vilken betydelse Dag Hammarskjöld egentligen kan tillskrivas i
sammanhanget. Tack Iver, för att du med din erfarenhet hjälpte mig att göra en
avhandling av mina lösa trådar.
Det är svårt att säga när jag fick idén om och intresset för de kommersiella
volontärresebyråerna och det internationella hjälparbetets historia. Som alltid
växer en idé fram i samtal med en massa olika personer. En del av idén om
internationella volontärer började slå rot när jag 2001 befann mig i
Quetzaltenango, Guatemala på ett MFS-stipendium. Jag skulle skriva en
magisteruppsats om gatubarn och arbetande barn på gatan. För att komma i
kontakt med barnen var jag volontär på en skola och ett natthärbärge där många
av barnen bodde. Jag besökte också ett antal andra ideella organisationer som
arbetade med den målgrupp jag sökte. Ganska snart riktades mitt intresse från
gatubarnen mot organiseringen av alla volontärmöjligheter som fanns i den lilla
staden som kallades för ”volontärernas Mecka”, och mot alla ideella organisationer
från Sverige, Holland, USA för att nämna några länder som drev olika
hjälpprojekt, och mot alla västerländska volontärer som befolkade projekten. Mitt
splittrade intresse hade inverkan på min datainsamling. Jag lämnade Guatemala
med massor med intervjuer och observationer från alla möjliga hjälparbetare och
hjälporganisationer, men inte så mycket om barnen. Uppsatsen aldrig blev färdig.
Jag passar på att säga förlåt till alla som ställde upp och lät sig intervjuas, vars
information jag aldrig gjorde något med. Förlåt också till Sida för att jag slösade
bort pengarna, jag lämnar avhandlingen som ett litet plåster på såren.
Min licentiatavhandling i sociologi om socialt inriktade ideella organisationer i
Växjö kommun har teoretiska beröringspunkter med den här avhandlingen. Från
arbetet med licen tog jag också med mig mina första erfarenheter om forskningens
hantverk. De första stegen i hantverkskunnandet lärde jag mig av min handledare
Ola Agevall. Tack Ola för god handledning, och för att du på ett pedagogiskt sätt
förmedlade din kännedom om forskningsprocessen.
Jag presenterade mina iakttagelser från Guatemala på en internationell
doktorandkurs om ”den globala fattigdomen” i Bergen 2008. Erfarna forskare som
Alice O'Connor, Jean Comaroff och Vigdis Broch Due ledde mig in på det
internationella hjälparbetets historia. Deras kommentarer har varit av stor vikt för

den väg avhandlingen tog. Andra, som har haft direkt inverkan för utformningen
och färdigställandet av avhandlingen, är Svante Lundberg som på mitt
slutseminarium kom med kloka kommentarer och förslag till förbättringar av
manuset. Den postkoloniala seminariegruppen vid Linnéuniversitet tog sig an en
mycket ofärdig text. Jag bockar och bugar inte bara för er kunskap, men också för
hur ni på ett föredömligt sätt förde fram viktig kritik av hur jag hanterade det
historiska förloppet, vad som saknades, vad som var direkt felaktigt, och hur ni
med er gemensamma kunskap kom med förslag på förändringar och förbättringar.
Roddy Nilsson har på samma trevliga, men bestämda sätt, varit till stor hjälp med
sin enorma kunskap i allt från mindre historiska detaljer till förslag på
avhandlingsstrukturen. Jesper Johansson fick ett manusutkast lagom till
julledigheten. Förlåt för den dåliga timingen, och tack för att du la mellandagarna
på att noggrant läsa och komma med konkreta förslag till förbättringar. Anders
Nilsson har med jämna mellanrum tålmodigt svarat på alla mina frågor och
funderingar om det internationella hjälparbetets utveckling och tipsat om
referenser. Jag har gjort så gott jag kunnat för att ta hand om alla era
kommentarer. Mina misstag och tillkortakommanden kan inte skyllas på att jag
inte har fått hjälp. De får jag stå för själv.
Jag vill också tacka alla som ställt upp och låtit sig intervjuas. Utan alla som
tagit sig tid att berätta för mig, om de nyligen vunna erfarenheterna som
volontärer eller som letat i minnet och berättat om tiden som hjälparbetare, hade
jag inte haft något att jobba med. Det har varit väldigt roligt och spännande att
höra om alla era lärdomar och upplevelser. Tack också alla
organisationsrepresentanter. En eloge till de volontärresebyråer och den ideella
organisation vars personal på ett mycket generöst sätt tagit sig extratid att svara på
frågor och förmedla informanter.
För alla kollegor i socialt arbete som kommenterat mina seminarietexter vill jag
också buga och bocka. Några vill jag särskilt lyfta fram. Sara Hultqvist har under
det senaste året diskuterat, läst och inte minst språkligt granskat min text, mitt i
arbetsveckan såväl som under en mycket trevlig alpresa. Lars Sörensen har bidragit
med sin kunskap om nyinstitutionell teori. Ann Ottengrim har med sin kunskap
om internationellt hjälparbete och hjälporganisationer varit till stor hjälp att se till
att jag inte hamnat för långt från verkligheten. Angelika Thelin och Lottie Gierz
har på sina finurliga och rättframma sätt bidragit till att jag alltid fått tänka ett
varv till. Det har aldrig skadat. Tack alla ni!
Min avhandlingsidé har också utvecklats i samtal och samarbete med kollegor
jag lärde känna under mina första år i akademien. Några som jag har diskuterat
mer med har också blivit mina vänner. Fanny Ramsby och Per Dannefjord har
sedan jag var sociologstudent gjort sitt yttersta för att bråka med mina uppslag och
funderingar. Alltid redo att ifrågasätta en förgivettagen uppfattning och vrida på
ett problem med en diskussionslust som imponerar, inspirerar och som gjorde att
jag ville börja forska. Per och Fanny har också lärt mig hur man undervisar i
sociologiska teorier och hur kul det kan vara att utveckla kurser. Peter Hultgren
har också varit med sedan min tid som student. En god vän som också alltid är

redo för en hetsig debatt om viktigt och oviktigt. Ett stort tack till dig Peter som
under den senaste tiden varit min mest trofasta läsare och bästa kritiker. Jocke
Larsson har sedan vi var studenter, och alltmer under forskarutbildningen, blivit
en nära och kär vän. Tack för att du alltid fått mig att skratta och för att du har
stöttat mig när det har varit tungt. Dessutom har Jockes militärhistoriska
kunskaper kommit väl till pass. Henrik Hultman kom lite senare in i bilden, men
med en osviklig förmåga att, genom alla våra gemensamma middagar med utbyte
av texter och idéer, aldrig hålla med mig. Alltid envist tvärtemot. Tack alla ni för
att ni delar mitt intresse att mala på och tjafsa om samhällets stora och små frågor.
Mattias, det bästa av alla manliga exemplar! Du har under det senaste året tagit
mer av hemarbetet, och samtidigt briljerat med en outtröttlig förmåga att läsa och
kritiskt granska mina texter. Dessutom har du framfört kritiken på ett sätt som
(mestadels) bibehållit husfriden. Tack för allt arbete du har lagt ner på min
avhandling. Inte minst tack för alla roliga resor där vi ibland har samarbetat i dina
projekt, och ibland i mina när jag har släpat runt dig för att ständigt intervjua
diverse olika människor som jag tyckt verkat spännande, eller för att jag velat ta
mig in någonstans där det var låst. Du kan nog se spår i min avhandling från de
olika resorna. Sedan vi träffades har vi delat allt, det bitvis maniska intresset för
amerikanska tv-serier, avhandlingsångest och småfolkets tokigheter. Vad vore livet
utan dig?
Till sist, Olof och Axel, de allra finaste. Ni har på era sätt varit delaktiga i
avhandlingsskrivandet. Axel, två år, har ibland suttit bredvid mig när jag jobbat
och, med samma koncentration som jag har skrivit, ritat snyggt grönt i
kapitelutkasten. Efter att ha bläddrat igenom en hög med manusutskrifter tittade
Olof, fyra år, med häpnad på mig och sa: ”Mamma! Hur många ord har du gjort
egentligen!?” Så kloka och kreativa ungar! Mest av allt är ni de bästa på kramar,
bus och gos. Nu ska jag inte göra fler ord, och för vad det kan vara värt tillägnar
jag den här boken till er.
Växjö mars 2012
Cecilia Jonsson

Innehållsförteckning
1. Inledning .......................................................................................................... 5
Avhandlingens syfte och frågeställningar........................................................ 7
Det internationella hjälparbetets historia ........................................................ 8
Teoretiska utgångspunkter .............................................................................. 9
Tidigare forskning......................................................................................... 16
Vad är hjälparbete? ........................................................................................ 28
Avhandlingens disposition ............................................................................ 34
2. Metod och material ........................................................................................ 36
Den historiska delens material ...................................................................... 37
Den samtida delens material ......................................................................... 41
Hantering och framställning av materialet ................................................... 46
Avgränsningar ............................................................................................... 46
3. Det internationella hjälparbetet tar sina första steg – föregångarna ............... 53
Det nationella ideella hjälparbetet uppkommer ............................................ 54
Det nationella hjälparbetet blir internationellt ............................................. 60
Florence Nightingale – en tidig hjälparbetsikon ........................................... 63
Hjälparbetsgeografi och hjälpmottagare i den ”nya världen” ........................ 64
De upptäcktsresande ..................................................................................... 65
Svensk utlandsmission – hjälparbete utanför Europa ................................... 69
Sammanfattning............................................................................................ 82
4. Internationellt hjälparbete uppkommer och etableras .................................... 84
Internationella Röda korset banar väg .......................................................... 85
Svenska internationella hjälporganisationer – Svenska Röda korset ............. 86
Det internationella hjälparbetsfältet struktureras .......................................... 89
Elsa Brändström – den kvinnliga hjälparbetsikonen..................................... 95
Svenska internationella hjälporganisationer – exemplen IM och IAL ......... 99
I fältets utkant – de ideella soldaterna......................................................... 109
Raoul Wallenberg – den äventyrliga hjälparbetsikonen .............................. 112
Sammanfattning.......................................................................................... 114
5. Efterkrigstidens internationella hjälparbete ................................................. 115
Maktpolitisk bakgrund................................................................................ 116
Den nya hjälparbetsgeografin ..................................................................... 117
Nya organisationer och personella resurser ................................................. 121
Dag Hammarskjöld – den diplomatiska hjälparbetsikonen ........................ 123
Det svenska internationella hjälparbetet ..................................................... 125
I fältets utkant – kibbutzresor ..................................................................... 142
Volontären i 2000-talets solidaritetsrörelse................................................. 143
Sammanfattning.......................................................................................... 144
6. Volontärresebyråerna. Att sälja internationellt hjälparbete .......................... 146
Bakgrund – nyliberalism och individualism ................................................ 146
Hur kommersiella volontärresor organiseras ............................................... 148
Organisationsformers möjligheter och hinder ............................................ 151
Äventyr och individualism .......................................................................... 153

Hjälparbetsgeografin – det globala ............................................................. 157
En förenklad berättelse om det internationella hjälparbetet ....................... 166
Fältets legitimitet ........................................................................................ 169
Sammanfattning ......................................................................................... 171
7. Volontärresan som bildningsresa.................................................................. 173
Kommersiell eller ideell – organisationers rykte ......................................... 174
Konkreta och diffusa förväntningar – ”alla måste göra något”.................... 179
Bildningsresan............................................................................................. 182
Erfarenhet från den globala hjälparbetsgeografin ....................................... 184
Erfarenhet från den lokala hjälparbetsgeografin ......................................... 186
Den individualistisk-realistiska generationen ............................................. 190
Ett etablerat organisatoriskt fält ................................................................. 193
Att skapa sin egen framgång ....................................................................... 197
Sammanfattning ......................................................................................... 198
8. Slutkapitel .................................................................................................... 199
De sju faktorerna som möjliggör kommersiella volontärresor .................... 199
Hjälparbetsgenerationer .............................................................................. 209
Praktiker och akademiska discipliner .......................................................... 213
Summary .......................................................................................................... 215
Introduction ................................................................................................ 215
Methods ...................................................................................................... 216
The organizational form emerges and the story about aid work begins ..... 217
The postwar period ..................................................................................... 219
The commercial volunteer travel agencies .................................................. 220
Referenser......................................................................................................... 222
Bilaga 1. Förteckning över ideella organisationer och volontärresebyråer där
representanter intervjuats ................................................................................. 232
Bilaga 2. Intervjuguide ideella organisationer .................................................. 233
Bilaga 3. Förteckning över volontärer/hjälparbetare som rest med ideella
organisationer ................................................................................................... 234
Bilaga 4. Intervjuguide hjälparbetare 1960–1970-talet .................................... 235
Bilaga 5. Intervjuguide hjälparbetare 1960-talet .............................................. 236
Bilaga 6. Intervjuguide volontärresebyråer ....................................................... 237
Bilaga 7. Följebrev ............................................................................................ 238
Bilaga 8. Intervjuguide volontärer 2000-talet .................................................. 239
Bilaga 9. Förteckning över volontärer som rest med kommersiella
volontärresebyråer ............................................................................................ 240
Tabell- och figurförteckning
Tabell 1. Beskrivning av materialtyper som används i avhandlingen. ................ 37
Figur 1. Organiseringen av kommersiella volontärresor. ................................. 150
Figur 2. Hjälparbetsgenerationer och hjälparbetsgeografi från 1800- till 2000talet.
................................................................................................. 210

Förkortningar
AFS
CK
CMS
CSA
EFS
EH
FN
IAL
IM
IMF
IRK
Ligan
NF
NPM
RB
SC
SCI
SEH
SI
SIDA/Sida
SIH
Sisu
SKM
SRK
SÅ
UBV
UNRRA

American Field Service
Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre
utvecklade länder
Church Missionary Society
Centralförbundet för socialt arbete
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Evangelii Härold
Förenta Nationerna
Internationella arbetslag
Individuell Människohjälp
International Monetary Fund
Internationella Röda korset
League of Red Cross Societies World Federation of National
Red Cross, Red Crescent and Red Lion and Sun Societies
Nationernas förbund
New Public Management
Rädda Barnen
Save the Children Fund
Service Civil International
Svenska Europahjälpen
Svenska Institutet
Swedish International Development Cooperation Agency
Svenska Kommittén för Internationell Hjälpverksamhet
Samfundet för internationellt samhällsstudium och
uppbyggnadsarbete
Svenska Kyrkans Mission
Svenska Röda korset
Statens Återuppbyggnadsnämnd
Utbildning för biståndsverksamhet
The United Nations Relief and Rehabilitation Administration

1. INLEDNING
Vill du upptäcka exotiska länder i Afrika, Asien eller Latinamerika?
Kanske vara med om ett riktigt äventyr och göra en insats för
lokalbefolkningen? I sådana fall är våra äventyrsresor och volontärresor
något för dig. Väx som människa och skaffa dig ett minne för livet!
(Blueberry Volontärarbete, volontärresor & äventyrsresor 2010).
Texten kommer från en av alla svenska resebyråer som med liknande
formuleringar säljer volontärresor. Av citatet att döma innebär volontärresor
(i) äventyr, (ii) hjälparbete riktat mot lokalbefolkning och (iii) en speciell
erfarenhet som volontären bär med sig i livet.
Volontärresebyråerna sysslar med volontärresor där resenärerna deltar som
hjälparbetare i olika typer av projekt riktade mot lokalbefolkningen i
afrikanska, asiatiska och latinamerikanska länder. De populäraste projekten är
hjälparbeten som innebär arbete med barn: i skolor eller på dag- och barnhem.
På andra plats kommer djurrelaterade projekt som exempelvis volontärarbete i
lejonparker. Andra projekt handlar om att bygga hus åt fattiga familjer och
olika typer av miljörelaterade program som att arbeta i naturreservat.
Volontärresorna varar från två veckor till tre månader beroende på hur länge
resenärerna vill vara borta och vad de kan betala för. Priset varierar med val av
land och projekt, och kostnaden för flygbiljett och försäkring tillkommer. På
vissa platser kan volontärerna också välja boendeform som hotell, värdfamilj
eller volontärcentra. På det sistnämnda bor volontärer från olika länder
tillsammans. Det vanligaste är att volontärerna väljer att bo hos värdfamilj.
Familjeboende ger inblick i landets kultur, människors vardagliga
levnadsförhållanden och närmare kontakt med lokalbefolkningen utöver vad
man får av deltagandet i volontärprojekten.
De kommersiella volontärresebyråerna började uppkomma i Sverige under
mitten av 2000-talet och är en ganska ny nisch inom den svenska
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resebranschen. Först ut var företaget Volontärresor som startade 2005.
Konceptet visade sig populärt och antalet sålda resor har ökat för varje år.
Flera liknande volontärresebyråer har uppkommit sedan dess och några redan
etablerade resebyråer har tagit in volontärresor i sitt utbud. För att nämna
några exempel: El Puente startade 2006 och Goodtravel 2010. STA Travel
Sweden och Work and Travel Company som tillhör internationella
företagskedjor tog in volontärresor i sitt utbud 2006. För information om de
för avhandlingens räkning intervjuade representanterna för de svenska
volontärresebyråerna se bilaga 1.
Alla som kan betala får åka som volontärer med de kommersiella
volontärresebyråerna. I sin marknadsföring riktar de sig dock främst till unga i
20-årsåldern. Några resebyråer har också speciellt utformade program för
grupper som kan antas ha särskilda önskemål med sitt volontärprojekt. En
kategori är äldre som i volontärprojektet vill använda sin yrkeserfarenhet som
exempelvis utbildade lärare. En annan kategori är barnfamiljer som vill göra
volontärresan tillsammans. Eftersom det är barn med på resan krävs projekt
där de kan medverka. En tredje kategori är gymnasiestudenter som vill skriva
specialarbeten om exempelvis ett visst projekt eller om människors
levnadsförhållanden i ett speciellt land.
Flera ideella hjälporganisationer erbjuder också kortare volontäruppdrag.
Exempelvis har Individuell Människohjälp (IM), Internationella Arbetslag
(IAL), AFS Sverige, och stiftelsen Vida Europa volontärplatser till samma
länder som volontärresebyråerna. Några av de ideella organisationerna har
funnits länge. Exempelvis startade IAL 1943 och har sedan dess bedrivit
internationell volontärverksamhet. Många ideella organisationer har således
lång erfarenhet av internationella volontärprojekt. Kostnaden för volontärresor
med de ideella organisationerna varierar. I några fall betalar volontären
ingenting annat än resan och uppehället, och ibland tar organisationen ut en
viss kostnad. I samtliga fall är det dock billigare än att åka med de
kommersiella volontärresebyråerna. Trots att de är dyrare och har kortare
erfarenhet har kommersiella volontärresebyråer lyckats etablera sig.
Internationellt hjälparbete har sedan slutet av 1800-talet bedrivits av ideella
hjälporganisationer. Sedan 1950-talet har det internationella hjälparbetet även
varit en fråga för statlig administration och sedan 2000-talet har det också
förmedlats av de kommersiella volontärresebyråerna. Det nya i sammanhanget
är således inte att människor reser till fattiga länder och utför hjälparbete
obetalt, eller mot låg ersättning. Snarare handlar det om att det internationella
hjälparbetet har tagits upp av kommersiella resebyråer. Det internationella
hjälparbete som volontärresebyråerna säljer är tillräckligt välkänt för att kunna
byta organisatorisk kontext. Det är uppenbarligen också något som många vill
ägna sig åt eftersom det går att driva kommersiell verksamhet inom området.
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Avhandlingens syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att förklara hur det kommersiella volontärarbetet har
uppkommit och funnit en plats inom det internationella hjälparbetet. De
kommersiella volontärresebyråernas inträde på hjälparbetsfältet är intressant
eftersom det till största delen är uppbyggt av ideella organisationer och att det
finns en spänning mellan organisationsformerna, kommersiella och ideella,
som står för olika saker. De ideella organisationerna är idéburna och står för
idealitet och de kommersiella är vinstdrivande företag och återfinns vanligen
inte inom det ideella hjälparbetet. För att förstå vad det är
volontärresebyråerna säljer och varför det finns en efterfrågan på
internationella volontärresor gör jag i den här avhandlingen en historisk
beskrivning och analys av det internationella hjälparbetets framväxt. Mitt
avstamp till den historiska genomgången är dock de kommersiella
volontärresebyråerna.
Min utgångspunkt i avhandlingen är att kommersiella volontärresor är ett
utfall av en uppsättning specifika historiska och samtida omständigheter.
Sammantagna
förklarar
dessa
omständigheter
de
kommersiella
volontärresebyråernas existens. Med den historiska redogörelsen vill jag
kontextualisera kommersiella volontärresebyråer på det internationella
hjälparbetsfältet. Kontexten tas fram med en analys av hur det internationella
hjälparbetet har byggts upp, vilka som har varit och är hjälparbetare, vilka som
har varit och är hjälpmottagare och vilken hjälparbetsgeografi som har varit
och är aktuell. Dessa fakta utgör kärnan i det internationella organisatoriska
hjälparbetsfältet. Den kärnan sätter jag i relation till kommersiella
volontärresebyråers framställning av volontärarbete. För att förstå
kommersiella volontärresebyråers uppkomst som avvikande organisationsform
på ett etablerat organisatoriskt fält diskuterar jag också samtida samhälleliga
förutsättningar som finns för organisationens uppkomst.
Syftet är teoretiskt influerat, vilket jag strax kommer att visa. För att förstå de
kommersiella volontärresorna krävs också empiriskt grundmaterial. Eftersom
kommersiellt volontärarbete inte tidigare har studerats i en svensk kontext har
jag gjort en kartläggning av volontärresebyråerna och volontärerna.
De viktigaste frågorna som jag ställer till mitt material är följande: Den första
frågan syftar till att förstå uppkomsten av det internationella hjälparbetet, och
den kontext som de kommersiella volontärresebyråerna har att förhålla sig till
när de saluför volontärresorna. Till att börja med ställer jag därför frågan (a)
hur har det internationella hjälparbetet uppkommit och etablerats i Sverige?
Vidare vill jag veta (b) vad och vilka delar från det internationella hjälparbetet
tillämpas av kommersiella volontärresebyråer? De första två frågorna handlar
om vad det är de kommersiella volontärresebyråerna säljer. För att
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volontärresebyråerna ska kunna sälja volontärresor måste det också finnas
köpare. De två sista frågorna berör volontärerna som åkt med de kommersiella
volontärresebyråerna. Jag vill veta: (c) vilka det är som åker på volontärresorna,
(d) varför de ville resa som internationella volontärer, och (e) varför de valde
att åka som volontärer med en kommersiell volontärresebyrå?
Jag rör mig i avhandlingen mellan historisk tid, som sträcker sig tillbaka till
1800-talet, och samtiden. Innan jag går vidare med mina teoretiska
utgångspunkter som legat till grund för syftet och som guidat min
empiriinsamling gör jag en kort historisk tillbakablick i det internationella
hjälparbetets historia.

Det internationella hjälparbetets historia
Svenska missionärer har under lång tid rest till avlägsna platser utanför Europa
för att ägna sig åt hjälparbete. Under 1860-talet bildades de första svenska
självständiga missionsinstituten för yttre mission som skickade svenskar till
främmande länder. Under första och andra världskriget, hädanefter refererat
till som krigstiden, bedrevs det i Sverige omfattande internationellt hjälparbete
med direkta insatser, som exempelvis pengainsamlingar och omhändertagande
av krigsbarn (Janfelt 1998, Söderberg 1965, Lindner 1988). Under den tiden
var Europa i fokus för det internationella hjälparbetet. Arbetet var tillräckligt
omfattande för att räcka till för flera organisationer, människor från olika
samhällsklasser och skilda yrkesgrupper. Under krigstiden blev livssituationen
för människor i andra länder en angelägenhet för många svenskar som
kanaliserade hjälpvilja och engagemang via de internationella
hjälporganisationerna.
Efter världskrigen tog en ny era vid i det internationella hjälparbetets historia.
Förändringen tydliggörs av brottsstycken ur Per Anders Fogelströms roman
Stad i världen från 1968:
De hade suttit och pratat, några gamla vänner från samtalsgruppen.
Träffades inte så ofta numera, alla var gifta och hade sitt. Den här
kvällen hade de talat om de länder man börjat kalla u-länder, de
underutvecklade. Bertil hade engagerat sig alltmer i internationellt
hjälparbete. Han hade ju redan kort efter kriget rest till Jugoslavien med
en ungdomsbrigad för att bygga järnväg och sedan i flera år varit ute
med Internationella arbetslag i olika länder (Fogelström 1968:167).
Samtalet ägde rum under 1950-talets andra hälft och speglar två viktiga
händelser i det internationella hjälparbetets historia: tillkomsten av i- och uländer och människors engagemang i det internationella hjälparbetet utanför
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Europa. Radio och teve bjöd tillsammans med dagspressen på rapportering om
situationen i andra länder och gav människor bilder och vetskap om
levnadsförhållanden i andra delar av världen.
Genom televisionsapparaterna vällde världen in i hemmen. Intensivt,
påtagligt. En komplicerad värld, svår och grym, fylld av hat och lidanden
och till synes oförenbara motsättningar. /…/allt kom så nära. Och föreföll
olösbart, så omöjligt. Ändå ville han tro på möjligheterna (Fogelström
1968:208).
Det var en omvälvande tid. Fogelströms romanfigur Henning resonerar med
sig själv om hur han ska hantera informationen, och om han har gjort
tillräckligt för att mildra lidandet i världen:
Hade han undvikit kunskapen, flytt ansvaret, medvetet gjort sig
omedveten? Ja och nej. Fanns väl förmildrande omständigheter. Mycket
arbete, ansvar för familjen. Kunde en vanlig människa överhuvudtaget
uträtta något av betydelse, var inte alla försök att göra något bara
låtsashandlingar för det goda samvetets skull? Och räckte det inte att
man klarade sig själv, inte låg någon till last? (Fogelström 1968: 167).
Citatet speglar ett världssamvete som växte fram under efterkrigstiden.
Hennings kamrat från samtalsgruppen blir för sina internationella erfarenheter
speciell i sällskapet och omnämns som spännande. På andra ställen i boken ger
Henning och hans vänner också uttryck för res- och äventyrslust i
kombination med känslan av att vilja hjälpa, uppleva nya spännande kulturer
och få kunskap om levnadsförhållanden i andra länder (Fogelström 1968). Det
var inte bara önskan att hjälpa som lockade människor att bli hjälparbetare
utan också lusten att uppleva något annorlunda och äventyrligt.

Teoretiska utgångspunkter
Avhandlingens historiska ansats för att förklara volontärresebyråernas
uppkomst och etablering kommer av den enkla anledningen att det
internationella hjälparbetet inte är ett nytt påfund. Svenskar har under lång tid
rest till andra länder i syfte att hjälpa, men det har tidigare skett i ideella eller
statliga organisationers regi som exempelvis Röda korset och Sida. Det betyder
att när de kommersiella volontärresebyråerna uppkom fanns inte bara etablerat
hjälparbete. Det fanns också en föreställning om (i) vad det internationella
hjälparbetet är och (ii) i vilken organisationsform det bedrivs. Idé- och
lärdomshistorikern Grinell (2004) har i sin avhandling Att sälja världen.
Omvärldsbilder i svensk utlandsturism studerat framställningen av invånare i
resmål. Analysen är uppbyggd runt begreppen modernitet och koloniala
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världsbilder och ger exempel på en vara som måste säljas via föreställningar. I
fallet med de kommersiella volontärresorna vill resebyråerna förmedla en
föreställning om det internationella hjälparbetet, en föreställning som är
tillräckligt vedertagen för att tillåta sig beskrivas med nyckelord och bilder.
Eftersom volontärresor inte är ett nytt fenomen vore det konstigt om
resebyråerna inte använde beskrivningar som kännetecknar det som redan
finns och känns igen av många. En snabb blick på resebyråernas hemsida ska
räcka för att man ska få en uppfattning om vad det är som säljs och vad en
volontärresa är. Med andra ord bygger volontärresebyråerna på en
institutionaliserad förgivettagen uppfattning om det internationella
hjälparbetet.

Internationellt hjälparbete som organisatoriskt fält
De analytiska verktyg jag tillämpar i avhandlingen är hämtade från
nyinstitutionell teori. Med begreppet organisatoriskt fält som huvudtema
erbjuder den teoretiska möjligheter att förklara hur det internationella
hjälparbetet har uppkommit och etablerats, och hur de kommersiella
volontärresebyråerna har etablerats som en del av fältet. Nedan redogör jag för
mina teoretiska utgångspunkter. De teoretiska resonemangen utvecklas i de
kommande kapitlen.
Liksom internationella ideella hjälporganisationer ägnar sig kommersiella
volontärresebyråer också åt internationellt hjälparbete. Organisationer som
ägnar sig åt ungefär samma saker tenderar att till yttre form och inre struktur
likna varandra. Utifrån den enkla beskrivningen kan det internationella
hjälparbetet tolkas som ett organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell 1991). Det
betyder att när ett fält är etablerat kännetecknas organisationerna av
homogenitet snarare än variation, och organisationerna homogeniseras i en
institutionaliserad form och struktur (DiMaggio & Powell 1991:64f.).
Mekanismerna som enligt DiMaggio & Powell (1991) ger organisatorisk
likhet (isomorfism) är av olika karaktär. De kan vara tvingande genom att
organisationerna måste anpassa sig till formella eller informella krav,
mimetiska, vilket innebär att nya organisationer hanterar osäkerhet genom att
till struktur och handling likna etablerade organisationer, eller normativa vilket
framförallt hänger ihop med professionalisering genom att fältets
organisationer utbildar och kontrollerar sin stab (DiMaggio & Powell
1991:67ff.). DiMaggio & Powell (1991) talar i termer av processer som skapar
isomorfism bland fältets organisationer:
An increase in the extent of interaction among organisations in the field;
the emergence of sharply defined interorganizational structures of
domination and patterns of coalition; an increase in the information load
with which organizations in a field must contend; and the development
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of a mutual awareness among participants in a set of organizations that
they are involved in a common enterprise (DiMaggio & Powell
1991:65).
Ett första utmärkande drag för organisationers institutionalisering är en ökning
av interaktion mellan organisationer på fältet. Ett exempel är att när det
uppkommit flera internationella hjälporganisationer som interagerar
homogeniseras organisationerna och formerar ett internationellt
hjälparbetsfält. Det andra är uppkomsten av en interorganisatorisk hierarkisk
struktur. En hierarkisk ordning på fältet visar vilka organisationer som har
högre status än andra. Det innebär att en volontärresa med IM betyder något
annat än med en kommersiell volontärresebyrå eftersom den förstnämnda
organisationen sedan länge är etablerad på fältet. Det tredje handlar om
specifik information inom området som aktörerna måste ha kunskap om och
förhålla sig till. Jag tolkar det i mitt fall som att fältets organisationer
gemensamt skapar en specifik kunskapsbas som utvecklas och förändras och
som samtliga aktörer måste hålla sig ajour med. Konkret inom det
internationella hjälparbetet kan det exempelvis handla om teorier om
utvecklingsarbete som ligger till grund för hur hjälparbetet ska utföras. Det
fjärde handlar om en gemensam förgivettagen uppfattning om vad aktörerna
på fältet gör och varför. Det betyder att det inte finns några tvivel om att
människor är i behov av hjälp, hur hjälpen ska organiseras och att fältets
organisationer är bäst lämpade att utföra arbetet. Framförallt innebär det att
de involverade betraktar sig själva som hjälparbetare och organisationerna som
hjälporganisationer. Fältets organisationer kan trots det sinsemellan ha olika
specifika syften och målgrupper för sin verksamhet och göra olika saker inom
det internationella hjälparbetet. En organisation kan vara inriktad på
hjälpverksamhet för barn, medan en annan kan ordna agrarutbildning för
bönder. De kan vara insamlingsorganisationer som skickar pengar till andra
organisationer, eller sådana som själva organiserar hjälpverksamhet på plats.
Trots att människor i organisationerna utför olika praktiker är de överrens om
att de är hjälparbetare.

Fältets legitimitet
Hjälporganisationerna är i behov av social acceptans och trovärdighet för sin
överlevnad, det vill säga legitimitet (Scott 2001:58f.). Vad som ger legitimitet
varierar. Under en viss period kan det handla om att missionera för att hjälpa
befolkningen till ett bättre liv. I en annan period kan det vara långsiktig
utvecklingshjälp. Genom att anpassa sig efter rådande normer och värderingar
skapar organisationer legitimitet och befäster sin plats på fältet. Det handlar
dock inte bara om att organisationer speglar fältets normer och värderingar.
Fältet måste också reflektera samhälleliga normer och värderingar för att få
legitimitet utanför fältet. Legitimitetsfrågan blir särskilt tydlig när det handlar
om insamlingsorganisationer. Om de inte vinner förtroende skänker ingen
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pengar och verksamheten måste läggas ner. Legitimitet är ett villkor som
måste förvärvas och kontinuerligt underhållas. Det är inget som en aktör
(hjälporganisation och hjälparbetare) eller organisatoriskt fält per automatik
har, eller inte har. Det fås genom att reflektera rådande regler och lagar, och
genom att visa att man ligger i linje med fältets förgivettagna uppfattning om
vad man gör och varför. Organisatoriska fält har också olika grad av legitimitet
och status i samhället. I den här avhandlingen är det internationella
hjälparbetsfältets status en väsentlig poäng.

Medlemmar och icke-medlemmar
Ett organisatoriskt fält utgörs således av institutionaliserade organisationer.
Min definition av organisation är följande: “…goal-directed, boundary
maintaining, and socially constructed systems of human activity” (Aldrich
1999:2). De ideella organisationerna som finns i min avhandling har det
övergripande målet att hjälpa. Det betyder att de har uppkommit i syfte att
hjälpa människor de ansett vara i behov av hjälp. Vilka som är i behov av hjälp,
varför de behöver hjälpas, och hur hjälpen ska utformas har varierat över tid.
För att överleva dessa typer av förändringar kan organisationerna ändra sina
mål.
I organisationerna görs skillnad mellan medlemmar och icke-medlemmar. Det
finns en inre rollfördelning som talar om vem som bör och får göra vad inom
organisationens verksamhet, och vem som får företräda organisationen.
Organisationerna vaktar sina gränser för att inte företrädas av ”fel” personer,
eller släppa in sådana som inte anses passa in som medlemmar. För att
upprätthålla skillnaden mellan medlemmar och icke-medlemmar finns det
någon form av grindvaktsfunktion. Medlemmar med grindvaktsfunktion
sorterar ut icke-medlemmar med organisationernas inträdeskrav. I vissa fall
kan medlemmar vara sådana som betalar en medlemsavgift till organisationen
och låter dess personal utföra arbetet och bestämma hur pengarna ska
användas. För andra positioner i organisationerna, som att få arbeta i
organisationen och företräda den, ställs andra krav än betalning av
medlemsavgiften. Det innebär att för att få utföra internationellt hjälparbete
med en av fältets organisationer krävs att någon med grindvaktsfunktion
öppnar och ger tillträde. För vem och hur grinden öppnas skiljer sig mellan
organisationer. Det kan exempelvis handla om efterfrågan av särskild
utbildning, en speciell personlighet eller specifika tidigare erfarenheter. De
internationella hjälporganisationerna är inga undantag från organisationer med
utsållningsprocesser och grindvaktsfunktioner. I avhandlingen kommer jag att
studera hur utsållningskriterier för internationella hjälparbetare har växt fram
och hur utsållningsprocesser är väsentliga för de kommersiella
volontärresebyråernas etablering.
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Institutionaliserade normer och beteenden
I den här avhandlingen talar jag om det internationella hjälparbetet som
institution. Med institution menar jag en över tid stabil struktur inom vilken
organisationer befinner sig och som påverkar deras utformning. Institutionen
ger kollektiva förväntningar på beteenden hos fältets aktörer, vilket skapar ett
förutsägbart mönster. Därmed dominerar och strukturerar institutionen
organisationer och sätter med sin struktur ramar för organisationernas
verksamhetsutformning: ”Institutions provide guidelines and recourses for acting
as well as prohibitions and constrains on actions” (Scott 2001:50).
Institutionsforskare har lagt tyngdpunkten på olika mekanismer för att
förklara bärande ingredienser för institutioner. Richard Scott (2001) renodlar
institutioner och urskiljer tre pelare som de vilar på: den regulativa, den
normativa och den kultur-kognitiva pelaren (2001:51). De tre pelarna samspelar
i formandet av institutioner och är tongivande i olika processer.
En kortfattad definition är följande: Den regulativa pelaren står för ett
formellt system med tvingande och reglerat beteende. Det kan handla om
vilka regler internationella hjälporganisationer har att följa. Exempelvis
skapade Internationella Röda korset regler om neutralitet under
organisationens arbete på krigsfältet. Reglerna sanktionerades av stater, vilket
möjliggjorde verksamheten. Den normativa pelaren anger institutionens
normativa sociala beteenden och accepterade värden och visar vad som är
önskvärda beteenden och normer för handlande. Det kan exempelvis handla
om vilka som släpps in i organisationerna och får bli hjälparbetare, och hur de
som företräder organisationen ska agera. Medlemmar i organisationerna sätter
upp tydliga regler för vad som är accepterat beteende, och sanktionerar andra
medlemmars beteenden. Den kultur-kognitiva pelaren innebär för fältets
organisationer en gemensam uppfattning om hur den sociala verkligheten är
beskaffad. För internationella hjälporganisationer betyder det att man har nått
någon form av överenskommelse om att det internationella hjälparbetet är
viktigt och nödvändigt att organisera sig runt. Det är dock inte bara
organisationernas yttre utformning och inre organisering som styrs av
institutionaliserade ramar. Också enskilda individers handlande styrs av
dominerande normer på fältet.
Institutionella förändringar
Jag vill poängtera att jag betraktar institutioner som stabila, men inte statiska.
De förändras för att följa med samhällsutvecklingen och rådande normer.
Organisationerna följer förändringarna för att fortsätta erhålla legitimitet och
position på fältet (Scott 2001:49). Det internationella hjälparbetsfältet har
också förändrats sedan uppkomsten. Institutionella förändringar har i
sociologisk teori oftast lokaliserats till stora omvälvande händelser som
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brytpunkter och öppningar för något nytt (Streeck & Thelen 2005:18). På
senare år har forskning om institutionell förändring också fokuserat mindre
omvälvande, och istället gradvisa förändringar sprungna ur nyliberalistiska
strömningar.

Berättelsen om det internationella hjälparbetet
Institutionaliserade fält fungerar som en referensram för aktörerna och ger en
gemensam uppfattning om vad man sysslar med och varför arbetet är viktigt
(Johansson 2002:141). Den gemensamma uppfattningen som håller samman
fältet är i den här avhandlingen central. Jag kallar den för berättelsen om det
internationella hjälparbetet. Jag har lånat begreppet ”berättelsen” från Charles
Tilly (2002). Han använder termen ”the story”. Tilly har utvecklat begreppet
mot en helt annan empiri än jag. Jag gör inte anspråk på att följa Tillys
tillämpning av teorin. Snarare har jag lånat begreppen och de förklaringar som
han har utvecklat, exempelvis en specifik historieskrivning och inre och yttre
kategorier, som bär upp berättelsen. Jag tycker att de på ett förtjänstfullt sätt
teoretiserar den förgivettagna kärnan i det internationella hjälparbetsfältet.
Berättelsen är också känd utanför fältet. Den är med den som många
människor berättar om vad det internationella hjälparbetet är och vilka som
jobbar inom det. Berättelsen är med andra ord många människors
gemensamma uppfattning om det internationella hjälparbetet. Den legitimerar
organisationerna och deras verksamheter. I verkligheten finns det naturligtvis
inte en berättelse om det internationella hjälparbetet. I min tillämpning är
berättelsen ett analytiskt begrepp som pekar ut ett antal relationer som med en
specifik historieskrivning fylls med innehåll. Begreppet tydliggör vad de
kommersiella volontärresebyråerna tar över från fältet.
Berättelsen innehåller en inre och en yttre kategori. I det här fallet hjälparbetare
respektive hjälpmottagare. Berättelsen innehåller också en specifik
historieskrivning som upprätthåller hjälparbetarnas syfte och förklarar varför
människor kommer samman i hjälporganisationer. Exempelvis kan det handla
om en historisk förklaring av relationen mellan hjälpare och hjälpmottagare
som motiverar hjälparbetet. De kommersiella volontärresebyråerna är
beroende av att det finns en tydlig kategori hjälpmottagare eftersom
volontärresan bygger på att volontären kan göra en insats. Relationen måste
också enkelt kunna förmedlas och bygga på en förgivettagen föreställning av
specifika problem.
Berättelsen skapas, sprids och förändras som en kollektivets repertoar (Tilly
2002:6ff.). Några organisationer kan också ha en delvis motstridig uppfattning
än den gängse berättelsen. Jag kallar dessa för konkurrerande berättelser. Jag
kommer i de följande kapitlen också säga något om dessa eftersom de
tydliggör standardberättelsen. De ger dessutom fältet en speciell dynamik med
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dominerande och utmanande aktörer. I huvudsak håller jag mig emellertid till
att studera standardberättelsen.
Jag vill poängtera att den gemensamma uppfattningen, berättelsen om det
internationella hjälparbetet, liksom andra berättelser om något, inte är en
korrekt beskrivning av ett skeende. Den ska inte uppfattas som sann eller falsk.
I stället ska den förstås som ett sätt att hålla ihop en grupp, i det här fallet
hjälparbetare, och ett sätt för människor att göra reda i händelseförlopp.
Poängen med berättelsen är att den ger en förenklad förklaring av
komplicerade och komplexa händelseförlopp (Tilly 2006:69). Berättelsen är
också föränderlig och förhandlas om av medlemmarna i den kategori som hålls
samman av en specifik berättelse (Tilly 2002:4ff.). Berättelser är också
föränderliga utifrån stundens givna relationer. Det vill säga i vem som
förmedlar till vem och i vilket syfte (Tilly 2006:16f.). Den berättelse som
skapats och skapas om det internationella hjälparbetet delas av olika
organisationer och fungerar som fältets sammanhållande kitt.

Berättelsen om de internationella hjälparbetarna
Berättelsen pekar ut relationer som medlemmarna har att förhålla sig till. Det
enar den annars heterogena kategorin människor. Hjälparbetare är utanför
fältet sinsemellan olika. Inte bara till ålder och kön, men också i vilka praktiska
kunskaper de har med sig in i hjälporganisationerna. Berättelsen om vad
hjälparbetaren gör, och vem hon är enar den heterogena kategorin via
organisationstillhörigheten. De som arbetar för en hjälporganisation är
internationella hjälparbetare. Den ger också anvisningar för socialt accepterat
beteende och moraliskt fördömande (Tilly 2006:69ff.). Det innebär att den är
tvingande för de individer som ingår i kategorin, även om enskilda individer
har egna idéer som inte riktigt passar in i standardberättelsen.
Standardberättelsens inbäddning i den sociala kategorin möjliggör kollektiv
handling och överbygger enskilda avvikelser.
Organisationssociologerna
Ahrne
&
Papakostas
menar
att
organisationstillhörighet ger individer identitet (2002:17f.). Det vill säga att
människor kategoriseras utifrån vilken organisation de tillhör, och vilken
position de har i organisationen. De ger exempel som servitören på
restaurangen eller läkaren på sjukhuset som via kläder och arbetsuppgifter visar
organisatorisk tillhörighet. Den organisatoriska tillhörigheten säger något om
vad omgivningen kan förvänta sig av dem. Exempelvis har en internationell
hjälparbetare specifika förväntningar på sig som kommer av den
organisatoriska tillhörigheten till en hjälporganisation.
Det är dock inte bara när hjälparbetaren företräder sin organisation i direkt
arbete som det finns särskilda förväntningar på henne. Att någon tillskrivs
egenskaper som speglar en organisationstillhörighet är ett exempel på vad Tilly
kallar för kollektiv identitet och är en del i berättelsen om den internationella

15

hjälparbetaren som är känd utanför fältet. En tillfällig organisatorisk
tillhörighet kan också tillskriva individer egenskaper som förknippas med
organisationens stadigvarande medlemmar. Människor förvärvar sociala
identiteter (Jenkins 2008:172f.).

Sammanfattning
Sammanfattningsvis konkluderar jag att de kommersiella volontärresebyråerna
är en del i det organisatoriska internationella hjälparbetsfältet eftersom de
säljer internationellt hjälparbete. På det organisatoriska fältet
institutionaliseras hjälporganisationerna i en viss form och struktur. De
kommersiella volontärresebyråerna är intressanta eftersom de på det fältet är
en avvikande organisatorisk form. En viktig del i institutioner är den kulturkognitiva förgivettagna uppfattningen om varför organisationerna finns, vad
de gör och vilka relationer som bygger upp fältet. Jag kallar det förgivettagna
för berättelsen om det internationella hjälparbetet.

Tidigare forskning
Nedan presenterar jag tidigare forskning från andra länder om kommersiella
volontärresor som är relevant för den här avhandlingen. Jag säger också något
om tidigare forskning om det internationella hjälparbetets utvecklingsfaser och
om forskning om nationella ideella hjälporganisationer och ideellt hjälparbete
– i relation till internationella volontärer.

Den kommersiella volontärresan i forskning
Kommersiella volontärresebyråer uppkom i andra länder något årtionde innan
de startade i Sverige. Det finns tydliga likheter i organisatorisk form och i
framställningen av det internationella volontärarbetet mellan de kommersiella
volontärresebyråerna i Sverige och i andra länder. Ett exempel är den brittiska
volontärresebyrån i-to-i som startade 1994. De erbjuder volontärresor till
Latinamerika, Afrika och Asien. På hemsidan lyder resebyråns motivering till
att resa med dem på följande sätt:
If you're looking for a unique travel experience abroad, look no further! ito-i's programs are the perfect way to meet new people, immerse yourself
in new cultures and make a difference abroad. Whether you're 17 or 70
and fancy volunteering the globe or want to get TEFL qualified and
start your career teaching English, we'll get you there! (I-to-I Volunteer
Abroad, Gap Year Travel & TEFL Courses 2012).
I England och andra länder har flera kommersiella volontärresebyråer
etablerats. För att bringa reda i vilka internationella volontärmöjligheter som
finns har böcker som Worldwide Volunteering for Young People utkommit.

16

Boken ger en överblick över internationella volontärmöjligheter med
kommersiella volontärresebyråer och ideella organisationer (Worldwide
Volunteering for Young People 2001).
Sedan början av 1990-talet har intresset för och organiseringen av
kommersiella volontärresor ökat i den anglosaxiska världen (Simpson
2004:681). I den engelskspråkiga litteraturen benämns resorna ”voluntourism”
och handlar om organiserade och tidsbegränsade volontärresor till projekt i
samma områden som de svenska aktörerna inriktat sig mot, det vill säga
Afrika, Asien och Latinamerika (Mowforth & Munt 2009:127f.). Resorna
vänder sig framförallt till ungdomar som vill göra något annorlunda under
planerade utbildningsavbrott. I USA och England är den kategori ungdomar
som tar den här typen av studieledig tid etablerad och kallas för ”gappers”
(Mowforth & Munt 2009:127). Med motiveringen att göra något
meningsfullt under året erbjuder resebyråerna volontärresor för gappers
(Wearing 2001).
Kommersiella volontärresor har således funnits längre i andra länder än i
Sverige. Det är säkert en anledning till att det finns internationell forskning
om detta. Tidigare forskare betraktar vanligen kommersiella volontärresor som
en speciell gren inom turism, snarare än internationellt hjälparbete. I en
turismkontext diskuterar forskare vad som uppfattas som volontärresans goda
egenskaper i relation till massturismens negativa sidor. Volontärerna studeras
utifrån sina motiv för resan och kategoriseras som altruistiska eller
individualistiska.
Moraliska undertoner
Hur och vart människor väljer att resa har blivit en konsumtionsfråga som
transformerats till en moralisk fråga. Den moraliska frågan handlar om att hur
människor väljer att resa speglar vilka de är (Butcher 2003). Om jag drar
resonemanget till sin spets skulle det innebära att en person som bara vill lata
sig åker på charterresa, och en som bryr sig om andra gör en volontärresa.
Tourism is becoming increasingly moralised. On the one hand, certain
types of tourism, and tourists, are considered unethical, as they fail to
recognise a particular notion of environmental and cultural risk. On the
other, the new, ethical alternatives are seen as not only better from the
perspective of the host societies, but also to the tourists themselves.
Consumer choices over what kind of holiday one prefers are transformed
into moral choices, seen as having significant consequences for one’s host,
and also for oneself (Butcher 2003:30).
Citatet är hämtat från sociologen Butchers (2003) bok Sun, Sand and saving
the World. The New Moral Tourism i vilken han kritiskt granskar turism och

17

turismforskning. Butcher (2003) visar att lösningen på turismens problem som
presenteras av branschen och turistforskare är en reformation av turismen och
turisterna till vad som kallas för ”The New Moral Tourism”. Det handlar
exempelvis om uppförandekoder i värdlandet eller att resa på annat sätt än som
charterturist (Butcher 2003:51ff.). Volontärresor kategoriseras som en del i
”den nya turismen” som också benämns ”alternativ turism” (Mowforth &
Munt 2009, Mustonen 2005:160 och Stoddart & Rogerson 2004:311). De
kommersiella volontärresebyråerna erbjuder ett sätt för resenärer att särskilja
sig från sådana som åker på charterresor. Med volontärresan får de en högre
status som turister än exempelvis charterturister.
Den nya turismen har beskrivits som post-fordistisk i strävan från det
standardiserade och massproducerade mot det flexibla individuellt utformade
(Butcher 2003:7). Utgångspunkten är (i) att människor reser av olika skäl som
exempelvis avkoppling eller bildning och (ii) att vissa turister vill se och
uppleva saker som andra inte gör på sin semester. De vill ha en unik upplevelse
som ligger utanför klassiska turisterfarenheter. Den nya turismen är på olika
sätt länkad till lokala samhällen utanför vanliga turistområden för att turisterna
ska få annorlunda upplevelser på semestern än vad charterresmålen antas
kunna erbjuda (Weaver 1998).
Volontärerna antas välja en volontärresa istället för en annan resa av
altruistiska skäl (Mustonen 2005:160). De vill göra nytta för andra under sin
semester. Volontärresor uppges också ha positiv effekt i de lokalsamhällen de
finns i. Det vill säga att volontärerna i sina projekt faktiskt gör skillnad för
lokalbefolkningen (Wearing 2001:4). Volontärerna skildras sålunda av tidigare
forskare som ”den goda turisten”. Volontärernas skäl till varför de vill göra en
volontärresa och organiseringen utgör kärnan i skillnaden mellan volontärresor
och andra resor. Organiseringen av volontärresor syftar på att de bygger på
mindre volontärresebyråer som i mottagarländerna samarbetar med lokala
projekt (Wearing 2001). De kommersiella volontärresebyråerna ligger utanför
de stora researrangörerna som lämnar kvar små andelar av vinsten för
turistresor i mottagarländerna. De stora researrangörerna är inte till gagn för
mottagarländernas ekonomiska utveckling.
Antagandet att volontärerna reser av altruistiska skäl baserar Wearing på
resultat från en intervjustudie. Majoriteten av de intervjuade i Wearings
(2001) studie uppgav att de rest som volontärer av altruistiska skäl och för att
få uppleva äventyr. Informanterna har varit volontärer i en mindre by i Costa
Rica och arbetat med ett regnskogsprojekt. På frågan varför de hade rest som
volontärer svarade majoriteten på följande sätt: ”working with them and trying
to improve their lives” (Wearing 2001:66). Andra uttrycker sig mer i termer av
äventyrslust: “was to go somewhere adventurous and come away alive” (Wearing
2001:67).
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Gray & Campbell (2007:477ff.) som publicerat en artikel om volontärresor i
Journal of Sustainable Tourism har ifrågasatt den idealiserade bilden av
volontärturismen och volontärerna som de anser finns i forskningen om
ämnet. De har i likhet med Wearing också intervjuat volontärer om deras skäl
för resan. Resultaten visade att somliga volontärer var ute efter specifika
exotiska upplevelser, i likhet med andra turister. Forskarna tolkar resultaten
som att volontärerna hade ”fel” skäl för sin volontärresa för att den ska kunna
betraktas som ”bättre” turism. Att inte resa av altruistiska skäl är tillräckligt för
att volontärresors ställning som alternativ och bättre turism ska falla på den
moraliska reseskalan. Gray & Campbells (2007) slutsats är att volontärturism
framställs som bättre turism, men att den inte nödvändigtvis lockar en annan
typ av människor än andra resor. Därigenom förlorar volontärresan sin
moraliska status i resebranschens statushierarki.
Hjälparbetsgeografi
Utifrån ny och gammal turism talar exempelvis turistforskaren Swarbrooke
(2003) i termer av turismens geografi. Swarbrooke avser att specifika nationer
gjort sig kända för en viss typ av turism genom attraktionen i sig och för
service runt denna som exempelvis kost, logi och transporter. Central- och
Sydamerika har exempelvis gjort sig kända för ekoturism (Swarbrooke
2003:121ff.). Kommersiella volontärresors geografi är Afrika, Asien och
Latinamerika inom vilken vissa länder gjort sig särskilt kända för
volontärmöjligheter. Som exempel kan staden Xela i Guatemala nämnas.
Turisthandböcker listar goda volontärmöjligheter, fina vandringsleder och
andra turistattraktioner som anledning till att besöka staden (Gorry 2001:86).
Hjälparbete bedrivs i fler länder än vad volontärresebyråer har resor till. För att
hamna inom volontärturismgeografin gäller det att organisera verksamhet som
lockar. I det sammanhanget resonerar antropologen Hecht (1998) i
geografiska termer vad gäller olika länders marknadsföring av sociala problem
för att attrahera olika typer av utländska besökare. Hecht använder begreppet
”social problems market” för att beskriva konkurrensen som råder om
uppmärksamhet för olika sociala problem (Hecht 1998:3). På marknaden för
sociala problem måste ideella organisationer synas och hävda sig i
konkurrensen om resurser. Vissa frågor är lättare att marknadsföra än andra
(Hecht 1998:3). Volontärer är en typ av resurs för ideella organisationer och
för att de ska lockas till projekt måste organisationen ägna sig åt frågor som
tilltalar och berör. Organisationen måste också framstå som trovärdig och vara
lätt tillgänglig för hjälpare och hjälpmottagare. Befolkningen i olika regioner
har skiftande sociala problem. Men även om flertalet problem finns på ett
ställe verkar det inte ovanligt att vissa fokuseras mer än andra i olika regioner.
I Brasilien blev gatubarn under 1990-talet vad Hecht kallar för landets
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kulturella emblem (Hecht 1998:3ff.). Unicef i Brasilien antog under den
perioden frågan om gatubarn som högsta prioritet. Gatubarnsfrågan blev en
del av marknaden för sociala problem. Flera ideella organisationer uppstod och
åtog sig uppgiften att arbeta för barnen och föra deras talan. Barnen lockade
fotografer, volontärer, antropologer, sociologer med flera till landet och
användes som marknadsföring i diverse informationsbroschyrer (Hecht
1998:3ff.). Brasilien är ett exempel på hur länder med gatubarn hamnar på
marknaden för sociala problem inom internationell hjälparbetsgeografi.
Den mytologiserade bilden
Tidigare forskning uppfattar alltså kommersiella volontärresor framförallt som
ett socialt särskiljande fenomen inom turism och inte som internationellt
hjälparbete. I en studie är hjälparbete utgångspunkt för en diskussion om de
kommersiella volontärresorna. Simpson (2004) som är verksam inom
utvecklingsstudier tar upp den tråden. I det sammanhanget uppfattas
kopplingen till turism som negativ och beskrivs på följande sätt:
Over the last ten years the gap year has become a popular and publicly
recognized phenomenon. One of the most visible forms of this
phenomenon has been the emergence of the ‘third world’ volunteertourism programmes, which seek to combine the hedonism of tourism with
the altruism of development work (Simpson 2004:681).
Simpson säger alltså att turism är en hedonistisk sysselsättning och att det
internationella hjälparbetet per definition är en altruistisk handling. De
kommersiella volontärresorna uppfattas vila på en kombination av två
disparata organisatoriska logiker som finns inom olika samhällssektorer.
Simpson (2004) skriver att det är skillnad mellan att åka som volontär med
välgörenhetsorganisationer (charity) och kommersiella volontärresebyråer. Vad
skillnaden består i lämnas outtalat. Snarare bygger påståendet på ett
förgivettagande av respektive organisatoriska utmärkande drag, som står för
något positivt respektive negativt. Hennes huvudsakliga kritik ligger i
volontärresebyråernas organisatoriska arrangemang som hon anser förmedlar
mytologiska bilder av det internationella hjälparbetet:
Indeed, it is through such projects [kommersiella volontärresor] that some
British young people encounter development and are encouraged to ‘do’
development. Consequently, gap year projects produce and reproduce
particular notions of the ‘third world, of ‘other’ and of ‘development’/…/
Gap year projects create a publicly accepted ‘mythology’ of development
(Simpson 2004:682).
Enligt Simpson är det de kommersiella volontärresebyråerna som står för den
mytologiserande bilden av det internationella hjälparbetet, utvecklingsfrågor
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och den tredje världen. Andra eventuella aktörer inom det internationella
hjälparbetet ligger i texten som outtalade underförstådda referenser. Läsaren
förutsätts förstå att dessa fungerar på ett annat, och framförallt bättre sätt.
Författaren har också intervjuat volontärer från kommersiella
volontärresebyråer om deras uppfattning om exempelvis fattigdom och
hjälparbete. Slutsatsen är att den mytologiserade bilden får återspeglingar i vad
författaren uppfattar som volontärernas förenklade och naiva sätt att beskriva
sina upplevelser och för sin förståelse för utvecklingsländer och fattiga
människor (Simpson 2004:687ff.). Simpson visar inte om de internationella
volontärernas resonemang faktiskt skiljer sig från andras i samma ålder med
eller utan liknande erfarenheter. Det går därför inte att dra slutsatsen att det
enbart är de kommersiella volontärresebyråerna som förmedlar vad Simpson
kallar för en förenklad bild. Jag tolkar Simpson (2004) som att vissa aktörer på
fältet har en gemensam förgivettagen uppfattning om vad de gör och varför.
De enas runt en berättelse om det internationella hjälparbetet som de
kommersiella volontärresebyråerna utmanar med sitt sätt att organisera
verksamheten. Jag tycker att det belyser att det internationella hjälparbetsfältet
är väletablerat, med tydliga kännetecken som kan överföras till andra
organisationer som de kommersiella volontärresebyråerna. Dessa kännetecken
är vad jag kallar berättelsen om det internationella hjälparbetet.

Ett moraliskt omgärdat fenomen
Av ovanstående genomgång kan jag konstatera att kommersiella volontärresor
är ett moraliskt omdiskuterat fenomen. Oavsett om man tycker att
volontärresor är bra eller dåliga hänvisar tidigare forskning till ett sätt att
tänka: en riktig volontär drivs av altruistiska egenskaper och volontärresan är
ett uttryck för människors internationella altruism. Vem som är en riktig
volontär faller enligt Simpson (2004) tillbaka på organisationsformen. Enligt
Gray & Campbell (2007) handlar det om volontärernas skäl för resan. Fel
organisation och skäl utmanar fältets förgivettagna berättelse om det
internationella hjälparbetet. Men oavsett om man håller med om det eller inte
menar jag att de kommersiella volontärresorna är bärare av en redan
existerande hjälparbetsgeografi och en föreställning om det internationella
hjälparbetet med hjälpare och hjälpmottagare även om det sker i en annan
organisatorisk form. Det råder inga tvivel om att det internationella
hjälparbetet och hjälparbetarna har ett särskilt skimmer över sig, en kollektiv
identitet, givet att det utförs på rätt sätt.
I likhet med volontärresor kategoriseras också backpackers som en del av den
nya turismen som inte bara är etiskt korrekt utan resenärerna är också
självständiga. Elsrud (2004) skriver i sin avhandling i sociologi om
backpackers att det finns en stark uppfattning att dessa står för ett mer etiskt
och bättre sätt att resa. Det anser också de intervjuade i hennes studie. Hennes
backpackers säger att de upplever mer än charterturisterna, vars resform
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exploaterar natur och kultur. Elsrud konstaterar att det för många är en känslig
fråga att kritiskt granska denna grupp resenärer som en kategori (i) som följer
ett ganska förutsägbart mönster eller (ii) befinner sig i en strukturell
maktposition i relation till turistländerna och dess befolkning.
Det liknar mycket av de kommentarer jag fått i olika sammanhang när jag
berättar att jag skriver om kommersiella volontärresor. Några menar att det är
ett bra sätt att resa, och andra förfasar sig över att ideellt internationellt
hjälparbete finns i den kommersiella sektorn. De anser att korrekt hjälparbete
föregås av utbildning och utförs inom ideella organisationer eller Sida. I likhet
med Elsrud (2004:19) är jag inte intresserad av att slå fast huruvida
volontärturister är bättre eller sämre än andra hjälparbetare, eller turister i
termer av att vara icke-exploaterande, etiskt korrekta i sitt uppträdande eller
vilken hjälpverksamhet som är bättre eller sämre. Det finns mycket mer
intressanta saker att säga inom området det internationella hjälparbetet där
volontärer som rest med de kommersiella volontärresebyråerna eller de ideella
organisationerna ingår. Det kan man få veta något om genom att
kontextualisera verksamheten som en del i den historiska utvecklingen av det
internationella hjälparbetet.

Forskning om det internationella hjälparbetet
Det finns en del tidigare forskning från olika vetenskapliga discipliner som har
behandlat svenskt internationellt hjälparbete ur ett historiskt perspektiv. Flera
har skrivit om olika perioder i det internationella hjälparbetet som exempelvis
missionsrörelsen (se exempelvis Alvarsson 2002 och Sarja 2002). Fred- och
utvecklingsforskaren Odén (2006) tar ett idéhistoriskt grepp om trender inom
svenskt och internationellt utvecklingsarbete från efterkrigstiden och framåt.
Med ett undantag har ingen tagit ett helhetsgrepp om det internationella
hjälparbetsfältets utveckling. Jörg Lindner (1988) gör i sin avhandling en
analys av hur det internationella hjälparbetet har växt fram och utvecklats, och
jag återger nedan de utvecklingslinjer han pekar ut.
I Jörg Lindners (1988) avhandling i historia Den svenska Tysklandshjälpen
1945–1954 diskuteras Sveriges hjälp till Tyskland under efterkrigstiden utifrån
några utvalda svenska internationellt inriktade ideella och statliga
hjälporganisationer. Lindners huvudsakliga fokus är förändringar och
kontinuitet i hur organisationerna arbetade, vad de gjorde och vilka skäl de
uppgav för att legitimera sitt arbete. Hans resultat visar att under den aktuella
perioden fanns tre huvudformer av hjälparbete som bedrevs av svenska
organisationer: bespisning av barn och ungdomar, rekreationsvistelser för barn
och demokratisering av det tyska samhället (Lindner 1988:19). Han skriver att
efterkrigstidens hjälp till Tyskland liknar vår samtids utvecklingshjälp i
betydelsen att den var både kort- och långsiktig. Med det visar han en
organisatorisk utvecklingslinje inom det svenska internationella hjälparbetet:
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”Onekligen visar efterkrigshjälpen, om den betraktas som en helhet, innehållsliga
likheter med dagens svenska utvecklingshjälp” (Lindner 1988:20). Mellan 1945
och 1954 utformades det svenska internationella hjälparbetet som vi känner till
det idag.
I sitt slutkapitel gör Lindner en indelning av det internationella hjälparbetets
utveckling i fyra faser mellan åren 1870/90 till 1960/65. De fyra faserna ses
som speglingar av en allmän samhällelig omvandlingsprocess. I analysen tar
han bland annat fasta på förändringar i relationer mellan de ideella
organisationerna och staten, och visar hur samhällsutvecklingen har påverkat
de ideella organisationernas mål och idéer, främjat utlandshjälpen och gestaltat
dess karaktär. Han resonerar också om hur samhälleliga förändringar har
påverkat organisationerna och statens roll i utlandshjälpen (Lindner
1988:204). Två av Lindners studerade organisationer är Svenska Röda korset
(SRK) och Rädda Barnen (RB). Nedan säger jag något kortfattat om de fyra
faserna och dess kännetecknande drag. Genomgången är ett avstamp till mina
historiska kapitel.
I den första fasen Välgörenhetens tidevarv (1870/90–1920/25) grundas SRK.
Organisationen präglades till en början av den tidens kristna
barmhärtighetstanke. Organisationens verksamhet grundades i försvarets
samaritverksamhet. SRK bedrev också nationell fattighjälp som
kompletterande till statens fattigvård. Runt sekelskiftet sekulariserades SRK
och tog till sig filantropiska idéströmningar, och inledde en mer omfattande
nationell socialt inriktad verksamhet. Under första världskriget inleddes
krigshjälpen till Tyskland och Österrike med insamlade medel som framförallt
kom från allmänheten. Statens hjälp till organisationen var till en början liten.
RB grundades vid första världskrigets slut och kopplades samman med de
filantropiska strömningarna från England. Organisationen uppkom i syfte att
vara internationellt inriktad (Lindner 1988:204ff.). RB är ett exempel på att
organisationer med syfte att enbart ägna sig åt det internationella hjälparbetet
började uppkomma.
Den andra fasen Den funktionella filantropin (1920/25–1935/45) betecknas av
Lindner som en expansiv tid och SRK blev den största ideella
hjälporganisationen i Sverige. Verksamheten hade under den tiden främst
nationellt fokus. Enligt Lindner ansågs SRK ligga i linje med statens
ambitioner med sina nationella socialpolitiska program. De konservativa
krafterna i organisationen ansåg att statens socialpolitiska program inte var
helt överrensstämmande med SRK:s värderingar. Hjälpen behövdes dock och
organisationens verksamhet blomstrade. RB hade inte etablerat någon
nationell verksamhet och förde en tynande tillvaro eftersom SRK redan hade
mutat in den nationella barnverksamheten. Organisationen fick fart på
verksamheten vid andra världskrigets utbrott (Lindner 1988:205f.).

23

Den tredje fasen Den politiserade filantropin (1935/45-1950/54) framställer
Lindner som ett hyperaktivt skede. SRK och RB beskrivs som företrädare för
den svenska staten och organisationernas egna verksamheter som närliggande
den svenska statens socialpolitiska tankar. SRK användes också som politiska
sändebud i utrikespolitiska spörsmål och fick därigenom en tät relation till den
svenska statens utrikespolitiska ståndpunkt. Som neutral part skriver Lindner
att organisationen trots allt hade påverkats av den svenska statens
utrikespolitik. Det tydliggjordes av hur hjälparbetet styrdes mot de tyska
västzonerna (Lindner 1988:206).
Under den fjärde fasen Den accepterade filantropin (1950/54-1962/65) vidgades
organisationernas geografiska sträckning, och sökte nya hjälpmottagare. Den
svenska staten började likt andra ”i-länder” intressera sig för de
”underutvecklade” ländernas situation. Det officiella målet var att lösa sociala
problem, hjälpa demokratibyggande, och ge Sverige ett gott internationellt
rykte. Eftersom SRK och RB hade erfarenhet, personella och materiella
resurser fick de ofta företräda den svenska staten till dess man byggt upp egna
resurser för utvecklingsarbetet. Det svenska biståndet drevs enligt Lindner
främst av ideella organisationer fram till 1962/65 när staten hunnit arbeta upp
en egen organisation för ändamålet. Under den perioden växte också den
svenska statens socialpolitiska program. Det ledde, enligt Lindner, till att de
ideella organisationerna fick mindre att göra nationellt och fortsatte att
utveckla det internationella arbetet (Lindner 1988:207).
Exemplen med Lindners (1988) internationella hjälporganisationer synliggör
hur organisationernas verksamhet förändrades i mål och tongivande praktiker
och inom vilka geografiska områden de verkade. Lindners (1988) historiska
genomgång belyser också hur organisationerna sökte legitimitet genom att
förändras med tidens rådande normer och förutsättningar. Vidare visar han
hur allmänheten engagerade sig i andra länders befolkningar och hur de
internationella hjälporganisationerna etablerades som ett viktigt
organisatoriskt fält, vars arbete legitimerades av staten.
Det finns flera likheter och skillnader mellan min och Lindners studier. I min
avhandling har jag i likhet med Lindner organisationerna och deras
verksamhet i fokus. Vi resonerar båda om de omgivande samhälleliga faktorer
som inverkar på organisationernas verksamhet. Linder säger egentligen inte
något om hjälparbetarna, vilka är en del i min studie. Hans studerade period
slutar också tidigare än min.
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Forskning om det nationella ideella hjälparbetet – i relation till
det kommersiella volontärarbetet
Janfelt (1998:10) visar att forskning om ideellt hjälparbete är tätt sammanvävd
med kvinnohistoria och välfärdsstatsforskning. Den ramen har synliggjort
vissa ideella organisationer med koppling till välfärdsstaten och samtidigt
skymt sikten för andra, exempelvis internationella hjälporganisationer.
Frånvaron av just kommersiella volontärresor i svensk forskning kan bero på
att det är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Det kan också bero på att ingen
har funnit något särskilt intressant i det. Förvisso har det internationella
hjälparbetet under längre tid också bedrivits av svenska ideella organisationer,
vilket hade kunnat studeras inom forskningsfältet. Ideellt internationellt
hjälparbete har inte heller varit föremål för avhandlingar inom socialt arbete.
Inom ämnet är studier av det nationella ideella hjälparbetet inte ovanligt
(Dellgran och Höjer 2011). Det finns inget som säger att socialt arbete inte
kan breddas och berikas av att också bedriva studier om det internationella
hjälparbetet. Min avhandling är ett bidrag till det.
Det finns intressanta likheter och skillnader mellan nationellt och
internationellt ideellt hjälparbete. Därför vill jag nedan koppla de
internationella volontärerna till forskningen om den nationella ideella sektorn.
Med nedanstående jämförelse föregår jag några av mina resultat från
kartläggningen av volontärerna. I avhandlingen går jag inte vidare med att
relatera dessa till det nationellt ideella hjälparbetet.
Ökat intresse
Uppkomsten av kommersiella volontärresebyråer ägde rum ungefär ett
årtionde efter att intresset för nationellt ideellt hjälparbete ökade. Under 1990talet ägnade sig både forskare och media åt det nationella ideella hjälparbetet,
de ideella organisationerna och den ideella sektorn (Kuhnle & Selle 1992,
SOU 1993:82, Amnå 1995, SOU 1998:38, Bergmark 1994, Lundström &
Wijkström 1995, Johansson 2001 och 2005, Wijkström & Lundström 2002).
Intresset för den ideella sektorn ägde rum i anslutning till 1990-talets
ekonomiska kris. Om intresset har ökat eller minskat för internationellt
volontärarbete i ideella organisationers regi vet jag inte. Några ideella
organisationer som anordnar kortare volontärresor uppger att antalet
ansökningar till volontärplatser har minskat sedan mitten av 1990-talet.
Graden av minskning skiljer sig mellan organisationerna. Ingen av de
intervjuade vågade gissa vad det minskade intresset beror på, eller om det är
tillfälligt eller konstant.1 Huruvida det är en tillfällig nedgång i just mina
studerade ideella organisationer, eller om det är en trend som finns i flera

1
Intervju ideell organisation IAL 2009, intervju ideell organisation IM 2009 och intervju ideell
organisation AFS Sverige 2010.
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ideella organisationer kan jag inte säga något om. Jag vill också nämna att det
trots nedgång av ansökningar hos vissa organisationer samtidigt har bildats
nya ideella organisationer som skickar ut volontärer på kortare tid. Exempelvis
startade stiftelsen Vida Europa år 2007 och Tamam 2008.2
Hjälparbetarens kön, klass och ålder
Nationella och internationella ideella hjälparbetare skiljer sig åt i vissa
avseenden. Framförallt är det något äldre resursstarka kvinnor som ägnar sig åt
nationellt socialt hjälparbete med direkta insatser, information,
penninginsamling och opinionsbildning (SOU 1999:84 och Stark & Hamrén
2000:30). Volontärresor lockar också resursstarka kvinnor, men främst dem
mellan 20 och 25 år. Samtliga volontärer vill ägna sig åt direkta sociala
insatser, och populärast är att arbeta med barn och ungdomar exempelvis på
barnhem eller i skolor.3
Internationellt engagemang
I början av 1990-talet började svenskarnas ideella engagemang mätas. I
studierna har inte alltid det nationella och det internationellt inriktade
engagemanget separerats (Svedberg, von Essen & Jegermalm 2010). Jag kan
därför inte dra några slutsatser om ökat eller minskat intresse för ideellt
internationellt hjälparbete. Några generella trender går att utläsa. Trenderna
visar att ungdomars engagemang som aktivister eller medlemmar i ideella
organisationer har ökat från mitten av 1970-talet fram till mitten av 1990-talet
och därefter legat stabilt. Mätningar mellan 1992 och 2009 visar att mellan 40
och 50 procent av ungdomar mellan 16 och 29 år enligt egen utsago hade
utfört ideellt arbete under det senaste året. Det går inte av studien att uttyda
om hjälpen har varit riktad mot Sverige eller andra länder (Svedberg, von
Essen & Jegermalm 2010:16).
Däremot visar studien att engagemanget i internationellt inriktade
organisationer mellan 1992 och 2009 har legat på en låg men stabil nivå.
Siffrorna visar att runt tre till fyra procent av befolkningen var engagerad i
humanitära organisationer, och någon procent i en grupp med internationella
frågor (Svedberg et al. 2010:19ff.).4 Det framgår inte om arbetet utförts inom
Sverige, med exempelvis insamlingar eller informationsarbete, eller om det
handlar om verksamhet utförd i andra länder.

2
Intervju stiftelsen Vida Europa 2009, Vida Europa Volontärarbete 2009, och intervju ideell
organisation Tamam 2009.
3
Intervju resebyrå Volontärresor 2009, intervju resebyrå El Puente 2009, intervju resebyrå STA 2009,
och intervju resebyrå Work & Travel 2009.
4
Internationellt hjälparbete skulle också kunna förekomma i andra kategorier som forskarna har med
som exempelvis frivillig försvarsorganisation, annan organisation med human social inriktning eller
fackförening (Svedberg et al. 2010:19).
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Jag kan dra slutsatsen att intresset för ideellt arbete ökade under 1990-talet.
Kort efter uppkom de kommersiella volontärresebyråerna. Kanske är de ett
uttryck för ett ökat intresse för ideellt arbete. Jag kan konstatera att ideella
hjälparbetare, nationella och internationella, är resursstarka kvinnor. De
sistnämnda är yngre. Jag går nu vidare med en definition av ideella
organisationer som ska ses i relation till de kommersiella volontärresebyråerna.

Ideella organisationer och kommersiella volontärresebyråer –
definitioner
I internationella studier, med komparationer mellan länders ideella sektorer,
har en definition av ideella organisationer vuxit fram (Salamon & Anheier
1997 och Wijkström & Lundström 2002:8). Den definierar de internationellt
inriktade ideella organisationerna som är aktuella i min studie, och tydliggör
skillnader och likheter med de kommersiella volontärresebyråerna. De ideella
organisationerna (i) delar inte ut eventuell vinst till ägare eller huvudmän.
Eventuell vinst förs tillbaka till organisationens verksamhet (Wijkström &
Lundström 2002:8). I kommersiella volontärresebyråer går vinsten till ägarna.
Ideella organisationer bygger också på (ii) inslag av idealitet. Det är
ekonomiska bidrag, eller ideell och frivillig medverkan från privatpersoner.
Verksamheten bygger till viss del, eller helt på ideella insatser. Några betalar
bara medlemsavgiften medan andra är aktiva i verksamheten. De kommersiella
volontärresebyråerna bygger inte på idealitet och medlemskap. De har varken
möjlighet eller krav på att de som köper volontärresan ska engagera sig i
företagets verksamhet. Det står däremot volontärerna fritt att fortsätta
engagera sig i mottagarlandets projekt efter avslutat volontäruppdrag.
Volontärresebyråerna har inslag av idealitet via sina volontärer till vilka de
säljer ideellt arbete. Företaget i sig är dock vinstdrivande och bygger på
löneanställda.
Både de ideella och kommersiella organisationerna är (iii) formella, vilket för
de ideella betyder att de har styrelse, stadgar och regelbundna aktiviteter.
Kommersiella volontärresebyråer är som svenska aktiebolag formella och följer
de regler som är kopplade till bolagsformen. Ett annat kännetecken som
Wijkström & Lundström (2002:8) tar upp är att ideella organisationer (iiii) är
självstyrande såtillvida att organisationen själv kan kontrollera sin verksamhet
och inte är en del av ett vinstdrivande företag. Andra talar också om att de är
separerade från staten, och ska stå fria från statlig styrning (SOU 1993:82:37).
Lindner (1988) visar att det inte varit fallet i de internationella
hjälporganisationer
som
han
studerat.
Internationella
ideella
hjälporganisationer har haft ett nära samarbete med staten i utformningen av
det internationella hjälparbetet (Lindner 1988).
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Jag vill också tillägga att samtliga ideella organisationer i det här urvalet har
verksamhet i andra länder. Några driver även projekt i Sverige, exempelvis IM
och IAL. Mina studerade kommersiella volontärresebyråer säljer inte projekt
som utförs inom Sverige. Deras verksamhet är enbart riktad mot andra länder,
om man bortser från arbetstillfällena i resebyrån som finns i Sverige. De
ideella organisationerna är sinsemellan också olika till sin utformning.
Exempelvis kan de ha specifik religiös eller politisk inriktning. De ideella
organisationerna och statliga Sida erbjuder också en yrkeskarriär inom
området internationellt hjälparbete och har anställda. Med de kommersiella
volontärresebyråerna är volontärresan en tillfällig kontakt med företaget.
Volontärresebyråerna har inga möjligheter att erbjuda fortsatt engagemang
eller att volontärresan skulle innebära möjligheter till högre positioner inom
organisationen.

Vad är hjälparbete?
Jag vill understryka att syftet med den historiska genomgången är att studera
berättelsen om det internationella hjälparbetet som växt fram. Den är i
sammanhanget intressant eftersom det är vad de kommersiella
volontärresebyråerna bygger på. Nedan vill jag säga något övergripande om
begreppen hjälparbete och hjälparbetare. I grunden handlar definitionen om
mitt urval av de empiriska exempel som förekommer i avhandlingen. Jag har
låtit min samling av fall definiera begreppen (Becker 2008:132). Min
definition är därför en deskriptiv genomgång av det internationella
hjälparbetet.
Kort sagt studerar jag med frågorna varför, vilka och vart (i) internationella
hjälparbetsorganisationer och (ii) dess medlemmar, det vill säga hjälparbetare.
Det är människor som under perioder rest med organisationer från en del av
världen till en annan i syfte att hjälpa. Hjälparbete kan benämnas mission,
filantropi, bistånd, solidaritetsorganisation och så vidare. I sin enklaste form
betyder alla ord att syftet är att hjälpa. Skälen att hjälpa varierar, vilket jag
strax ska visa. Jag har valt att använda de övergripande termerna hjälparbetare
och volontär för ett konsekvent språkbruk. De förstnämnda avser dem som
arbetar under lite längre tider. De sistnämnda är på fältet under kortare tid för
att få erfarenhet av det internationella hjälparbetet, obetalt eller för en
symbolisk ersättning. De är volontärer med en kommersiell volontärresebyrå
eller en ideell organisation.
Orden hjälparbete och hjälparbetare och dess närliggande termer har över tid
och rum fyllts med olika innehåll. Framförallt har de i takt med det
internationella hjälparbetets utveckling haft olika innebörd. Därför är
begreppen aningen flytande. Jag har i min framställning låtit dem vara det.
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Några hållpunkter kan slås fast. I den är avhandlingen utförs hjälparbetet inom
ramen för en organisation. Hjälparbetet innehåller alltid kategorierna hjälpare
och hjälpmottagare. Hjälpmottagarna anses av hjälporganisationerna vara i
behov av hjälp. De behöver inte nödvändigtvis hålla med om att de är i behov
av den hjälp de får, eller någon hjälp alls. Utomstående kan också diskutera
huruvida en viss insats verkligen är hjälparbete eller inte. Hjälparbetet kan
således vara omdiskuterat, men i något avseende ändå erkänt av flera som
hjälparbete. Det kommer också att framgå att samma hjälparbete kan ha olika
syften, öppna eller dolda. Hjälpen kan enligt Wallin Weihe (1999:27f.) bestå
av psykiskt eller materiellt stöd, och ibland syfta till beteendeförändringar hos
hjälpmottagarna. Jag vill tillägga att det också kan handla om socialt,
ekonomiskt och praktiskt stöd.
Att hjälparbete i olika tider och sammanhang har olika innebörd betraktar jag
som att fältet förändrats över tid och rum. För avhandlingens syfte är jag
intresserad av hur det organisatoriska fältet internationellt hjälparbete har
uppkommit, formats och förändrats och inte av att slå fast vad som är rätt eller
fel hjälparbete. Däremot har jag varit tvungen att bestämma vad som ska ingå i
studien. Det har jag gjort utifrån en grov verksamhetsdefinition.
Det internationella organisatoriska hjälparbetsfältets verksamhetsdefinition
innebär att organisationer inom fältet gör samma saker och ser ut på ungefär
samma sätt. De organiserar hjälparbetare i syfte att hjälpa de som kategoriseras
som hjälpmottagare. Fältet fungerar som referensram för aktörerna,
organisationerna och hjälparbetarna, och ger en gemensam uppfattning om
vad man sysslar med och varför arbetet är viktigt (Johansson 2002:141). Det
manifesteras i det jag kallar för berättelsen om det internationella hjälparbetet.
Jag kommer att visa att det finns en likartad berättelse för organisationerna
och hjälparbetarna, trots deras olika praktiker. Aktörernas beskrivning av vad
som är problem och lösningar som man samlas runt på fältet är dock inte alltid
helt överrensstämmande med varandra. Snarare formuleras de olika utifrån
tidigare erfarenheter och aktörernas aktuella intressen, utan att för den skull
hindra att aktörerna är eniga om att det finns ett problem som kan och ska
lösas. En och samma problemdefinition behöver således inte delas av alla på
fältet. Flera meningar kan kopplas till en process. Det gör att olika aktörer kan
agera utan att de har en helt överrensstämmande tolkning av vad problemet
egentligen är (Sahlin-Andersson 1989:22f.). Det tydliggörs av utformningen
av efterkrigstidens internationella hjälparbete. I det arbetet skiljde sig flera av
aktörernas, exempelvis solidaritetsrörelsens och den statliga amerikanska
hjälpadministrationens, uppfattningar om hur problemet skulle definieras.
Trots allt var de inkluderade i samma organisatoriska fält. Jag återger det
svenska hjälparbetets utformning i kapitel fem. Nedan sätter jag hjälparbetets
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skiftande innebörd i relation till fältets framväxt genom en resumé av mitt
empiriska material.

I fältets utkant
Jag vill poängtera att jag också tar upp sådana som inte är hjälparbetare, som
de upptäcktsresande. De är med därför att de bidrar till berättelsen om
hjälparbetaren. Arbete på kibbutz som jag tar upp i kapitel fem rör sig i fältets
utkanter. Det är med eftersom det visar att hjälporganisationer inom det
internationella hjälparbetet under den aktuella tidsperioden var ett sätt för
unga att ta sig ut i världen. Det speglar också en geografisk vidgning för
organiseringen av hjälparbetet. Huruvida arbete på en kibbutz är hjälparbete
eller inte går som allt annat att diskutera. Ett sätt är att göra en gradering av
hjälpmottagarnas behov och hjälpinsatsernas effekter i stil med att ju sämre
ställt hjälpmottagarna har det desto bättre och mer riktigt är hjälparbetet.
Arbetet går också att värdera med vilken organisation som utför arbetet och
hjälparbetarens utbildningsnivå. Värderingen baseras då på fältets
gemensamma kunskapsbas, administration och hierarkiska ordning. Det
sistnämnda betyder att organisationerna har olika legitimitetsgrad i
omgivningen. Med en sådan värderingsskala skulle hjälparbetet på kibbutz
kunna sägas vara mindre meningsfullt än Röda korsets insatser i ett
slumområde i Indien. Kibbutzinvånarna är inte på samma tydliga sätt som
exempelvis barnen i ett slumområdet i Indien i akut nöd, eller behov av
långsiktig hjälp för sin direkta överlevnad. Däremot kanske de byggde in hjälp
från utländska volontärer för att kunna driva sin livsform på det sätt de gjorde.
Det kategoriseras inte av alla som rättfärdigat hjälparbete. De kommersiella
volontärresorna skulle på samma värderingsskala rankas lågt eftersom
organisationen inte hör till fältets dominerande aktörer. Volontärresebyråerna
är nya och volontärerna är outbildade. De befinner sig i utkanten av fältet.
I fältets utkant finns också militärer. Stridande militärer kan hävdas utöva
hjälparbete och skiljer sig då från hjälparbete byggt på materiellt, ekonomiskt
eller psykiskt stöd riktat till människor i nöd som drabbats av krig eller andra
katastrofer. Deras insatser kan uppfattas som förebyggande hjälparbete för att
förhindra att människor drabbas av krig, eller att en dålig situation förvärras.
Militära förband kan också hjälpa till att föra in mat och materiel i ett
krigsdrabbat land. Det skiljer sig dock från den pacifistiska tanke som
Internationella Röda korset (IRK) på 1800-talet förde in i det internationella
hjälparbetet (Söderberg 1965:47). Utifrån den idén kan insatserna sägas falla
utanför ramen för hjälparbete. Jag kommer att visa att de frivilliga militärerna
värderas utifrån samma värdeskala som andra hjälparbetare vad gäller personlig
karaktär och syfte med sin insats. De ingår således i berättelsen om
hjälparbetaren. För att nämna ett nutida exempel är de svenska trupperna i
Afghanistans uppdrag säkerhet och utveckling genom att stödja civila insatser.
De civila insatserna ska i sin tur leda till skolbyggnationer och humanitär
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insatser (Försvarsmakten Uppdrag och strategi 2011). Det finns också exempel
på hjälpinsatser från hjälporganisationer till väpnade motståndsrörelser i olika
länder. Exempelvis stödde Sida den väpnade moçambikiska motståndsrörelsen
Frelimo under 1960- och 70-talen. Jag vill understryka att det handlade om
humanitärt stöd. Det går att argumentera för att med det humanitära stödet
kunde rörelsen frigöra resurser. Dessa resurser kunde då användas till annat,
som exempelvis väpnad kamp (Sellström 1999:453ff.). Huruvida det var så vet
jag inte. Mina exempel visar att militära insatser och det internationella
hjälparbetet på olika sätt är sammanflätade. Därmed är militära insatser en del
i berättelsen om det internationella hjälparbetet.
Militära insatser kan också sägas skapa förödelse och späda på söndringen av
ett land. Motsvarade kritik riktas också mot det internationella hjälparbetet,
som kan sägas förstöra förutsättningar för befolkningen. Ett exempel på den
kritiken kommer från ett herdefolk i Kenya. Herdefolket menar att med den
första kolonisationen kom städerna och med den andra kolonisationen, som
avser u-landshjälpen, kom fattigdomen ordentligt som ”poverty in the making”
(Broch-Due 1999:87). Kritiken avser att fattigdom skapades med andra
länders hjälpintervenering i landet och omdaningen av samhällen från
traditionella till moderna och urbana miljöer där traditionellt liv inte kan
upprätthållas. De ekonomiska måtten som tillämpades för att räkna ut vilka
som levde i massfattigdom och således var i behov av hjälp, visade att några
hade mindre pengar än andra och enligt den definitionen var de fattiga. Men
från allra första början riktades kritik mot att måttet inte inrymde att
människor levde på andra sätt som exempelvis i gåvosystem utanför
marknadsekonomin och utan tillväxtmål (Broch-Due 1999).
Nationernas förbund (NF), Förenta Nationerna (FN) och The United
Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) är exempel på
organisationer vars huvudsakliga syfte var, och är, fred och inte hjälparbete. De
skulle kunna betraktas som aktörer i fältets utkant på grund av sitt
övergripande syfte, men också som dess kärna. Det går att hävda att
fredsarbete också är förebyggande hjälparbete eftersom krig kräver hjälparbete.
Men framförallt drev och driver organisationerna också hjälparbete bland
annat via underorgan som exempelvis WHO och Unicef (Odén 2006:44 och
Arnold 1994:16). De är också med och formaliserar fältet genom utbildning av
hjälparbetare och utveckling av statliga hjälpadministrationer (Heppling
1991:90 och Ekstrand 1945:8f.). Av de anledningarna betraktar jag dem som
dominerande aktörer på hjälparbetsfältet.

Filantropi och välgörenhet
Under 1800-talet när organiserat ideellt hjälparbete uppkom i Sverige
tillämpades framförallt två termer: filantropi och välgörenhet, vilka fortfarande
är i bruk. Ibland används termerna synonymt och ibland för att markera
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skillnad från varandra. Det sistnämnda tolkas ofta i negativa termer bestående
av kortsiktiga insatser baserat på ojämlika klassrelationer till skillnad från
filantropin som med långsiktiga insatser syftar till social förändring (SOU
1993:82:61f.). I verkligheten finns så klart inget som hindrar att olika typer av
verksamhet benämns med ett av orden utan att för den skull rättfärdiga den
semantiska betydelsen. Lindner (1988:204ff.) tillämpar termerna för att
beskriva hjälparbetets utveckling. Han relaterar välgörenhet till kristen
barmhärtighetstanke, och filantropi till sekulära strömningar. Jag använder
också termerna som en spegling av fältets utveckling under 1800-talet.
Tillämpningen av termerna syftar till att belysa hur hjälpverksamheten gick
från kortsiktiga stödinsatser till långsiktig verksamhet som utvecklades till
professionellt socialt arbete, även om handlingar som kom att kategoriseras
som socialt arbete hade ägt rum tidigare (Wallin Weihe 1999:27f.).
Hjälparbete täcker in mer än vad som brukar räknas till socialt arbetes
verksamhetsområden, som exempelvis säkerhetsarbete. Filantropin kritiserades
också tidigt. En känd kritiker var August Strindberg. I Röda rummet som
utkom 1897 skrev han nedervärderande om filantropisk verksamhet.
Strindberg ansåg att det var en verksamhet för sysslolösa damer som inte
gjorde någon större skillnad (Strindberg 2003:163:ff.).
Ordet välgörenhet har på senare år kommit i bruk igen. Inte minst syns det i
välgörenhetsgalorna på tv. Hjälparbetet hade också från början öppna och
dolda syften. Exempelvis skriver Qvarsell (1993:222) att syftet med
hjälparbetet från början var ett, om inte dolt så i alla fall mindre uttalat, sätt att
förhindra upplopp från den stora massan av fattiga. Med andra ord kan
hjälparbetet beskrivas som en revolutionsförsäkring, eller som försäkran mot
störning av den rådande sociala ordningen (Hornemann Møller 1981).
Resonemanget om att stabilisera de fattiga massorna kommer också igen i
efterkrigstidens internationella hjälparbete.
För 1800-talets missionärer handlade hjälparbete om religiös omvändelse.
Hjälparbetet kan i det fallet tolkas i termer av beteendeförändringar hos
befolkningsgrupper. Utöver det ägnade sig missionärerna också åt
hjälparbetets
kärnverksamheter
med
skolor
och
sjukvård.
Utbildningsverksamheten kan också betraktas som ett sätt att lyckas med
omvändelsen. Genom att lära folk att läsa kunde de ta del av bibeln och vända
sig till den kristna tron. Wallin Weihe (1999:277) visar att kvinnors inträde i
missionen bidrog till att missionsrörelsen började fokusera på filantropiskt
socialt engagemang. Filantropin vävdes därmed in i det internationella
hjälparbetet.

Krigs- och katastrofhjälp
Termen humanitärt arbete betecknar ofta sociala insatser som riktar sig till
befolkningen i andra länder (SOU 1993:82:60f.). Det kan dock utgöras av
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olika typer av hjälpverksamhet. Under krigstiden när det internationella
hjälparbetet tog fart var det till stor del inriktat på materiellt och psykiskt stöd
till krigsdrabbade. Redan under första världskriget blev hjälparbetet också en
fråga för stater. Arbetet hade nära kopplingar till de internationella
hjälporganisationerna bland annat genom ekonomiskt stöd. Alla hjälpinsatser i
andra länder var inte heller positivt sedda av hjälpmottagarna. I exempelvis
Tyskland
betraktades
skandinaviskt
hjälparbete
av
vissa
som
välgörenhetsmakeri, i ordets negativa betydelse (Janfelt 1998:223). Stater
kunde på en internationell arena visa sig värna om människor från andra
länder än det egna. Det internationella hjälparbetet kan alltså sägas ha haft
öppna och dolda syften: att hjälpa och få en plats inom internationell politik.
Oavsett vilket syfte som låg bakom hjälpinsatserna var det icke desto mindre
hjälparbete.

Långsiktigt utvecklingsarbete
Under efterkrigstidens hjälparbete blir det internationella hjälparbetet mer
uttalat en statlig angelägenhet genom införandet av en statlig administration
för ändamålet (Nilsson 2004:4ff.). Hjälparbetet riktade sig inte längre bara till
krigs- och katastrofdrabbade. Hjälpen riktades också till länder och människor
drabbade av massfattigdom (Heppling 1991:90). Hjälparbetet handlade i kalla
krigets spår också om säkerhetsarbete. Därmed fanns mer eller mindre öppna
och dolda syften, liknande det nationella hjälparbetet som jag nämnde ovan
som en revolutionsförsäkring. Det vill säga att genom att rikta frågan mot
något riktar man den samtidigt från något annat (Sahlin-Andersson 1989:23).
I efterkrigstidens hjälparbete handlade det om att genom att hjälpa fattiga till
en dräglig levnadsnivå minska risken för utvecklingen av kommunistiska
motståndsrörelser, och kommunismens utbredning.
Under den här tiden vidgades fältet med fler aktörer. Det skapades en kamp
mellan organisationer som handlade om att definiera fältets huvudsakliga
problemområde, problemets orsaker och lösningar. Hjälparbete blev en global
fråga som Geremek beskriver på följande sätt:
I dagens värld har ett gemensamt ansvar för den sociala situationen på
alla kontinenter blivit ett problem av framförallt politisk natur; folkens
fattigdom är ett av de viktigaste särdragen i den så kallade Tredje
världen” (Geremek 1991:277).
Hjälparbetet kunde alltså också vara en politisk fråga som angick stater,
hjälporganisationer och enskilda individer. Solidaritetsrörelsens organisationer,
som uppkom under 1960- och 70-talen, bildades under en politiskt radikal tid
när det talades i termer av utsugning, att medvetandegöra människor om
globala orättvisor och i-länders skyldighet att agera. Efterkrigstidens
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hjälparbetare uttalade sig också i politiska termer i högre grad än andra
generationer.

Hjälparbete med kommersiella organisationer
Som jag nämnde i förra kapitlet har jag under avhandlingsarbetet flera gånger
fått frågan om volontärernas arbete verkligen kan kallas hjälparbete och om de
gör någon skillnad för hjälpmottagarna. Jag har också visat att tidigare forskare
studerat det som ett fall av turism. Svaret på frågan faller tillbaka på vilken
måttstock som hjälparbetet mäts med. Som jag nämnde ovan befinner sig
volontärresebyråerna i fältets utkant och följer inte fältets institutionaliserade
regler med exempelvis urval och organisatorisk form. Men volontärerna åker
trots allt till andra länder för att hjälpa människor kategoriserade som
hjälpbehövande med praktiska saker och därmed är det en form av hjälparbete.
Volontärresorna rör sig också inom en väletablerad hjälparbetsgeografi som de
själva inte har skapat.

Ett multidimensionellt begrepp
Jag kan konkludera att hjälparbete är ett multidimensionellt begrepp som täcker
in olika typer av verksamhet och kan bygga på exempelvis religiös eller politisk
övertygelse. Det har över tid handlat om att enligt vissa hjälparbetare omvända
”hedningar” till kristen tro, enligt andra har det handlat om att vara soldat mot
fascistiska strömningar, ge statliga skattepengar till andra länders
motståndsrörelser, hjälpa kvinnor att starta arbetskooperativ, laga skor till
krigsdrabbade, betala för att åka till ett land och hjälpa barn på barnhem
etcetera. Hjälparbetet enas i syftet att hjälpa mindre bemedlade men vart, hur,
varför och vilka man hjälper har varierat med samhälleliga förändringar som
påverkat det internationella hjälparbetsfältet.

Hjälparbetsgeografi
Med begreppet ”hjälparbetsgeografi” avser jag ett område i vilket delar av
befolkningen uppfattas vara i behov av hjälp. Hjälpen organiseras av
hjälporganisationer. Befolkningen som hjälpen riktar sig mot kallar jag för
”hjälpmottagare”. Hjälparbetsgeografin varierar över den i avhandlingen
studerade perioden och hjälpmottagarna återges på olika sätt beroende på
vilken berättelse om det internationella hjälparbetet som är dominerande. Det
vill säga samma hjälparbetsgeografi och kategori hjälpmottagare och
hjälpbehov betraktas på olika sätt under olika perioder.

Avhandlingens disposition
I inledningskapitlet har jag presenterat avhandlingens studieobjekt
kommersiella volontärresor som ett fall av en organisation inom det
organisatoriska fältet internationellt hjälparbete. Jag har också diskuterat
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volontärresan och det internationella hjälparbetet i tidigare forskning, mina
teoretiska utgångspunkter och formulerat studiens syfte och frågeställningar.
Kapitlet avslutades med en diskussion om vad hjälparbete är. I kapitel två
resonerar jag om mitt metodologiska tillvägagångssätt, empiriska urval och
avgränsningar. Med kapitel tre inleder jag den empiriska studien av
internationellt hjälparbete. Mitt huvudsakliga argument i kapitlet är att det
finns en spårbundenhet från institutionens uppkomst. Syftet med kapitlet är
att belysa hur och varför det internationella hjälparbetet institutionaliserades i
den form som känns igen idag. Som bidragande till institutionens utformning
skriver jag om det nationella hjälparbetet, Nightingales hjälpresa till
Krimkriget, utlandsmissionärerna och de upptäcktsresande. Alla har på olika
sätt haft direkt inverkan på hur det organisatoriska fältet internationellt
hjälparbete formats idémässigt. I kapitel fyra är mitt huvudsakliga syfte att visa
hur det internationella hjälparbetet i Sverige blev ett eget organisatoriskt fält
med svenska organisationer. I det skedet är hjälparbetet krigs- och
katastrofrelaterat. I det femte kapitlet är mitt huvudsakliga argument att
efterkrigstidens internationella hjälparbete geografiskt och karaktärsmässigt
ligger till grund för kommersiella volontärresebyråers verksamhet. I kapitel sex
resonerar jag om de kommersiella volontärresebyråernas plats på det
organisatoriska fältet och hur de tillämpar berättelsen om det internationella
hjälparbetet. Berättelsen om det internationella hjälparbetet har växt fram över
tid som det sammanhållande kittet för fältets egna aktörer, men fungerar också
för att legitimera arbetet, det vill säga att den finns utanför fältet. Många har
därför en idé om vad det internationella hjälparbetet är och varför det är
viktigt. I kapitel sju presenterar jag 2000-talets volontärer som har rest med de
ideella och kommersiella volontärorganisationerna. Mitt huvudsakliga
argument är att volontärresan är en bildningsresa för den här kategorin
volontärer. De kommersiella volontärresebyråerna erbjuder bildning till alla
som har råd att betala. Genom sin organisatoriska form fungerar de som
motpol till de ideella organisationerna som enligt volontärerna står för ”det
riktiga” volontärarbetet. Ryktet om de ideella organisationernas inträdeskrav
som man måste uppfylla för att få åka som volontär gör att många direkt
vänder sig till de kommersiella volontärresebyråerna. Kapitel åtta är slutkapitel
i vilket jag sammanställer de byggstenar som är grunden för kommersiella
volontärresor och samtida förutsättningar för att ge mitt förslag på hur
kommersiellt volontärarbete har uppkommit och funnit en plats inom det
internationella hjälparbetet.
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2. METOD OCH MATERIAL
Det finns många olika sätt att betrakta den empiri, både den samtida och den
historiska, som ligger till grund för den här avhandlingen. Det vill säga att
samma empiri kan betraktas som ett fall av olika saker (Platt 1992:41). I
inledningskapitlet under rubriken Volontärresan och volontärresenärer i forskning
visade jag att kommersiella volontärresor framförallt har analyserats som ett
socialt särskiljande turistfenomen. Också den i avhandlingen refererade
historiska forskningen om det internationella hjälparbetet har skrivits med
olika syften. Jag har konstruerat det internationella hjälparbetet som ett
organisatoriskt fält som hålls samman av en berättelse. Jag analyserar
volontärresebyråerna som en organisation inom det fältet och sammanfogar de
historiska och samtida delarna med institutionell teoribildning. Genom att
betrakta de kommersiella volontärresebyråerna som en del i det organisatoriska
fältet belyser jag empirin med andra teoretiska verktyg än vad tidigare forskare
har gjort. Jag ställer också andra frågor till materialet, även om vi arbetar med
samma empiri. I min framställning fungerar därför tidigare forskning, och det
andra materialet, som skildringar av perioder i fältets utveckling.
Ett fält är naturligtvis inget som finns annat än i analytisk mening. Det är
något som jag har skapat för att bringa ordning i min empiri. Att konstruera
empirin som ett organisatoriskt fält är mitt viktigaste metodologiska
ställningstagande. Det genomsyrar studien från syftesformuleringen,
intervjufrågorna, till min analys av tidigare forskning om det internationella
hjälparbetet.
För att göra den här studien har jag använt mig av olika typer av material. De
historiska och samtida delarna har krävt olika typer av materialinsamling. I
nedanstående tabell återger jag de materialtyper som avhandlingen bygger på.
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Tabell 1. Beskrivning av materialtyper som används i avhandlingen.

Historiska delen

Samtida delen

Intervjuer med hjälparbetare

Intervjuer med volontärer

Organisationsberättelser

Intervjuer med volontärresebyråer

Biografier

Intervjuer med ideella
organisationer

Skönlitteratur

Information från hemsidor
Deltagande observation

Den historiska delens material
Tidigare forskning har beskrivit olika perioder i det internationella
hjälparbetets historia. Jag har betraktat dessa som delar i ett längre historiskt
förlopp och som utvecklingen av det organisatoriska fältets uppkomst och
etablering. Teorier om institutionaliserade organisatoriska fält har guidat min
läsning av tidigare forskning. Den har hjälpt mig att förklara hur fältets
organisationer uppkommit, etablerats och vilka möjligheter och hinder som
institutionen har satt och sätter för organisationer och hjälparbetare. Teorin
har också visat vad som i sammanhanget var relevant att ta med. För den
historiska genomgången har jag använt mig av följande källor: intervjuer med
personer som har varit internationella hjälparbetare under 1960- och 70-talen,
och organisationsberättelser som handlar om hur enskilda organisationer har
uppkommit och utvecklats. Jag har också använt mig av biografier om kända
hjälparbetare. Skönlitteraturen har fungerat som komplement och gett en
annan skildring av hjälparbetarna och hjälparbetsorganisationerna än vad som
beskrivits i organisationsberättelser och tidigare forskning.

Urval av ideella hjälparbetsorganisationer
Jag har ingen ambition att göra en heltäckande redogörelse för alla
organisationer som funnits, eller finns, inom det internationella hjälparbetet.
Det skulle bli ett ohanterbart material som inte bättre skulle hjälpa mig att
uppnå syftet. Jag har istället gjort ett urval bland de hjälporganisationer som
finns att tillgå. Organisationerna har valts utifrån att de uppkom under olika
perioder i det internationella hjälparbetets historia. De är generationer av
organisationer. Som generationer tydliggör de fältets utveckling i
hjälparbetare, hjälparbetsgeografi och verksamhetsområden. De valda
organisationerna är kända och har varit med och format berättelsen om det
internationella hjälparbetet. Internationella Röda korset (IRK) och Svenska
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Röda korset (SRK) representerar gamla organisationer som har banat väg för
det internationella hjälparbetet. De finns fortfarande kvar och gett möjlighet
att med dem som exempel analysera fältets utveckling. Individuell
Människohjälp (IM) och Internationella arbetslag (IAL) representerar något
yngre organisationer. Det internationella hjälparbetet såg annorlunda ut när de
uppkom än när SRK etablerades, vilket syns i organisationernas skäl för
hjälparbetet och deras första verksamhetsområde. IM och IAL är också valda
för att de har volontärverksamhet som är likvärdig med de kommersiella
volontärresebyråerna. Det har gett mig möjlighet att jämföra organisationernas
syfte med och framställning av volontärresorna. Jag har gjort intervjuer med
representanter för IM och IAL, samt ytterligare några organisationer som jag
nämner nedan. AFS är en annan internationell organisation med
ungdomsutbyte och volontärverksamhet som har funnits i Sverige sedan 1948.
Jag har intervjuat en representant för den organisationen för att validera mina
andra intervjuer. AFS förekommer inte på mer än något enstaka ställe i
avhandlingen. Samtliga intervjuade organisationer har haft syftet att få
kunskap om 2000-talets volontärverksamhet (för förteckning över intervjuade
ideella organisationer se bilaga 1. För intervjuguide se bilaga 2).
Andra hjälporganisationer som jag tar upp i avhandlingen speglar
efterkrigstiden. Det är 1960- och 1970-talens organisationer från
solidaritetsrörelsen. Tamam och stiftelsen Vida Europa tillhör nya ideella
hjälporganisationer. Som de kommersiella volontärresebyråerna har de
uppkommit under 2000-talet. De ideella organisationerna från 2000-talet
fungerar som referens till de kommersiella volontärresebyråerna och visar att
ideella hjälporganisationer som skickar ut volontärer fortfarande uppkommer.
Ett alternativt tillvägagångssätt till min materialinsamling hade varit en
arkivstudie där jag sökt i organisationernas arkiv och sammanställt mitt eget
material. För mitt syfte har det inte varit nödvändigt, eller ens önskvärt. Det
hade varit omöjligt att själv samla in och hantera ett material som speglar 150
års utveckling från flera organisationer. Med en egen arkivstudie hade jag
också gått miste om berättelsen om det internationella hjälparbetet som
förmedlas av organisationerna, och i biografierna om hjälparbetarna. Med min
längre och övergripande beskrivning och analys förloras detaljnivån för varje
organisation och period. Det finns naturligtvis mycket mer och annat att säga
om det internationella hjälparbetet än vad jag gör. Av allt material som finns
att tillgå är det urval jag har gjort baserat på vad som belyser mitt syfte (Platt
1992:41).

Hjälparbetare från 1960- och 70-talen
För att inte bara luta mig mot organisationernas återgivningar av det
internationella hjälparbetet och hjälparbetarna har jag gjort intervjuer med fyra
personer (tre kvinnor och en man) som under 1960- och 70-talen var
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hjälparbetare (för förteckning över informanter från ideella organisationer se
bilaga 3). Intervjuerna gav möjlighet att ställa frågor om informanternas skäl
för att åka som hjälparbetare, och hur det gick till när de åkte. För
intervjufrågor till 1960-och 1970-talets hjälparbetare se bilaga 4 och 5.5
De fyra informanterna från 1960- och 70-talen har jag lokaliserat via
personliga kontakter. En kvinna var på 1970-talet volontär på kibbutz i Israel.
Hon representerar den framväxande medelklassens ungdomar som ville åka ut
i världen. En annan kvinnlig informant var volontär i två av
solidaritetsrörelsens organisationer på 1960- och 70-talet. Hon representerar
den politiska solidaritetsrörelsens hjälparbetare som arbetade i de fattiga uländerna. En intervju är gjord med ett par som var internationella
hjälparbetare för IM under 1960-talet. De representerar efterkrigstidens
hjälparbetare i Europa. Paret har till och från varit aktiva inom organisationen
nationellt och internationellt sedan 1960-talet. De har lång erfarenhet av, och
kunskap om det internationella hjälparbetet. Intervjuerna har gett personliga
återgivningar av volontärerfarenheter från olika organisationer och perioder
som jag inte hade kunnat få via organisationernas böcker. Jag fick också
möjlighet att ställa frågor om hur de uppfattade den period de var verksamma
i. Svaren är naturligtvis högst personliga och representerar det den enskilda
informanten minns och själv tog fasta på. Deras beskrivningar har inte varit
svåra att placera in som exempel i respektive period. De har alltså inte gett mig
uppfattningen att vara avvikande fall från andra hjälparbetare från samma
period. Jag har därför bedömt de fyra informanterna som tillräckliga för att
validera materialet från respektive period.
Dessa informanter har tagit del av de textavsnitt i avhandlingen där de
förekommer. De har också läst de delar som behandlar ”deras” organisation
och tid. Det är jag som har dragit slutsatser och tolkat informanternas utsagor
utifrån de teoretiska ramarna, och i relation till mitt övriga material. Jag anser
det inte motsägande att lyssna till informanternas kommentarer.
Informanterna har stor kunskap om den tid och den organisation de åkte med
som jag inte har kunnat komma åt på annat sätt. Deras läsning har varit ett
sätt för mig att validera mina slutsatser om ”deras” perioder.

Organisationsberättelser
I förra kapitlet skrev jag att berättelsen om det internationella hjälparbetet
innefattar en specifik historieskrivning. Den ger svar på frågan varför
människor kommer samman (Tilly 2002:7ff.). Organisationsberättelserna är
organisationernas eget material som exempelvis Svenska Röda korsets och
IM:s jubileumsböcker (se exempelvis Söderberg 1965, Olauson 1996, Frivilligt
5
Det finns ingen separat intervjuguide för Lena. Intervjun hölls mer som ett samtal, som följde de
frågor jag ställde till samtliga andra hjälparbetare och volontärer.
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arbete för fred 2000, Norborg-Jerkeby 2006 och Hellström 1996).
Organisationernas egna material har gett information om hur och varför
organisationen uppkom, vilka som var hjälparbetare, och vilka praktiker som
har efterfrågats. Framförallt speglar de berättelsen om det internationella
hjälparbetet och hjälparbetarna genom hur de återger verksamheten. Som
exempel kan SRK:s målande beskrivning av en av IRK:s grundare som jag
skriver om i kapitel tre nämnas. I organisationens återgivning av grundaren
framträder berättelsen om hjälparbetaren. Jag har kategoriserat beskrivningen
som en del i berättelsen eftersom det är samma ord och personliga egenskaper
som är återkommande i återgivningarna av hjälparbetarna.

Hjälparbetsikoner
För att förstå hur berättelsen om hjälparbetaren har uppkommit, och också för
att i avhandlingen illustrera densamma, har jag använt mig av
hjälparbetsikoner. Hjälparbetsikonerna är några av de mest kända
internationella hjälparbetarna. En ikon är någon som anses statuera det bästa
exemplet och lyfts fram som företrädare för gruppen. Om ikonerna finns
flertalet biografier skrivna, från vilka jag har hämtat information. I min
framställning fungerar hjälparbetsikonerna som nyckelpersoner för olika
perioder i det internationella hjälparbetets historia. De är symboler för den
aktuella tidens internationella hjälparbetare och ”barn av sin tid”. De är bärare
av sin tids uppfattning om den internationella hjälparbetaren och tydliggör
olika perioders hjälparbetare med sina skäl, resmål, sociala bakgrunder och
praktiker. Ikonerna är ett knep som jag har använt för att (i) belysa olika
perioder i det internationella hjälparbetet. Sammantaget speglar det fältets
utveckling, och (ii) för att tydliggöra hur det internationella hjälparbetet via
hjälparbetsikonerna har framställts under olika perioder. Det belyser variation
och kontinuitet i berättelsen om det internationella hjälparbetet. Biografierna
betraktar jag som en del i fältets historieskrivning och som en del i skapandet
av berättelsen om det internationella hjälparbetet och hjälparbetare. Jag skriver
alltså om hjälparbetsikonerna som en del i berättelsen om det organisatoriska
fältet, och inte som enskilda individer i ett persongalleri. Hjälparbetsikonerna
är också viktiga för att förstå hur berättelsen om de internationella
hjälparbetarna sprids utanför fältet.
Organisationsberättelserna och biografierna om hjälparbetare betraktar jag
som information där någon vill framhäva de egna insatserna och en viss bild av
hjälparbetaren eller organisationen, snarare än en korrekt beskrivning. De är
med och formar berättelsen om det internationella hjälparbetet och är en del i
fältets historieskrivning.

Skönlitteratur
För att få en annan typ av fältkunskap har jag vänt mig till skönlitteraturen.
Den har varit informativ vad gäller fältets etablering som ett viktigt område.
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Den har också visat en diskrepans mellan organisationernas och volontärernas
normer för vem som är en riktig hjälparbetare, och varför någon vill ägna sig åt
det internationella hjälparbetet. I Stig Claessons roman Att resa sig upp och gå
(1971) exemplifieras en framväxande längtan efter äventyr och frihet hos
efterkrigstidens ungdomar som skäl för att resa som hjälparbetare. Romanen
bygger på Claessons egen tid med IAL. Claessons skildringar nyanserar de
internationella hjälparbetsorganisationernas urvalsprocesser och ger fler
dimensioner till hjälparbetarnas skäl för hjälparbete, än vad som framkommer i
biografier om hjälparbetsikoner och i organisationsberättelserna. I Per Anders
Fogelströms (1968) roman Stad i världen återges den internationella
hjälparbetaren som någon med hög status. Fogelström speglar också hur det
internationella hjälparbetet under 1950- och 60-talen blev en viktig
samhällsfråga med att låta bokens huvudpersoner resonera om de frågor som
var aktuella under tiden. Boken är utgiven 1968 och speglar de samhällsfrågor
som var viktiga under 1950- och 60-talen.
Sammanvägt pekar tidigare forskning och mitt övriga primär- och
sekundärmaterial entydigt på utvecklingens olika steg vad gäller exempelvis
när organisationerna tog sig an nya geografiska områden eller började
efterfråga särskilda kunskaper. Kombinationen av mina olika källor validerar
avhandlingens slutsatser om hur fältet har vuxit fram.

Den samtida delens material
För den delen av studien som rör samtiden har jag samlat in mitt eget
material. Det består av: intervjuer med representanter från fyra kommersiella
volontärresebyråer och två ideella organisationer. Jag har också gjort 14
intervjuer med personer som har rest som volontärer med en kommersiell
volontärresebyrå och sex intervjuer med volontärer från ideella organisationer.
Till grund för mina analyser om hur de kommersiella volontärresebyråerna
övertar och hanterar berättelsen om det internationella hjälparbetet har jag
också använt marknadsföringsmaterial hämtat från resebyråernas hemsidor.6
Jag har också gjort en deltagande observation vid ett informationsmöte som
resebyrån Volontärresor anordnade för blivande och presumtiva volontärer.

De kommersiella volontärresebyråerna
De kommersiella volontärresebyråerna är utvalda efter en sökning av aktuella
aktörer på internet. Mitt sökkriterium var enkelt: resebyråer som sålde
volontärresor. Under studiens gång har antalet resebyråer växlat. När urvalet
gjordes fanns det åtta resebyråer som saluförde volontärresor. Jag har

6
Refererade webbsidor finns i referenslistan. Eftersom det är en typ av material som ändrar sig, och
ibland försvinner, finns ett exemplar av varje refererad sida utskrivet och arkiverat hos mig.
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genomfört intervjuer med informanter från fyra av dessa resebyråer (se bilaga 1
för förteckning över informanterna och bilaga 6 för intervjuguide). Jag
kontaktade fler men en svarade inte, och en avböjde intervju. Den som avböjde
ansåg att de inte hade något att säga i ämnet eftersom de inte själva anordnade
volontärresorna i mottagarländerna, eller hade besökt projekten. De fungerar
bara som återförsäljare. Det gör också de resebyråer som jag har intervjuat.
Resebyrån kan således i den bemärkelsen inte antas vara annorlunda än de
intervjuade.
Jag bedömer att de volontärresebyråer som är med i studien är representativa
för de som finns. De representerar de variationer som finns bland de som säljer
volontärresor: större internationella kedjor och mindre privatägda svenska
resebyråer med en eller flera anställda. Mot bakgrund av det och av den
information som ligger på resebyråernas hemsidor finns det inget som tyder på
att fler intervjuer hade gjort skillnad i resultatet. Av hemsidorna framgår att
alla volontärresebyråer har samma typ av projekt, motiveringar för varför man
ska åka som volontär, vänder sig mot samma kundkategorier och rör sig inom
samma geografiska områden. Jag har också använt information från både de
intervjuade och de icke-intervjuade volontärresebyråernas hemsidor som
empiriskt underlag för min diskussion. Ett större, eller annorlunda, urval torde
därför inte ha förändrat studiens resultat.

Deltagande observation
Det är inte orimligt att tänka sig att volontärresebyråernas representanter
berättar om volontärresor på ett sätt för mig som intervjuande forskare och för
presumtiva volontärer på ett annat. I mars 2009 gjorde jag därför en
deltagande observation på ett informationsmöte som en resebyrå anordnade
för den som ville komma och få information om vad volontärresor är.7 Jag
deltog på mötet av två skäl: för att höra hur volontärresebyrån presenterar
volontärresor och för att se vilka som visade intresse för volontärresorna. På
mötet deltog sju personer, sex kvinnor och en man. Två kvinnor var runt 50 år
och resten var 20-25 år. Två personer som tidigare varit volontärer via
resebyrån var med för att berätta om sina erfarenheter. Deltagarna och de
frågor som ställdes stämde överrens med volontärresebyråernas uppgifter om
vilka som gör den här typen av resa och vad som efterfrågades innan resan,
vilket jag diskuterar i kapitel sex och sju. På mötet fick jag kontakt med två
informanter. Den ena var på mötet för att berätta om sin volontärresa, och en
skulle resa iväg. Den sistnämnda intervjuade jag när hon kommit hem.
Frånsett min förfrågan till volontärerna om de kunde tänka sig att bli
intervjuade satt jag med som en av deltagarna, men ställde själv inga frågor.

7

Informationsmötet hölls av resebyrån Volontärresor den 10 mars 2009 i Växjö.
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Volontärer från de kommersiella volontärresebyråerna
Jag började empiriinsamlingen med att intervjua representanter från
volontärresebyråerna och de ideella organisationerna. Den största gruppen som
reser som volontärer är enligt dem kvinnor mellan 20 och 25 år. Det gjorde att
jag blev nyfiken på den kategorin. Mina kriterier för informanter bland 2000talets volontärer var att de skulle falla inom det aktuella åldersspannet. Två
resebyråer hjälpte mig att förmedla informanter genom att skicka ut ett epostmeddelande med förfrågan om intervju (för följebrev se bilaga 7).8 Jag fick
över sextio positiva svar, med viss breddnig, från ovan nämnda åldersgrupp.
Tolv intervjuer med personer mellan 18 och 29 år, en man och tretton
kvinnor, genomfördes. Med informanterna från den deltagande observationen
är sammanlagt 14 intervjuer med volontärer från kommersiella
volontärresebyråer genomförda. Jag började från början av svarslistan och
avslutade intervjuandet när jag ansåg att jag inte fick någon ny information
från intervjuerna och därför inte såg någon poäng i att göra fler (för
intervjuguide se bilaga 8). Min bedömning är att fler intervjuer inte hade gett
en annorlunda bild av kategorin från de kommersiella volontärresebyråerna än
den jag hade fått. Det är också rimligt att tänka att de som svarade på min
förfrågan om intervju är en kategori som tycker att volontärresan är viktig av
andra skäl än en annorlunda resa. Det innebär också att fler intervjuer från
mitt urval inte hade gjort någon skillnad. För en förteckning över volontärer
från kommersiella volontärresebyråer, se bilaga 9.
Mitt urval var i första hand baserat på informanternas gemensamma
erfarenhet, de hade varit volontärer. Det har visat sig att volontärerna liknar
varandra i andra avseenden. Den gemensamma karakteristiken är väsentlig i
förklaringen till avhandlingens syfte. Volontärerna gav mycket likartade svar
på mina frågor. Analysen av intervjuerna som ligger till grund för mina
diskussioner och slutsatser i kapitel sju bygger således på svar från majoriteten
av informanterna. De citerade volontärerna exemplifierar i de flesta fall vad
flertalet svarade. I några fall handlar det om avvikande svar och resonemang,
vilket jag då anger i anslutning till citatet. Jag vill hävda att mycket talar för att
den bild jag tecknar av 2000-talets volontärer är generaliserbar till en större
kategori volontärresenärer från de kommersiella volontärresebyråerna. Jag
baserar det på deras likartade socioekonomiska bakgrund, svar och
resonemang om val av organisation, varför de ville åka som volontärer, och
vart de ville åka. Jag har byggt upp det empiriska kapitlet om 2000-talets

8
Följebrevet skickades den 26 oktober 2009 till 120 personer som varit volontärer under februari, mars
och april samma år. Intervjuerna är genomförda av mig mellan oktober och december 2009. Fyra av
informanterna har jag träffat personligen, resten är telefonintervjuer och samtliga har tagit runt en
timma. Det finns inget som tyder på skillnader i informanternas svar eller resonemang mellan de två
sätten att intervjua.
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volontärer (kapitel sju) utifrån de punkter där majoriteten av informanterna
har resonerat på ett mycket likartat sätt och varit samstämmiga.
Av ren nyfikenhet på hur de i den äldre kategorin resonerade om sin
volontärresa och varför de åkte som volontärer har jag också intervjuat fyra
personer mellan 38 och 65 år (tre kvinnor och en man). Eftersom jag ville
fokusera på den största gruppen volontärer har jag inte tagit med något från
dessa intervjuer i avhandlingen. De finns inte heller med i förteckningen över
intervjuade volontärer. Däremot var intervjuerna informativa och för
avhandlingens syfte validerande. Validerande för att den äldre kategorin gav
samma information som den yngre kategorin, de hade alltid drömt om att göra
det internationella hjälparbetet och med kommersiella volontärresebyråer fann
de en möjlighet. De berättade (i) att internationellt volontärarbete är en
eftertraktad erfarenhet även utanför det internationella hjälparbetets
yrkesområde. Samtidigt gav de också uttryck för (ii) en allmänt spridd
uppfattning om organisationstypers utsållningsprocesser, vilket jag resonerar
om i kapitel sex och sju. Den äldre kategorin har således haft ett informativt
syfte om hur fältet betraktas, och validerat mina slutsatser om hur de
kommersiella volontärresebyråerna har funnit en plats på fältet.

Volontärer från de ideella organisationerna
Jag har också intervjuat sex volontärer som rest med ideella organisationer.
Från IM fick jag en förteckning över samtliga volontärer från 2007 och 2008.
Jag skickade en förfrågan om intervju till 14 slumpvis utvalda personer från
listan. Fyra intervjuer genomfördes (samtliga var kvinnor, varav en var 35 år
vid resan och något äldre än övriga). Via personliga kontakter har jag också
intervjuat en kvinna som rest som volontär via en kyrklig organisation. Genom
anslag om att jag sökte informanter som rest som volontärer kom jag i kontakt
med en informant.9 Han har också varit med och startat en ideell organisation
som förmedlar volontärplatser. Informanten fungerar därför som representant
både för en organisation och som volontär. För en förteckning över volontärer
från de ideella organisationerna se bilaga 3.
Volontärerna från de ideella organisationerna är från samma socioekonomiska
skikt som majoriteten av volontärerna från volontärresebyråerna. De för också
samma typ av resonemang om val av volontärorganisation och syfte med resan.
Jag har inte intervjuat lika många från de ideella organisationerna. Men deras

9
Anslagen i april 2009 sattes upp på anslagstavlor på Lunds universitet. Texten löd: Volontärer sökes!
Har du volontärerfarenhet som du vill berätta om i en intervju för en doktorsavhandling om
internationellt hjälparbete? Hör av dig till Cecilia Jonsson: e-postadress och telefonnummer. Några fler
svarade men endast en intervju blev till sist genomförd. Det var inget framgångsrikt sätt att hitta
informanter. Därför vände jag mig till IM och resebyråerna och frågade om de kunde förmedla
kontakter.
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svar var liknande de jag fick av volontärerna från de kommersiella
volontärresebyråerna. Den informationen räcker för att säga att volontärerna
från de ideella organisationerna och volontärresebyråerna inte är två
väsensskilda kategorier. Materialet är för litet för att säga något generellt om
volontärer från ideella organisationer. Det räcker dock till att ställa i relation
till volontärer från de kommersiella volontärresebyråerna. Jag antar att med ett
större urval av volontärer från de ideella organisationerna hade jag fått fler som
svarade att de planerade en yrkesframtid inom det internationella hjälparbetet,
och därmed också andra skäl för volontärresan. Jag baserar antagandet på att
informanterna från de ideella organisationerna uppgav att några som var
volontärer samtidigt som dem hade fortsatt arbeta inom det internationella
hjälparbetet. Några av dessa svarade också på min intervjuförfrågan, och
meddelade att de inte kunde vara med i studien eftersom de arbetade
utomlands. Det är rimligt att anta att den kategorin är större i de ideella
organisationerna än från volontärresebyråerna. Därmed speglar mitt urval de
som befann sig i Sverige, och som inte gått vidare inom det internationella
hjälparbetet.
Ideella organisationer är sinsemellan också olika. De svar som jag har fått hade
säkert varit annorlunda om jag hade vänt mig till andra ideella organisationer
vars volontärer åker under längre tid, som exempelvis Afrikagrupperna eller
Läkare utan gränser. Det ställs andra krav på långtidsvolontärernas utbildning
och erfarenhet från hjälporganisationerna. Volontärer från dylika
organisationer är hjälparbetare på andra premisser än de i mitt urval och har
gjort andra prioriteringar i sina liv än de som åker som volontärer under tre
månader. Av dessa skäl utgör de hjälparbetarna en annan kategori än de i mitt
urval. Om jag hade studerat långtidsvolontärerna hade sannolikt mina resultat
sett annorlunda ut.
Jag var inte intresserad av att utvärdera volontärresebyråernas projekt. Därför
var det oviktigt att de själva medverkade vid den första utgallringen av möjliga
informanter. Detsamma gäller de som jag intervjuade från de ideella
organisationerna. Från båda grupperna finns dessutom informanter som riktar
kritik mot organisationen. Kritiken talar för att organisationerna själva inte har
gjort något eget urval, i alla fall inte tillräckligt noggrant om de inte ville att
jag skulle tala med några som var kritiskt inställda.
Namnen på samtliga informanter som har varit volontärer och hjälparbetare är
fingerade i texten eftersom det är ointressant att veta vem som sagt vad. Det
kan vara så att någon som känner personen kan lista ut vem som döljer sig
bakom svaret. Det har jag också berättat för informanterna innan intervjun. I
något fall nämner jag också organisationens namn i anslutning till den
intervjuade (med deras medgivande). Jag vill understryka att volontärerna är
intervjuade som enskilda volontärer och inte som representanter för den
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organisation de reste med. Det volontärerna säger ska inte kopplas samman
med officiella ståndpunkter för respektive organisation.

Hantering och framställning av materialet
Vad gäller den övergripande strukturen i avhandlingen har jag valt att i princip
följa den kronologiska ordningen för fältets framväxt i framställningen. En
annan variant hade varit att sortera mitt empiriska material utifrån begrepp
och kategorier, som exempelvis urvalsprocesser eller hjälparbetsgeografi,
utifrån vilka egentligen all empiri hade kunnat placeras och diskuteras. Min
poäng med att följa den kronologiska ordningen är att jag vill tydliggöra den
organisationshistoriska utvecklingen.
Som en metodologiskt ram har C Wright Mills (2002) varit vägledande i
arbetet med tolkningen av intervjuerna. Det vill säga hur jag har satt samman
historia och biografi. Jag sätter hjälparbetarnas och volontärernas skäl att ägna
sig åt hjälparbete i relation till respektive historiska kontexter. Därför inleder
jag de olika perioderna med samhälleliga händelser som påverkat det
internationella hjälparbetsfältet. Mills (2002) beskriver att människors
förhållningssätt att göra reda i sina liv rör sig runt, och utgår från ett privat
kretslopp med familj, vänner och närmaste geografiska område. Han
poängterar att individers erfarenheter, möjligheter och begränsningar är
kopplade till ett större sammanhang i vilket de lever sina liv. Något de själva
inte uppfattar:
Den livssituation hon befinner sig i brukar hon inte tillskriva de stora
konjunktursvängningarna i samhället. Då den vanliga människan
sällan är medveten om de komplicerade sambanden mellan sitt eget
livsmönster och världshistoriens förlopp, brukar hon inte veta vilken
betydelse dessa samband har för vad slags människa hon blir och vilken
typ av historieutveckling hon kan medverka i (Mills 2002:23).
Den enskilda människan kan inte förväntas göra reda för sitt liv i ett större
samhälleligt och historiskt sammanhang. Det är min uppgift som forskare att
kontextualisera informanternas utsagor. Konkret betyder det i det här
sammanhanget att jag från varje period har tagit fasta på kollektiva
utmärkande drag som jag sedan satt i relation till övriga perioder och den
specifika samhällskontext inom vilken hjälparbetarna har verkat.

Avgränsningar
För att det internationella hjälparbetet ska kunna utföras måste det finnas
några som hjälper, och andra som tar emot hjälpen i ett annat land. Jag
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avgränsar mig mot de delar av hjälparbetet som organiseras utanför landet.
Det vill säga att jag i den här avhandlingen studerar kommersiella
volontärresor och det internationella hjälparbetets uppkomst och utveckling i
en svensk kontext. Jag går inte vidare in på mottagarländerna, exempelvis i
avseendet hur och vilka projekt som anordnas för volontärerna, organisering av
volontärverksamhet eller uppfattningar om det internationella hjälparbetet i
mottagarländer. Det vore i sig värt att studera och ligger helt i linje med min
avhandlings syfte. Jag har valt att fokusera på Sverige. I vissa fall är det trots
allt nödvändigt att beskriva och förklara delar av utvecklingen från andra
länder för att förstå framväxten av det svenska internationella hjälparbetet. Jag
frångår därför vid några tillfällen min egen avgränsning.

Postkolonial teoribildning
Den här avhandlingen är en organisationshistorisk studie med internationella
hjälporganisationer som empiriska exempel. Jag studerar också hjälparbetarna i
organisationerna, som en del av det organisatoriska fältet. Jag belyser min
empiri med institutionell teoribildning. Genom att forska om det
internationella hjälparbetet beträder jag ett fält som ofta studeras ur ett
postkolonialt perspektiv, varför jag vill nämna något om detta. Postkolonialt
perspektiv är i sig en vid benämning som fylls med olika innebörd av olika
forskare. I det här sammanhanget avser jag ”det postkoloniala” som en
position mot imperialism, kolonialism och eurocentrism (Hall & Tucker
2004:3f.). Gemensam nämnare för postkolonial teoribildning är en kritisk
analys av de relationer som jag pekar ut som bärande i berättelsen om det
internationella hjälparbetet, och att de betraktas som ett kolonialt arv.
En klassisk bok i postkoloniala sammanhang är Edward Saids bok
Orientalism. Western Conceptions of the Orient (1995) som utkom första gången
1978. I boken argumenterar Said för hur orientalism som vetenskaplig
disciplin från slutet av 1700-talet bygger på schabloner som härstammar från
kolonialtiden. Schablonerna representeras av ”de andra” (the others) som folk
och kulturer i relation till ”vi” i västvärlden. Saids empiriska exempel handlar
om Mellanöstern, men hans teori har tillämpats också om stereotypa
föreställningar om människor från andra geografiska områden.
Postkolonialism relateras i det sammanhanget inte till kolonialtid som en
historisk epok, utan till kolonialism som en del i ett världssystem där också
”det moderna” ingår. En annan författare som har skrivit på samma tema är
John Willinsky (1998). Han är inne på samma spår som Said vad gäller
reproduktionen av kolonialismens världsbild. Willinsky (1998) argumenterar
för hur generation efter generation lär sig att förstå världen efter den
uppdelning i ras, geografi och kulturella kategorier som formades under den
europeiska kolonialmaktstiden. Flertalet forskare har gjort kritiska studier av
relationerna, strukturerna, maktordningen och konstruktionerna av fattiga och
fattigdom, som ligger till grund för min studie (för en dylik problematisering
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och kritisk granskning se exempelvis O’Connor 2001, Escobar 1995, Ferguson
1994, Gupta & Sharma 2006, Hanlon 1991, Kaldor 2004, Broch Due 1999
och Moyo 2009). För att nämna ett svenskt exempel som jag också refererar
till har May-Britt Öhman (2008) studerat svenskt internationellt hjälparbete
ur ett feministiskt och postkolonialt perspektiv.
Också inom turismforskning har resor till forna kolonier analyserats ur ett
postkolonialt perspektiv. Som exempel kan Grinells (2004) studie nämnas.
Grinell (2004) visar i sin avhandling hur resor säljs via föreställningar om ”de
andra” och världen bortom det moderna västerlandet. Hall & Tucker (2004:3)
har i en antologi samlat turistforskare som gör postkoloniala analyser av resor i
studiet av (i) migrationsmönstret, det vill säga ett ökat intresse för turistresor
till forna kolonier. Postkoloniala relationer har också analyserats som (ii)
inbäddade i relationen mellan turist och mottagarland och manifesterats i
turismens sevärdheter. Det kan exempelvis handla om turisternas intresse för
exotiska kulturer och ursprungsbefolkningens konst och hantverk. Det är
kännetecken för mottagarländerna som formades under kolonialtiden.
Jag visar i min framställning att det finns historiska samband mellan den
europeiska koloniala tiden och 2000-talets volontärresor. Jag gör inte en
postkolonial analys, eller någon annan kritisk granskning av relationerna. I
min avhandling har jag tagit fasta på det faktum att det finns en uppsättning
relationer som möjliggör det internationella hjälparbetet och hur de har
återgetts i olika epoker. Det postkoloniala perspektivet faller utanför studiens
ram eftersom jag anser att de kommersiella volontärresebyråerna säljs via andra
mer dominerande berättelser om det internationella hjälparbetet än den
postkoloniala. En postkolonial analys tillför inte mina slutsatser något
essentiellt. Relationerna till postkoloniala länder är dock en del i framväxten av
berättelsen om det internationella hjälparbetet, vilket jag visar. Jag återkommer
till denna teoretiska avgränsning i slutkapitlet.

Konkurrerande berättelser
Närbesläktade och sammanvävda med postkolonial teori finns också
konkurrerande berättelser om det internationella hjälparbetet. De står i
relation till det jag kallar för standardberättelsen om det internationella
hjälparbetet. Beroendeskolan som utvecklades under 1950-talet står för den
mest kända konkurrerande berättelsen. Kortfattat går Beroendeskolans teori ut
på att utvecklingshinder inte finns inom länderna utan i den internationella
arbetsdelningen. Det är de rika länderna som skapar fattigdom genom
utsugning av de fattiga ländernas resurser, och därför ska fattiga länder ta
avstånd från världsmarknaden och utveckla självtillitsstrategier (Hettne
2008:49f.). Jag vill notera att i likhet med andra konkurrerande berättelser
behandlar Beroendeskolan samma relationer som dem som jag pekar ut som
bärande i standardberättelsen om det internationella hjälparbetet.
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Berättelserna har olika, och ibland motsatta, förslag på orsaker och lösningar
på fattigdomsfrågan. Eftersom mitt syfte med avhandlingen fokuserar på
standardberättelsens uppkomst, etablering och de kommersiella
volontärresebyråernas övertagande av densamma, går jag inte vidare in på
dessa konkurrerande berättelser.

Historiska brytpunkter
Jag vill slutligen säga något om de historiska brytpunkter jag hänvisar till som
väsentliga för fältets uppkomst och utveckling. Samlat visar tidigare forskning
ett mönster i beskrivningarna av hjälparbetare och intressanta brytpunkter för
hjälparbetets karakteristik vad gäller hjälparbetsgeografi och hjälparbetarnas
praktiker. Min framställning av det som jag betraktar som viktiga brott i det
internationella hjälparbetets historia är på sina sätt ganska kategorisk eftersom
jag hävdar en så tydlig brytning vid första och andra världskriget och
efterkrigstiden. De flesta skulle hålla med om de avgörande skeenden för
utvecklingen som jag tar upp och händelseförloppet, som följer tidigare
forskning i ämnet (ex Odén 2006, Heppling 1991, Escobar 1995 och
O’Connor 2001). Jag har inte stött på några källor som visar empiriska
exempel som skulle förändra brytpunkterna som jag anger. Jag gör således inte
anspråk på att exempelvis ha grävt fram någon ny empiri som förändrar
uppfattningen av det historiska skeendet.
Däremot kan någon ha viktiga invändningar mot min framställning.
Exempelvis är min framställning av efterkrigstidens hjälparbete på sina sätt
ganska kategorisk. Det kan för det första riktas kritik mot att spår av det
långsiktiga humanitära och globala utvecklingsarbetet, som jag kallar för ”det
nya” hjälparbetet fanns tidigare och därför inte ska tillskrivas efterkrigstiden.
Ett exempel på det är Nationernas Förbunds humanitära arbete som syftade
till långsiktig utveckling med insatser i länder på de kontinenter som
aktualiserades i efterkrigstidens hjälparbete (Granfelt 1925:130ff.). Jag vill
passa på att understryka det här även att jag tar upp detta längre fram. Flera
debatterade den moderna utvecklingstanken i början av 1900-talet.
Exempelvis skrev författaren och journalisten Ludvig Nordström, som senare
blev känd för den socialvetenskapliga radioskildringen Lort-Sverige, skrev 1919
boken Sverige och världen om den nya tiden som skulle ta vid efter vad
Nordström kallade den imperialistiska eran från medeltiden till första
världskrigets slut (Nordström 1919:96ff.). Han argumenterade för att med
Nationernas Förbund möttes världsekonomi och världspolitik och därmed
stod en ny världsordning för dörren och den nya tiden kännetecknades av
”…mänsklighetens fredsidé” (Nordström 1919:102). Nordström menade att en
modern utvecklingstanke skulle förmedlas mellan geografiska områden:
”Europa och Amerika har redan kommit i samma civilisations- och kulturlinje, nu
gäller det Afrika, Asien och Australien” (Nordström 1919:98f.). Med de ovan
nämnda perioderna, som Nordström menade alltjämt fanns i olika grad i olika
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länder, urskiljer han tre ekonomiska utvecklingskulturer som kan jämföras
med efterkrigstidens kategorisering i första, andra och tredje världen.
Nordström skriver inte direkt om hur det nya hjälparbetet skulle se ut och
genomföras, men det är inte svårt att känna igen utvecklingstankarna och
spridning av vetenskap och tekniska framsteg som låg till grund för
efterkrigstidens hjälparbete. Således fanns liknande strömningar och idéer
redan under tidigt 1900-tal, som dem jag beskriver tar form i efterkrigstiden.
Innan de hann utvecklas kom 1930-talets världsekonomiska kris och andra
världskriget emellan. Idéerna fick därför inte genombrott och ordentlig
spridning förrän i efterkrigstiden. Då såg också det världspolitiska läget
annorlunda ut, vilket påverkade den inriktning och form som det
internationella hjälparbetet fick.
Om man talar om begreppet utveckling är det inte heller en 1900-talsidé.
Tanken om samhällets sociala och ekonomiska utveckling som bestäms av
mänskliga handlingar, och inte av utomjordiska krafter går längre tillbaka i
tiden. Det brukar tillskrivas 1700-talets upplysningsidéer om människans
möjligheter att påverka och forma framtiden (Hettne 2008:6ff.). Under
efterkrigstiden och kalla kriget kopplades utvecklingstanken samman med
”tredje världen” och internationellt biståndsarbete. Utvecklingstanken fick
därmed en delvis ny innebörd i relation till första och andra världen (Hettne
2008:44ff.). Eftersom min avhandling inte är idéhistorisk resonerar jag inte
vidare om begreppets historia.
En annan rimlig invändning mot mina historiska brytpunkter, och det
internationella hjälparbetets förändring under efterkrigstiden kan vara att det
gamla krigs- och katastrofrelaterade hjälparbetet inte försvann och helt ersattes
av det nya humanitära långsiktiga hjälparbetet. Det är också korrekt. Däremot
utvidgades krigs- och katastrofarbetet och redan etablerade hjälporganisationer
anpassade också geografiskt och innehållsmässigt sin verksamhet till
efterkrigstidens normer. Likafullt återfinns också det humanitära långsiktiga
hjälparbetet inom Europas gränser, vilket kanske inte klart framgår i mina
kapitel. Som exempel kan IM:s nutida verksamhet i Rumänien och Moldavien
nämnas. Det är alltså inte så enkelt att en typ av hjälpverksamhet eller geografi
byts ut mot en annan. Fältet genomgick trots allt en omfattande förändring
under efterkrigstiden när utvecklingsarbetet i tredje världens länder blev
dominerande.
En tredje invändning kan handla om min periodisering av hjälparbetarnas skäl
för att utföra internationellt hjälparbete. Naturligtvis har människor under alla
tider haft olika skäl för att resa ut i världen och hjälpa andra. Exempelvis var
det inte bara 1800-talets missionärer som hänvisade till en religiös kallelse som
skäl att ägna sig åt det internationella hjälparbetet. Det finns säkert också
hjälparbetare som under 2000-talet uppger liknande bevekelsegrunder. Det
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empiriska materialet visar dock tydligt att det under olika perioder har funnits
dominerande skäl som har varit mer legitima än andra för att åka ut i världen
som hjälparbetare. Jag skriver också om altruistiska och individualistiska skäl.
Om det nu skulle vara möjligt att reda ut vad som verkligen är altruistiska eller
individualistiska skäl, och huruvida en människa har mer av det ena eller det
andra, är det ingen ambition som jag har. Jag resonerar i dessa termer och om
olika skäl eftersom de är en väsentlig del i berättelsen om den internationella
hjälparbetaren. Det är de dominerande skälen i olika perioder som jag
intresserar mig för, snarare än en filosofisk diskussion om hur altruism och
individualism kan ställas mot varandra.
I anslutning till hjälparbetarnas skäl talar jag om hjälparbetsgenerationer. Med
det avser jag människor med gemensamma erfarenheter och upplevelser
(Mannheim 1952). Med generationer avser jag således inte människor som är
födda mellan särskilda år som exempelvis under ett speciellt årtionde eftersom
det i det här fallet inte är vad som bestämmer generationen. Snarare är det
specifika gemensamma erfarenheter och upplevelser i ett särskilt sammanhang
som formar det jag kallar för generationer. Dessa kan bestå av människor som
ligger nära varandra åldersmässigt, men inte nödvändigtvis. Många som reser
som hjälparbetare är unga. Det vill säga att volontärerna finns inom ett
specifikt och mindre åldersspann. Förklaringen till det hänger samman med
faktorer som vem som praktiskt har möjlighet att åka som volontär av
exempelvis jobb- och familjeskäl. Men det behöver inte vara så. Det kan också
handla om personer i olika åldrar. Mina intervjuade 2000-tals volontärer
tillhör dock en åldersbaserad generation, av det skälet att jag var intresserad av
att fånga den dominerande kategorin som gör kommersiella volontärresor.
En fjärde invändning kan vara att jag inte studerar det internationella
hjälparbetsfältet under 1980- och 1990-talen. Min historiska genomgång av
det organisatoriska internationella hjälparbetsfältet slutar någonstans på 1970talet. Det är inte ett godtyckligt slut utan baseras på mitt syfte att förklara hur
kommersiella volontärresebyråer har uppkommit och funnit en plats inom det
internationella hjälparbetsfältet. Jag anser att de relationer som utgör
berättelsen om det internationella hjälparbetets grundstomme då var
tillräckligt etablerade och förankrade också utanför fältet. Det fanns därmed
inget som motiverade fortsatta studier av 1980- och 1990-talets utveckling.
Dit berättelsen om det internationella hjälparbetet hade nått på 1970-talet
anser jag ligger till grund för de kommersiella volontärresebyråernas existens.
Större samhälleliga händelser som har haft inverkan på det internationella
hjälparbetsfältet har ägt rum efter 1970-talet. En sådan händelse är de
förändringar i hjälparbetsgeografin som skedde under 1980- och 1990-talen.
Sovjetunionen upplöstes, Berlinmuren föll och kriget på Balkan bröt ut. Dessa
händelser ledde till att internationella hjälporganisationer började bedriva
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verksamhet i länder som tidigare varit stängda för utländsk hjälpverksamhet.
Med Balkankriget tillkom också nya länder som hjälpmottagare. En europeisk
hjälparbetsgeografi fanns i blickfånget igen. Många minns bilder från
rumänska barnhem som spreds i tv och tidningar i början av 1990-talet, och
ideella organisationers insamlingar till hjälpverksamhet som startades upp i
Rumänien och andra länder. IM är ett exempel på en internationell
hjälporganisation som tog sig an den nya hjälparbetsgeografin. Sedan början
av 1990-talet har IM bedrivit verksamhet i Rumänien. En av informanterna
från 2000-talet har varit där som volontär. Under 1980- och 1990-talen lade
IM också ned verksamheter i Europa som funnits sedan efterkrigstiden
eftersom projekten inte längre behövdes eller att hjälpen togs över av inhemska
organisationer (Starkenberg & Ekman 2011:49ff.).
Östeuropa tog inte över på samma sätt som efterkrigstidens geografiska
förändring till utvecklingsländerna. Utvidgningen mot Östeuropa kan snarast
betraktas som en rännil bredvid den stora fåran. Därför tyckte jag inte att den
fortsatta historiska utvecklingen med den geografiska förändringen var
relevant i sammanhanget. Om hjälparbetet i Europa trots allt fick en
återkomst i de ideella organisationerna är det inget som speglas i kommersiella
volontärresebyråer. De kopplar samman det internationella hjälparbetet med
efterkrigstidens hjälparbetsgeografi. 1990-talets hjälparbetesgeografiska
förändring
styrker
snarast
mitt
argument
att
efterkrigstidens
hjälparbetsgeografi är det som utgör kärnan i berättelsen om det
internationella hjälparbetet.
Med dessa avgränsningar, redovisning av och resonemang om mitt material
går jag vidare till de empiriska kapitlen.
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3. DET INTERNATIONELLA
HJÄLPARBETET TAR SINA
FÖRSTA STEG – FÖREGÅNGARNA
I det första kapitlet redogjorde jag för min utgångspunkt att de kommersiella
volontärresebyråerna bygger på en redan befintlig berättelse om det
internationella hjälparbetet. I det här kapitlet visar jag hur institutionen
internationellt hjälparbete uppkom och vilka premisser som formade den. En
institution formas utifrån specifika förutsättningar som råder när den
uppkommer. Trots att institutioner förändras över tid finns ett historiskt arv
från den första tiden inbäddad i institutionens normer och inomorganisatoriska praktiker. Det finns med andra ord en spårbundenhet (path
dependency) i institutionen internationellt hjälparbete från dess uppkomst till
samtidens kommersiella volontärresor. Att något härstammar från något som
tidigare har skett är inte precis någon revolutionerande vetenskaplig idé.
Tillämpningen av teorin om spårbundenhet har dessutom kritiserats för att
vara alltför oprecis och därmed förlora sin förklaringspotential (Mahoney
2000:515f.). Det är alltjämt en beprövad teori för att med historisk grund
förstå ett samtida fenomen.
Ett viktigt argument i teorin om spårbundenhet är att de första stegen i
processen för skapandet är de mest avgörande. Processerna som är väsentliga
för uppkomsten av en institution skiljer sig från de som ansvarar för dess
reproduktion (Mahoney 2000:515ff.). Jag vill poängtera att tillämpningen av
teorin om spårbundenhet i det här sammanhanget är att spåra ursprunget till
samtida kännetecken för institutionen, och inte att fortsättningsvis studera de
processer som leder till reproduktionen av densamma. Den efterföljande
historiska beskrivningen syftar snarare till att belysa vad som reproduceras, och
vad som förändras över tid och rum, än hur det går till. Som jag nämnde i
inledningskapitlet har institutionsforskare lagt tyngdpunkten på lite olika
mekanismer för att förklara vad som är bärande för institutioner. Richard
Scott (2001) urskiljer tre pelare som institutioner vilar på: den regulativa, den
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normativa och den kultur-kognitiva pelaren (2002:51). Dessa tre samspelar
också i formandet av institutioner, men är tongivande i olika processer. Jag
kommer under textens gång att resonera utifrån institutionaliserande
mekanismer för att med de tre pelarna som utgångspunkt förklara hur
internationella hjälparbetsorganisationer har institutionaliserats som ett
organisatoriskt fält.
Empiriskt behandlar det här kapitlet den nationella filantropin, svenska
missionärer och upptäcktsresande som föregångare till det internationella
hjälparbetet. Det kan tyckas konstigt att jag tar upp sådana som inte ägnade
sig åt hjälparbete. Jag anser att de på olika sätt präglat institutionen och
berättelsen om den internationella hjälparbetaren. Vilka och hur argumenterar
jag för under kapitlets gång. Kapitlets deskriptiva sammanställning ramas in av
teorin om institutioners spårbundenhet i syfte att (i) spåra ett ursprung till
institutionen internationellt hjälparbete, och (ii) förstå hur berättelsen om det
internationella hjälparbetet tar form och karakteriseras. Jag inleder med den
nationella filantropin.

Det nationella ideella hjälparbetet uppkommer
Från början av 1800-talet genomgick Sverige en samhällsomvandling där den
korporativa gemenskapen kyrka, familj och stånd upplöstes. Husbonden och
kyrkan förlorade ansvaret för sitt husfolk. Sociala behov behövde mötas på ett
nytt sätt av andra aktörer än de som tidigare hade varit involverade i att sörja
för människors behov. Upptäckten av den utbredda fattigdomen brukar
tillskrivas 1700-talet. Där skedde en brytpunkt från den medeltida synen att
fattiga skulle utplånas, till industrialismens strävan att undersöka och förstå
fattigdom. Fattigdom uppfattades som ett problem som det gick att göra
något åt. Den förändrade synen utvecklades under 1800-talet och betraktas
som grund för ”det sociala tänkandets historia” (Geremek 1991:262ff.).
Industrialismen inleddes aningen senare i Sverige än i många andra länder.
Eftersom jag skriver om det internationella hjälparbetet i en svensk kontext tar
jag min utgångspunkt i 1800-talets svenska händelseförlopp. Det var då
industrialismen och urbaniseringen fick fart i landet, och nya
organisationsformer där den enskilda individen och medborgaren hade en
framträdande roll började ta form. Möjligheten att skapa organisationer med
särskilda syften (special-purpose organizations) ökade kraftigt under
industrialismen och urbaniseringen genom den nya samhällsstrukturen med
social, ekonomisk och politisk differentiering. Medlemskap i organisationer
blev en enhet för social stratifiering, I gengäld minskade familjens betydelse
för samma syfte (Aldrich 1999:6 och Stinchcombe 1965:145). Under den här
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epoken uppstod en möjlighetsstruktur för bland andra socialt inriktade
hjälporganisationer.
Under 1800-talet bildades flertalet föreningar med syfte att möta fattigdomen
och sedlighetsfrågan i befolkningen. Idén med organisationsformen ideellt
organiserade kollektiv riktade mot olika frågor fanns redan i andra länder
(Johansson 1980:9). Påfundet blev populärt även i Sverige. I slutet av 1800talet fanns runt 800 lokala hjälporganisationer med likartade syften och
organisatorisk form (Åberg 1995:22). Några av organisationerna arbetade
också för fattigvårdens utformning (Åberg 1995:10f. och Jordansson
1998:156). Andra skäl till välgörenhetsorganisationernas uppkomst var att
värna stabilitet och säkerhet i samhället (Qvarsell 1993:222). Urbaniseringen
gav upphov till ökad fattigdom och trångboddhet i städerna. Den fattiga
folkmassan uppfattades av de högre klasserna som ett hot mot deras säkerhet
och position. Det fanns en rädsla för upplopp som man tänkte sig kunde
stävjas genom att erbjuda hjälp till de fattiga. Hjälpen organiserades av de
filantropiska föreningarna. Den nationella filantropin kan således också förstås
som en typ av säkerhetsarbete (Ibid.). Det kan också tänkas att det fanns olika
skäl för att ägna sig åt hjälparbete. Därmed finns flera sätt att beskriva och
tolka vad som var syftet med de nationella hjälporganisationerna: enkom att
hjälpa nödlidande, och/eller att försöka vidmakthålla sin egen sociala position
och mana till lugn. I kapitlet om efterkrigstidens hjälparbete återkommer jag
till hjälparbete som säkerhetsarbete, och olika syften att ägna sig åt detsamma.
Kännetecknande för den här tidens hjälporganisationer var inslaget av ideellt
arbete, det vill säga arbete utan ekonomisk ersättning. Ett annat kännetecken
var att organisationerna ofta var slutna. Hjälporganisationerna var enbart
öppna för särskilda medlemmar, och skiljde sig därmed från
folkrörelseorganisationer som var uppbyggda med principen att ingen skulle
uteslutas (Wijkström & Lundström 2002:74ff.).
I studierna om organisatoriska fält tar DiMaggio & Powell (1991:64) sin
utgångspunkt i att olika organisationer, som exempelvis sjukhus och skolor,
visar homogenitet i organisatorisk form och praktik trots geografisk och
tidsmässig spridning. De många nationella hjälporganisationerna som uppkom
under 1800-talet visade på samma sätt en homogen organisatorisk form och
praktik. De utgjorde därmed ett organisatoriskt fält. Det betyder att en
föreställning om hur hjälporganisationerna skulle se ut, vad de skulle göra och
hur de skulle fungera hade tagit form. Hjälporganisationerna
institutionaliserades i denna förutsägbara och stabila struktur.
Det organisatoriska fältet är mer än bara organisationsformen.
Organisationerna fyllde med aktörer och praktik utifrån specifika normer och
kriterier. Dessa normer blev också en del av institutionen. De utgör grunden
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för fältets förgivettagna uppfattningar som jag kallar för berättelsen om
hjälparbetet och hjälparbetarna. Under det första århundradet hann
institutionens praktik etableras, och förändras. Hur det såg ut och gick till går
jag nu vidare med.

Kön och klass i hjälporganisationer
Majoriteten av 2000-talets volontärer är kvinnor som kommer från
medelklassen. Volontärerna är alltså en relativt homogen kön- och
klasskategori. Det finns en spårbundenhet i 2000-talets köns- och
klasstruktur, och från 1800-talets nationella hjälporganisationer. Under den
här rubriken skriver jag om hur det ideella hjälparbetet blev en verksamhet för
kvinnor från de övre klasserna.
De första hjälporganisationerna som uppkom i början av 1800-talet
dominerades av borgerlighetens män. Hjälpen riktades också framförallt mot
män från den egna samhällsklassen, men också till andra ”rättmätiga fattiga”,
sådana som organisationsrepresentanterna bedömde inte kunde råda över att
de hamnat i fattigdom (Qvarsell 1993:222f.). Några tidiga föreningar som
dominerades av män var De nödlidandes vänner som bildades i Stockholm
1816, och Sällskapet de fattigas vänner som bildades i Göteborg 1819 (Ibid.).
Snart blev också kvinnor medlemmar i hjälporganisationerna. Jansson (1985)
visar hur utvecklingen drevs på från statligt håll:
Seklet var alltså inte gammalt när man från statligt håll uppmanade
dessa ”gifta fruntimmer”, som rimligen inte hade så mycket på händerna
att ta sig an sociala uppgifter, och fruntimmersföreningar uteblev inte –
de behövdes i gapet mellan ”den allmänna fattigvården och den enskilda
välgörenheten” (Jansson 1985:59).
I samhällsomvandlingen uppstod vad Jansson (1985) kallar för ”gap” i vilket
nationella hjälporganisationer kunde uppstå. I dessa fick kvinnor en offentlig
uppgift. Att anta att kvinnorna tidigare inte hade något att sysselsätta sig med
var kanske en felaktig analys av dåtidens män som bottnade i att kvinnor inte
fanns i det offentliga rummet. I 1800-talets nationella hjälporganisationer tog
kvinnorna plats genom att ansluta sig till de befintliga föreningarna.
Kvinnorna skapade också nya som hade en något annan form än de tidigaste
välgörenhetsorganisationerna som männen hade bildat. Den första svenska
hjälporganisation som bildades av kvinnor var Välgörande fruntimmersällskapet
som uppkom i Stockholm 1819. Ett exempel på en tidig hjälporganisation
som arbetade utifrån filantropiska idéer var kronprinsessan Josefinas förening
Sällskapet för uppmuntran av öm och sedlig modersvård som bildades år 1827
(Qvarsell i SOU 1993:82:222).
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Hjälparbetet i de ideella organisationerna var till en början en verksamhet för
borgerliga kvinnor. Kvinnornas åsikter var begränsade till de sociala frågorna
som räknades som mjuka och särskilt lämpade för kvinnor (Jordansson
1998:153ff.). Utifrån tanken om könsmässig särart fann den kvinnliga
filantropin ett livsrum. Den har beskrivits som en utvidgning av kvinnans
privata engagemang i hemmet, och som en ”samhällsmoderlighet” (Jordansson
1998:159). Det är inte konstigt att det var kvinnor från de högre klasserna som
hade, och har, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar för att ägna sig åt
ideellt hjälparbete i organiserad form. Frånvaron av de lägre klassernas kvinnor
i hjälporganisationerna betyder antagligen inte att de inte bedrev vad som kan
kategoriseras som ideell hjälpverksamhet. Det vill säga att de med all säkerhet
utförde hjälparbete utan betalning. Hjälparbetet skedde dock inte inom ramen
för en hjälporganisation. Hjälparbetet som utfördes av kvinnorna från de lägre
klasserna blev därför inte en del i berättelsen om hjälparbetet och
hjälparbetaren.
Kvinnornas inträde i hjälporganisationerna har återgetts som en feminisering
av välgörenheten i betydelsen att hjälpen blev mer inriktad på vård och omsorg
(Qvarsell 1993:224). Med namnen på de ovan exemplifierande
organisationerna avslöjas förändringarna i det nationella hjälparbetets praktik.
Hjälpverksamheten förändrades från välgörenhet mot filantropisk inriktning, i
meningen att stöd inte längre enbart skulle lindra akut nöd i form av
nådegåvor. Hjälparbetet skulle också sträva efter långsiktig social förändring
för hjälpmottagarna. Filantropin var en form av tidig socialpolitik i meningen
pedagogisk och oegennyttigt understödjande verksamhet. Det råder dock inte
konsensus om hur filantropi och välgörenhet bör definieras. Det gjorde det inte
heller under 1800-talet när orden började användas för att beskriva
hjälparbetet. Begreppen var redan då laddade med värderingar (Qvarsell
1993:223). Ibland användes och används fortfarande, filantropi och
välgörenhet synonymt, och ibland som motsatspar. I det här sammanhanget
tillämpar jag begreppen för att påvisa uppkomsten och utvecklingen av det
nationella hjälparbetet. Från den kortsiktiga och tillfälliga välgörenheten, till
att bli den ”sociala frågan” med långsiktiga insatser för att förändra människors
livsvillkor.

Nationellt hjälparbete professionaliseras
Efterhand blev hjälparbetet en politisk fråga som organisationer inriktade sig
på. Ett nätverk som skapades för att driva frågan politiskt var Fattigvårdsfolket
som beskrivs i Lundquist (1997) bok Fattigvårdsfolket. Ett nätverk i den sociala
frågan 1900–1920. Lundquist (1997) återger nätverkets diskussioner och
motsättningar som handlade om för vem, vilken typ av hjälp och hur hjälpen
skulle genomföras. Debatterna om socialt hjälparbete fördes i Social Tidskrift
som drevs av bland andra Centralförbundet för socialt arbete (CSA).
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Organisationen bildades 1903 för att samla krafterna för och kunskapen om
socialt arbete. Det inluderade frågor om exempelvis fattigdom, alkoholism,
familjens sönderfall och barnarbete. CSA ansåg att det sociala hjälparbetet
skulle bedrivas professionellt utifrån vetenskapliga metoder. Hjälparbetet
skulle inte uppfattas som ett kall, utan som ett arbete. CSA började bedriva
utbildningar i socialt hjälparbetes utförande (Meeuwisse 2006:27ff.).
Hjälparbetet gick således från ideellt organiserad välgörenhet och filantropi till
kunskapsområdet socialt arbete. Som ett specifikt kunskapsområde påbörjades
en professionalisering med expertkunskap och organisationer knutna till den
specifika kunskapen. Andra ansåg dock att socialt arbete, eller mer specifikt
”fattigvård”, var av den arten att det skulle bedrivas av ideella krafter eftersom
det ”…motiverades av egenskaper som altruism, kärlek, idealitet och kristlig
barmhärtighet” (Meeuwisse 2006:31). Jag tolkar meningsskiljaktigheterna som
att det nationella hjälparbetet hade institutionaliserats i en specifik form och
att försöken till förändring av institutionen stötte på motstånd. Med facit i
hand kan utvecklingen av det nationella hjälparbetet sägas ha tagit två vägar:
(i) det blev en offentlig verksamhet som professionaliserades med
administration och kunskapsproduktion. Hjälparbetet (ii) fortsatte också att
bedrivas av ideella organisationer med oavlönad ideell arbetskraft.
Vid professionaliseringen var det dock inte bara kvinnor som gjorde sina röster
hörda i organisationen. Shamal Kaveh (2006) diskuterar i sin avhandling, Det
villkorade tillståndet. Centralförbundet för Social Arbete och politisk rationalitet
1901–1921, bland annat genus- och klassaspekten i CSA. Kaveh visar att både
mäns och kvinnors argument för olika sysselsättningar i förbundet bottnade i
särartstänkande. Tidens rådande genus- och klassordning följde således med
vid bildandet av förbundet. CSA:s kvinnor rättfärdigade själva tillträdet till
yrken och områden med att de av naturen var bäst lämpade för specifika
praktiker. När arbetet professionaliserades och tidskriften skulle göras
fackmannamässig sjönk antalet kvinnor betydligt. Männen fanns i de
teoretiska och högre positionerna som de ansågs bäst lämpade för, och de
borgerliga kvinnorna stod för de praktiska göromålen. Kaveh (2006)
poängterar dock att könsfördelningen måste tolkas med den tidens måttstock.
Det gav att andelen kvinnor i CSA:s styrelse, och som skribenter i tidskiften,
för den tiden var tämligen högt (Kaveh 2006:209ff.). Det fanns också tydliga
klasskillnader i hur kvinnor uppfattades. Exempelvis antogs de borgerliga
kvinnorna kunna arbeta tillsammans med män, och betraktades som moderliga
och omhändertagande. Fattiga kvinnor uppfattades som okunniga och
opraktiska som skulle fostras av de borgerliga kvinnorna. Således
reproducerades den manliga normen och klassförhållandena i förbundet.
Politiska frågor rörande kvinnor som exempelvis rösträtten diskuterades
knappt alls i CSA (Kaveh 2006:247f.).
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Det sociala ideella hjälparbetet har kallats för industrialismens
välgörenhetsprojekt (Taussi Sjöberg & Vammen 1995). Hjälparbetet och
kunskapsområdet kring sociala frågor utvecklades med professionaliseringen
till ett område för kunskapsproduktion och administration. Likartade
processer pågick vid ungefär samma tidpunkt i flera länder.
Institutionaliseringen och professionaliseringen av det sociala hjälparbetet har
sammanfattats på följande sätt:
As a domain of knowledge and intervention, the social became prominent
in the nineteenth century, culminating in the twentieth century in the
consolidation of the welfare state and the ensemble of techniques
encompassed under the rubric of social work. Not only poverty but health,
education, hygiene, employment, and the poor quality of life in towns and
cities were constructed as social problems, requiring extensive knowledge
about the population and appropriate modes of social planning (Escobar
1995:23).

Berättelsen om hjälparbetet och hjälparbetaren
Jag kan konstatera att det i Sverige under 1800-talet uppkom ett nytt
organisatoriskt fält: det nationella hjälparbetsfältet. Organisationerna
institutionaliserades utifrån tidens rådande normer. Kännetecken för det
organisatoriska fältet är: (i) att organisationsformen och arbetet var ideellt.
Utifrån tidens könsmässiga särartstänkande ansågs (ii) kvinnor vara bäst
lämpade att ta sig an det praktiska hjälparbetet som en utvidgning av kvinnans
arbete i hemmets sfär. Hjälparbetarna ansågs ha (iii) egenskaper som
altruistiska, idealistiska och samhällsmoderliga. Dessa egenskaper formade
berättelsen om den nationella hjälparbetaren. Nationella och internationella
hjälporganisationer och hjälparbetare beskrivs fortfarande med ord som
altruistiska och goda (Wijkström & Lundström 2002:9 och Micheletti
1994:230). Det finns alltså en uppfattning om de samtida ideella
hjälporganisationerna som jag betraktar som en spårbundenhet från
institutionens uppkomst.
Med den konklusionen lämnar jag det nationella hjälparbetet och återvänder
till 1800-talet för att komma in på några tidiga trådar om samtidens
internationella hjälparbete.
Parallellt med den inhemska nöden pågick krig i Europa som lämnade
nödlidande soldater och civila. Krig med nödlidande var förstås inget nytt,
men i mitten av 1800-talet tog brittiska kvinnor steget in på det
internationella krigsfältet som sjukvårdsarbetare. Jag vill hävda att det var
möjligt eftersom det nationella hjälparbetet utfört av kvinnor redan etablerats.
Hjälparbetarna som samhällsmoderliga och altruistiska stod i tjänst att ta hand
om människor i behov av hjälp. Därför var steget inte långt till att kvinnor
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också kunde skickas utomlands för att hjälpa sina landsmän. Jag uppfattar
utvecklingen av det nationella hjälparbetet som en viktig del, och som en
bakomliggande faktor till det efterföljande internationella hjälparbetet.
Eftersom kvinnliga sjukvårdare på en internationell arena inte är en svensk
innovation tar jag vägen över England och Florence Nightingales hjälparbete
under Krimkriget. Med Nightingale visar jag hur berättelsen om den
nationella hjälparbetaren övertogs och utvecklades i ett internationellt
sammanhang.

Det nationella hjälparbetet blir internationellt
Det är svårt att prata om internationellt hjälparbete utan att nämna Florence
Nightingale (1820–1910). Sjuksköterskan som framförallt brukar omnämnas
för sina framgångsrika insatser och förbättringar av vården av sårade soldater i
Krimkriget (1853–1856). En kvinnlig hjälparbetare i ett internationellt
sammanhang. Nightingale har för reformation av omvårdnaden inom
(krigs)sjukvården, och för att vara kvinna i ett typiskt manligt sammanhang
som på ett krigsfält, beskrivits som före sin tid (Engberg 1990:39 ff.).
Att Nightingale stod för något nytt som kom att reproduceras visar författaren
och journalisten Anne Summers (1988) i sin bok Angels and Citizens: British
Women as Military Nurses, 1854–1914. I boken gör Summers (1988) en
historisk analys av hur brittiska militärsjuksköterskor mellan Krimkriget och
första världskriget fick en viktig samhällsposition med centrala och
självständiga positioner på krigsfältet. Det självständiga livet som
militärsjuksköterska skiljde sig från de möjligheter till högre sociala positioner
och en högre grad av frihet som andra sjuksköterskor hade under samma tid i
England. Militärsjuksköterskorna symboliserade kvinnors frihet och
självständighet. Samtidigt stod de för moderlighet på krigsfältet. Krimkrigets
barmhärtighetssystrar skapade således en praktik och en arena för kvinnor
inom det internationella hjälparbetet. Än så länge handlade det om att ta hand
om landsmän i utlandet, snarare än att hjälpa soldater eller civila från andra
länder.
Men hur kom det sig att britterna skickade sjuksköterskor till krigsfältet?
Krimkriget sägs vara det första krig från vilket engelskmännen fick rapporter
om soldaternas levnadsförhållanden och om hur illa striderna gick. Folket
förfasade sig över det förfärliga läget. De rasade över att England inte skickade
barmhärtighetssystrar att ta hand om de sårade soldater som
nyhetsrapporteringen lärt befolkningen att Frankrike och även Ryssland
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gjorde.10 Till en början var brittiska War Office negativt inställda till idén,
eftersom det ansågs alltför radikalt att skicka kvinnor till ett krigsfält. De böjde
sig dock för opinionen och sände Florence Nightingale till Krim (McDonald
2001:27f.). Brittiska staten svarade således på protesterna med att ta över
fransmännens idé. Det är ett exempel på vad DiMaggio & Powell (1991:69)
kallar för mimetisk (imiterande) isomorfism. Britterna imiterade fransmännens
idé och tog över en praktik som vunnit legitimitet i andra länder.
Övertagandet av konceptet kvinnliga hjälparbetare på krigsfältet byggde dock
också på att de nationella hjälparbetarna redan vunnit legitimitet i England.
Steget vidare, till att skicka kvinnliga hjälparbetare utomlands för att hjälpa
landsmän, var därför inte särskilt långt.

Den internationella hjälparbetaren
Nightingale reste inte ensam till Krim. Ytterligare tjugo kvinnor valdes ut för
att delta i det officiella uppdraget att under Nightingales ledning ta hand om
de sårade soldaterna (Engberg 1990:39ff. & Moberg 2007:100ff.).
Nightingales rekrytering av medhjälperskorna har återgetts som svår eftersom
det inte räckte med de rätta yrkeskunskaperna. Också specifika personliga
egenskaper krävdes för att kvala in. Nightingale ansåg inte att det fanns
tillräckligt många sökande med de rätta kvalifikationerna. Urvalsprocessen är
viktig att förstå av tre skäl. För det första har urvalsprocesserna för att få ägna
sig åt det internationella hjälparbetet gett verksamheten exklusivitet. För det
andra har urvalsprocesser reproducerats som praktik i ideella internationella
hjälporganisationer in i vår samtid. De kommersiella volontärresebyråerna
skiljer sig från de ideella internationella hjälporganisationerna på den punkten,
vilket jag går vidare med i kapitel sju. Här vill jag visa hur det internationella
hjälparbetet blev en exklusiv verksamhet för utvalda. För det tredje formerade
urvalsprocesserna fältets personella bas. Formeringen skedde genom att visa
vilka kriterier och egenskaper som krävdes för att bli utvald som internationell
hjälparbetare.
Med Nightingale som exempel visar jag att ett formaliserat tillvägagångssätt
för utsållningsprocesser uppkommer på ett tidigt stadium som en del i
institutionaliseringsprocessen av de internationella hjälporganisationerna. Det
ska understrykas att urvalsprocessen inte är specifik för ideella organisationer
och hjälparbetare. Snarare är det en generell företeelse bland moderna
organisationer. Det är ett sätt för organisationer att visa professionalitet och
seriositet (Meyer & Rowan 1991:60). Med urvalsprocesserna blev
hjälporganisationerna och uppdragen exklusiva. Vem som helst lämpade sig
10

Nightingale och hennes medhjälperskor var alltså inte de första kvinnliga hjälparbetarna på
krigsfältet. Jag har inte hittat information om de franska och ryska barmhärtighetssystrarna. Av det
skälet, och att Nightingale blev en hjälparbetsikon och har en direkt koppling till uppkomsten av
Internationella Röda korset, är hon viktig i det internationella hjälparbetets historia.
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inte för det internationella hjälparbetet, och alla som ville fick inte tillträde till
det. Den regulativa pelaren, som en av de tre bärande pelarna för institutioner,
förklarar hur institutionen tvingar och reglerar beteende och skapar regler. Det
innefattar att det skapas möjligheter för att sanktionera felaktigt beteende för
att förstärka rättrådigt handlande och därigenom forma framtida önskvärda
handlingar och agerande hos medlemmarna. Sanktionerna kan vara formella
eller informella som uteslutning respektive skam (Scott 2001:52). Nightingale
tillämpade uteslutning. Hennes problem att finna rättrådiga medhjälperskor
har återgetts på följande sätt:
Entusiasmen var nog stor, men de flesta som kom [för att ansöka om plats
att följa med Nightingale] kunde bara med stor tveksamhet kallas damer
(gentlewomen) och bara ett fåtal ville resa för barmhärtighets skull. De
övriga var mer intresserade av belöningen och äventyret eller möjligheten
att slippa från sina förmyndare (Engberg 1990:44).
Med urvalsprocessen visar Nightingale seriositet och professionalitet inför
uppdraget. Citatet visar tre intressanta saker: (i) att det fanns många
intresserade av uppdraget och (ii) att de sökande hade flera olika skäl för att
delta i arbetet, och att många inte satte det altruistiska skälet i första rummet,
och slutligen (iii) att några av skälen inte ansågs tillräckliga. Jag vill
understryka att de utsållade inte verkar ha diskvalificerats på grund av sämre
praktiska och teoretiska kunskaper. Snarare kvalade de inte in på grund av icke
önskvärda personliga karaktärsdrag och fel skäl för hjälparbetet (Engberg
1990:44). I min tolkning betyder felaktiga skäl att de uteslutna inte
motsvarade kriterierna i berättelsen om hjälparbetaren.
Trots problemen att finna lämpliga medhjälperskor valdes några ut och arbetet
i Krim påbörjades. När hjälparbetarna var på plats fortsatte tidningarna att
rapportera. De skrev om förbättringarna i överlevnad bland soldaterna, och
den positiva utvecklingen av levnadsförhållandena i fält som hjälparbetarna
hade åstadkommit. Det goda resultatet ledde till att kvinnorna, med
Nightingale i spetsen, hyllades i hemlandet. Skriverierna om hjälparbetet
visade också en möjlighet för kvinnor att resa ut i världen. Det skapade hos
många en vilja att bli militärsjuksköterskor och att tjänstgöra utomlands
(Engberg 1990:39ff.). Krimkrigets hjälparbetare öppnade alltså ett kvinnligt
verksamhetsfält i efterkommande krig som många kvinnor lockades av
(Summers 1988). Efterföljarna är också ett exempel på den institutionaliserade
mekanismen mimetisk isomorfism. Något som redan vunnit legitimitet i
omgivningen reproduceras och institutionaliseras. Med den kultur-kognitiva
pelaren betonar Scott (2001) den gemensamma uppfattningen om hur den
sociala verkligheten är beskaffad. I det här fallet att omgivningen tar förgivet
att det ska finnas hjälparbetare på krigsfältet. Institutioner legitimeras av
kulturellt stöd. Efter Krimkriget hade hjälparbete utfört av kvinnor på
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krigsfältet legitimerats som en självklar verksamhet. Därmed
hjälparbetarna en förgivettagen företeelse i det sammanhanget.

blev

Överförda normer
Av citatet att döma finns en tydlig spårbundenhet i Nightingales
urvalskriterier från borgerlighetens kvinnoideal som Kaveh (2006) tydliggör i
sin beskrivning av CSA. De sökande som valdes bort passade inte in i den
borgerliga mallen för en rättrådig hjälparbetare. Med andra ord visar exemplet
Nightingale och hennes medhjälperskor en tydlig spårbundenhet i överförda
praktiker, klass- och genusordning från det nationella hjälparbetet till det
internationella. Jag vill också betona att det första internationella hjälparbetet
snarast kan förstås som en geografisk förlängning av det nationella
hjälparbetet.
Den normativa pelaren som bärande för institutionen betonar normativt socialt
beteende och innefattar institutionens accepterade värden som talar om vad
som är önskvärt beteende och normer för hur saker bör utföras. Scott skriver
att institutionens moraliska rötter fungerar som bas för institutionens sociala
ordning (Scott 2001:56). Med Nightingales internationella hjälparbete
överflyttades de moraliska rötterna som etablerats som grund för det nationella
hjälporganisatoriska fältet till det internationella hjälparbetet. Nightingales
urvalsprocesser är ett exempel på hur rätt beteende sanktioneras. De med
föredömligt beteende och efterfrågade praktiska kunskaper valdes ut och fick
följa med. Det fungerade också normerande. De efterkommande lärde sig hur
de skulle agera och vilka skäl de skulle uppge i urvalsprocesserna för att bli
utvalda. Samtidigt visade Nightingale omgivningen att det internationella
hjälparbetet inte var för alla. Kåren karakteriserades av människor med hög
moral och var en yrkesgrupp att lita till, dit valdes de bästa efter noggranna
genomgångar av egenskaper och praktiska kunskaper. Det internationella
hjälparbetet var en exklusiv verksamhet med exklusiva hjälparbetare.

Florence Nightingale – en tidig hjälparbetsikon
Inför Florence Nightingales hemkomst hade ett officiellt mottagande börjat
förberedas i England. Hon skulle ha hyllats som hjältinna för sina insatser om
hon inte undvikit ett officiellt mottagande genom att i hemlighet resa hem
under påhittat namn (Moberg 2007:130). Nightingale blev omedelbart
mytomspunnen för sina insatser på krigsfältet och omnämns fortfarande som
”Damen med lampan” efter återgivningar av hur hon smög runt med sin
oljelampa på kvällarna och tittade till soldaterna. Med det epitetet blev hon en
hjälparbetsikon med en målande beskrivning av den altruistiska moderliga
hjälparbetaren. Myten om henne säger att hon var en självuppoffrande kvinna
som levde för andra och som ansåg att hjälparbetet skulle utföras gratis. De
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återgivningarna hävdar dock Moberg (2007) är felaktiga. Moberg (2007:15ff.)
skriver att Nightingale ansåg att arbetet skulle föregås av en ordentlig
utbildning och att hjälparbetet skulle vara förvärvsarbete. Nightingale hade
också kunskap om statistik och ekonomi. Hon vilade sina framgångsrika
metoder på noggranna studier och efterforskningar (Moberg 2007:15ff.).
Nightingales vetenskapliga sida är dock inte vad som brukar föras fram i
beskrivningen av henne som hjälparbetsikon. En möjlig tolkning av
nedtystandet av Nightingales vetenskapliga arbete är att det var männens
domän och inget som kvinnor skulle ägna sig åt. Nightingales professionalitet
och vetenskapliga förankring passade således inte in i mallen för den
altruistiska och moderliga hjälparbetaren. Med myten om Nightingale
personifierades berättelsen om hjälparbetaren som den praktiskt arbetande,
altruistiska, moderliga och omhändertagande, och inte som den hårt arbetande
och vetenskapligt skolade, kvinnan.

Förändrade skäl
Berättelsen om den nationella hjälparbetaren följde alltså med Nightingale och
hennes medhjälperskor utomlands. Nightingales damer var av uppfattningen
att det internationella hjälparbetet präglades av äventyr och berömmelse. Den
uppfattningen hade att göra med att arbetet utfördes utomlands, och att
kvinnorna kom bort från sina förmyndare och fick ett mer självständigt liv. En
kvalificerad gissning är att kvinnor inte utförde nationellt hjälparbete för att
uppleva frihet och äventyr. Möjligtvis var det äventyrligt att träffa människor
från en annan samhällsklass, eller gav hjälparbetet utanför hemmet en känsla
av frihet. Äventyr och frihet fick dock ytterligare en dimension när det
kopplades till utlandet.
Återgivningarna av Krimhjälpen i media och de officiella hyllningarna som
förbereddes för Nightingale präglade vanligtvis inte livet för hjälparbetare.
Mottagande av hyllningar var en del av jobbet för de upptäcktsresande
männen som var storheter samtida med Nightingale. Hjälparbetarnas önskan
att få uppleva äventyr vill jag därför koppla till att utlandsresor förknippades
med äventyrare och upptäcktsresenärer. Med nedanstående beskrivning av
upptäcktsresenärer vill jag visa hur de inspirerade andra att åka utomlands, och
hur de smittade berättelsen om det internationella hjälparbetet med sin
karakteristik.

Hjälparbetsgeografi och hjälpmottagare i den ”nya
världen”
De utomeuropeiska kontinenterna lockade på 1800-talet allt fler
upptäcktsresanden och missionärer. De upptäcktsresenärer som jag tar upp var
inte de första. Flera århundraden tidigare hade människor gett sig ut för att
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upptäcka världen. För att nämna ett välkänt exempel fick Christofer
Columbus i uppdrag av det spanska kungaparet att upptäcka och erövra nya
landområden. Rätten att erövra land och omvända folk baserades på en kristen
grund och uppfattningen om ”trogna” och ”otrogna” (Manga 2008:311ff.).
Columbus skulle som bekant till Indien, men hamnade i de nuvarande
Bahamasöarna. Till en början återgav Columbus befolkningen som
fridsamma, oskuldsfulla människor, vänligt inställda till spanjorerna och som
inte ställde sig ovilliga att konvertera. Motsägande beskrivningar av
befolkningen började också spridas. Indianerna återgavs som våldsamma
kannibaler som var fientligt inställda till spanjorerna. Med de negativa
föreställningarna om befolkningen rättfärdigades det blodiga kriget mot dem.
Den negativa framställnigen av ”den nya världens” befolkning och
spanjorernas våldsamma krigföring var dock inte oemotsagd. Missionärer som
fanns i området i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet reagerade starkt
på den våldsamma erövringen. Missionärerna krävde att kristnandet av
befolkningen skulle ske på fredliga sätt (Manga 2008).
Jag vill med detta illustrera att det inte är så enkelt att alla missionärerna och
upptäcktsresanden hade en och samma föreställning av världen. Däremot
skapades med kolonialismen en dominerande världsbild. Det vill säga att
samtidigt som det fanns skillnader i uppfattningar om hur erövringarna och
kristnandet fick gå till, fanns det tidigt en föreställning som delade världen i
två delar, den civiliserade och den ociviliserade.
Efterhand uppkom antropologi och orientalism som nya vetenskapliga
discipliner som intresserade sig för den nya världen. Tillsammans med redan
befintliga vetenskapsområden som exempelvis geografi, språkvetenskap,
anatomi och ekonomi skapades en vetenskaplig kunskapsbas som
klassificerade och kategoriserade världens ordning utifrån imperialistiska
föreställningar. Kolonierna och den nya världen ställdes i relation till det
civiliserade: ”vi” och ”de andra” och det ”moderna” och det ”traditionella”.
Befolkningen i de koloniserade länderna beskrevs som ”primitiva” eller
”hedningar” och kolonisatörerna som de civiliserade (Willinsky 1998:23ff.).
Tanken att de civiliserade kunde hjälpa de ociviliserade genom religiös
omvändelse var alltså etablerad när de upptäcktsresande och missionärer som
jag tar upp reste ut i världen. Den bilden låg också till grund för skapandet av
den hjälparbetsgeografi som missionärerna beträdde när de for till främmande
länder för att hjälp ”hedningarna” till ett bättre liv.

De upptäcktsresande
De upptäcktsresande och de hjälparbetande missionärerna var under 1800och in på 1900-talet berömda. Båda kategorierna var också en del av sin
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samtids världsuppfattning. Med de svenska upptäcktsresande männen spreds
uppfattningarna om de ”nya” områdena som ”exotiska”, och om befolkningen
som de hjälpbehövande ”hedningarna”. De nya områdena var föremål för en
spännande hjälparbetsgeografi för svenska missionsförbund och missionärer.
Tillsammans med utlandsmissionens inslag av äventyr och hjältemod är de
upptäcktsresande väsentliga för berättelsen om hjälparbetaren och
hjälparbetsgeografin.
Att upptäcka nya landområden och befolkningar var fortfarande stort i slutet
av 1800-talet, trots att upptäcktsresenärer hade rest runt i världen under flera
århundraden. Resandet inom den nya världen var förknippat med äventyr.
Afrika var på 1870-talet ett lika upphetsande resmål som månen på
1970-talet. Dessutom var dessa båda resmål i stort sett lika okända. Det
fanns färre upptäcktsresande i Afrika då än det finns astronauter nu, och
de var minst lika berömda. Berömdast av dem alla var naturligtvis
Livingstone, Stanley och Brazza (Wesseling 2006:94).
De upptäcktsresande spelade en viktig roll med sina upptäckter. De svenska
upptäcktsresande inspirerades av internationella förebilder som David
Livingstone (1813–1873), H M Stanley (1841–1904) och P S de Brazza
(1852–1905) som nämns i citatet ovan. Eftersom jag håller mig till en svensk
kontext är jag kortfattad om dessa. Deras ikonstatus kontextualiserar de
svenska upptäcktsresandena och missionärernas hjälparbetsgeografi.
Doktor
Livingstone
var
missionär,
slavhandelmotståndare
och
upptäcktsresande i Afrika. Han är fortfarande ett känt namn för många
människor, vars historia skildrats i filmer och böcker. Att nå vidare ut med
missionen sägs ha varit hans mål för upptäcktsresandet. Under resorna ritade
han kartor av tidigare okända områden, vilket bland annat utvecklade
hjälparbetsgeografin för missionärer och kolonisatörer. En episod som blivit
berömd är när Livingstone återfanns efter att ha försvunnit när han letade
efter Nilens källor. Krigskorrespondenten Stanley fick uppdraget av New York
Herald att leta rätt på Livingstone. Hans ord ”Doctor Livingstone, I presume?”
som han lär ha yttrat är, om inte sanna, i alla fall fortfarande berömda. Stanley
fortsatte med upptäcktsresor på kontinenten men var långt mindre omtyckt än
Livingstone. Snarare hade han ett rykte om att vara grym och obarmhärtig.
Icke desto mindre var han känd och erhöll fina uppdrag bland annat för
Belgiens kung Leopold som blev (ö)känd kolonisatör i delar av Afrika. Så
småningom adlades Stanley för sina insatser som kolonisatör (Wesseling
2006:94ff). Trots att han inte var särskilt omtyckt spreds hans berömmelse
över världen och han blev en av förebilderna för den tidens
ungdomsgeneration, också för den svenska överklassens pojkar. En av dessa
lyckades själv bli berömd upptäcktsresande, Sven Hedin.
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Sven Hedin – en svensk upptäcktsresande
Stanley, Livingstone, den svenska polarforskaren A E Nordenskiöld (1832–
1901), den norska upptäcktsresanden Nansen (1861-1930), Jules Vernes
(1828–1905) populära romanfigurer kapten Nemo från science fictionboken
En världsomsegling under havet (1870), och samma författares gestalt Phileas
Phogg i Jorden runt på 80 dagar (1873), inspirerade många yngre herrar från
överklassen i slutet av 1800-talet. En av dem var Sven Hedin (1865–1952)
som bestämde sig för att bli upptäcktsresande. Hans beslut stärktes efter att ha
varit en av alla tusentals människor som fyllde kajen för att hylla A F
Nordenskiöld när han kom hemseglandes med Vega (Brennecke 1987:19).11
Hedin var således inte den första upptäcktsresande svensken. Men han blev
Sveriges internationellt mest kända, vilket motiverar mitt val att återge
brottstycken från just hans historia.
Den borgerliga familjen Hedin var inte en resande familj. De trodde att Svens
prat om att bli upptäcktsresande handlade om pojkdrömmar som snart skulle
gå över (Odelberg 2008:38). Så blev det inte och Hedin gjorde sin första
expedition till Centralasien 1893–1897. Den följdes av flera (Wennerholm
1978:60ff.). När han från den tredje expeditionen 1909 kom inseglande till
Nationalmuseikajen i Stockholm hälsades han välkommen av tusentals
människor, med kungen i spetsen. Från regeringen mottog han Storkorset av
Nordstjärneordern som en av alla utmärkelser han fick för sina gärningar
(Wennerholm 1978:154).
Det var inte enkom för resorna som Hedin blev känd, utan också för den
kunskap han producerade från dessa. Under sina resor ritade han mängder
med kartor och skrev över sextio böcker översatta till tjugotvå språk (Odelberg
2008:12). Han blev den ”…mest framstående, dekorerade och berömda svensken”
inom geografi och språk, trots att han i skolan inte var särskilt framgångsrik
inom just de områdena (Odelberg 2008:35). Hedin var en del i den
imperialistiska kunskapsproduktionen, vars kunskaper förankrades också i
Sverige. Han invaldes som medlem i Svenska Akademien, satt med i
Vetenskapsakademien och var den sista svensk som adlades. Adlandet och de
prestigefyllda uppdragen visade vilken status den upptäcktsresande mannen
hade i det samtida samhället.
Efter hemkomsten från den tredje expeditionen reste han runt i Europa för att
berätta om sina äventyr och upptäckter. Publiken var bland andra
vetenskapsmän inför vilka han redogjorde sina rön och försökte med sina
11

Detlef Brennecke är tysk professor i skandinaviska språk och har skrivit flera böcker om nordiska
litterära personligheter och också gjort flertalet översättningar från nordiska språk till tyska och
betraktas som en av de största förmedlarna av skandinavisk litteratur till Tyskland (Brennecke
1987:215).
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föredrag samla in pengar till nya expeditioner. Hedins forskargärningar gick
dock inte fria från kritik. Storheten inom engelsk geografi, Thomas Holdich,
var en av dem som riktade allvarlig kritik mot Hedins forskningsmetoder som
han hävdade var bristfälliga. Hedin lär ha tolkat kritiken från England som ett
tecken på att engelskmännen ville behålla sina kolonier hemliga för
utomstående, och inte ville ha konkurrens i geografiska upptäckter (Brennecke
1987:147ff.). Jag vet inte vem som hade rätt, men dispyten visar att
geografiska upptäcker i den nya världen var tillräckligt viktiga för att föra en
strid om vem som var en riktig upptäcktsresande som följde konstens regler.
Vad gäller Hedins förhållande för pengar skriver Wennerholm (1978), som
arbetade som advokat till Hedin och är författare till en av alla biografier om
densamma, att han själv hört honom tala om sitt ointresse i frågan:
Jag hörde honom själv en gång yttra, och det kom övertygat: ”För pengar
hyser jag ett suveränt förakt … Pengar är bra när de används till
ökandet av mänsklig kunskap … att samla på hög är av ondo … i den
gåtfulla strålande rymden på andra sidan griften behövs varken reskost
eller guld (Wennerholm 1978:158).
Om Hedin har sagt så går inte säkert att veta. Jag tolkar citatet som att
författaren vill förmedla att Hedin hade ett högre syfte med sina resor än
berömmelse och rikedom. Det fanns normer också för manliga
upptäcktsresande även om de skilde sig från de kvinnliga hjälparbetarnas
uppförandekoder. En sann upptäcktsresande gjorde uppenbarligen inte
expeditioner för att bara uppleva äventyr, tjäna pengar eller bli berömd.
Snarare, som jag tolkar det Wennerholm vill förmedla, bör Hedin bli
ihågkommen för sitt rena syfte att bidra till vetenskapens framväxt och
kunskap om nya geografiska områden. Med en sådan beskrivning eftersträvas
ett visst mått av upprättelse för den status Hedin sedan förlorade.

Hedin som ikon
Det var framförallt för sin politiska ståndpunkt som Hedin med tiden
hamnade i dålig dager. Hans berömmelse och politiska sympatier tydliggörs av
att han var en av invigningstalarna på OS i Berlin 1936. Som representant för
Europa och världsdelens framgångar inom vetenskap och upptäckter höll han
ett av invigningstalen på direkt förfrågan från Hitler. För Amerika talade en
annan upptäcktsresenär, polarforskaren Richard Byrd (Odelberg 2008:509).
Valen av invigningstalarna visar upptäcktsresenärernas status under början av
nittonhundratalet. För att livet ut behålla sin hjältestatus räckte det inte att
vara framgångsrik upptäcktsresande. Med sina öppna sympatier för Hitler,
som Hedin hade personlig kontakt med, fick han dålig publicitet. Hans
hjältestatus bleknade i synnerhet efter kriget och världen förlorade sitt intresse
för honom (Brennecke 1987:155 och Odelberg 2008:513ff.). Författaren och
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journalisten Axel Odelberg avslutar sin omfattande biografi om Hedin med
förslag till en alternativ text på hans gravsten: ”Här vilar Sven Hedin, en man
som alltid hittade rätt i geografin, men för evigt gick vilse i politiken” (2008:588).
De politiska snedsprången tystades ned i samband med hans död. Vid
tillkännagivandet av hans bortgång talades det återigen i hela världen om
honom som vetenskapsman och författare (Odelberg 2008:587). Jag tolkar
nedtystandet av mindre populära sidor hos Hedin som att det ibland krävs
putsning för att få fram en ikon. Skavande detaljer skrapades bort och
bortförklarades som egenheter, obetydliga för den stora gärningen.
Tidigare forskning visar att upptäcktsresanden stod som förebilder för de
tidiga internationella hjälparbetarna, missionärerna (Alvarsson 2002). Svenska
missionärer fanns också redan på några av de platser Hedin besökte som
exempelvis Kina. I boken Genom Asiens öknar. Forskningsresor och äfventyr
1893–1897 (Hedin 1899:321f.) nämner Hedin ett möte med missionärsparet
Pilquist som lät honom bo hos dem och introducerade honom till den
kinesiska befolkningen. Det visar hur missionärerna och de upptäcktsresande
samexisterade och bidrog till varandras kunskapsfält. Min konklusion som
exemplifieras med Hedin är att upptäcktsresenärerna stod för mod,
berömmelse och äventyr. Dessa egenskaper smittade berättelsen om det
internationella hjälparbetet. Jag visade ovan att äventyrslystna icke gjorde sig
besvär som sökande till Nightingales Krimresa. En gissning från min sida är
att också några av dem som blev utvalda trots allt ville åka för att uppleva
äventyr och visa sig modiga, men var smarta nog att inte tala om det.
Missionen var en annan form av hjälparbete som erbjöd möjlighet för modiga
att upptäcka nya folk och länder om än med religiös kallelse som skäl för
resan.

Svensk utlandsmission – hjälparbete utanför Europa
Redan innan geografin för internationella hjälporganisationer utvidgades
utanför Europa vände sig den svenska missionsrörelsen till andra kontinenter.
Missionärerna ägnade sig utöver sin missionsuppgift åt socialt arbete,
utbildning och sjukvård. Den skandinaviska missionen har av tidigare forskare
analyserats som föregångare till det internationella hjälparbete som uppkom
efter andra världskriget. Två skäl ligger till grund för analysen: (i)
missionärerna verkade inom den aktuella geografin och (ii) det finns tydliga
likheter i det praktiska hjälparbetet (Engh 2009:65ff.). Jag vill lägga till att det
också handlade om (iii) hjälparbete utfört inom ramen för en organisation med
syfte att hjälpa. Det ska ses i relation till exempelvis Nightingales insatser som
var organiserade för en tillfällig och specifik situation och låg under brittiska
War Office (Summers 1988). Missionsrörelsens internationella verksamheter
och tidiga erfarenheter från andra länder har legat till grund för senare
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etablering av statlig internationell hjälpverksamhet i Sverige. Jag återkommer
till det längre fram i det här och i nästa kapitel. 1860- och 1870-talen brukar
räknas som den stora genombrottstiden för självständig svensk mission
(Holmberg 1988:319). Svenskar hade också tidigare rest som missionärer, men
inte med självständiga svenska missionsinstitut.

Uppkomsten av svenska missionsförbund
Men hur blev människor på främmande kontinenter föremål för svensk
mission och deras hjälparbete? 1800-talets samhällsomvandling i Sverige
påverkade även svenska kyrkan vars organisation ändrades när stat och kyrka
skildes att verka inom olika områden i 1809-års regeringsform (Brännström
1994:50ff.). Kyrkan genomgick i början av 1800-talet vad som kallades för
”den konfessionella epokens upplösning” (Brännström 1994:48). I synnerhet var
mitten av 1800-talet turbulent inom den kyrkliga organisationen (Jansson
1985:38f.). Det fanns väckelserörelser i Sverige redan på 1700-talet (Kjellberg
1994:19 och Kjellberg 1986). Men den stora väckelserörelsen som ägde rum
under 1800-talet och den tredje vågen med Pingströrelsen i början av 1900talet ledde också till utlandsmission. Jag går inte djupare in på detta utan nöjer
mig med att konstatera att det under den tiden skapades utrymme för nya
religiösa organisationer. Från mitten av 1800-talet och framåt uppkom
väckelserörelser och missionsskolor som bland annat erbjöd utbildning för
fattiga i Sverige. Väckelserörelsens organisationer skapade dessutom nya yrken
som andliga ledare och kolportörer (bibelspridare) (Brännström 1994:71ff. och
Jansson 1985:38f.). Andra verksamheter som utvecklades var missionen, den
nationella och den internationella. En tidig svensk förebild inom
utlandsmissionen var Peter Fjellstedt som vid sin död 1881 kallades för ”en
fosterlandets missionshärold” i begravningstalet av Domprosten C A Torén
(Brännström 1994:200). Fjellstedt var inte den enda som drev missionsfrågor
under den här tiden. Men med hans hjälp skapades nödvändiga organisationer
och kontakter för praktiskt genomförande av det första svenska
missionsinstitutet och utsändande av utlandsmissionärer.

Peter Fjellstedt – en svensk missionärsikon
Peter Fjellstedt (1802–1881) var en fattig bondson från Dalsland som med
utländska missionsinstitut blev utlandsmissionär. Han var präst, och med i
utformandet av det första svenska utlandsmissionsinstitutet. Fjellstedt är känd
för sin tolkning av bibeln, som konservativ samhällsdebattör, den inhemska
samemissionen, samt för sin medverkan i nykterhetsrörelsen tillsammans med
bland andra Peter Wieselgren (Anshelm 1930, 1935 och 1957). I det här
sammanhanget återger jag hans gärningar inom utlandsmissionen. Fjellstedt
har beskrivits som ”den ojämförligt viktigaste vägröjaren för hednamissionen i
Svenska Kyrkan” (Brännström 1994:15).
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Skildringar av Fjellstedt återger att hans läshuvud tog honom från det fattiga
bondelivet till en hög bildningsnivå och ett internationellt arbetsfält (Anshelm
1930). Den pensionerade biskopen Olaus Brännström beskriver honom i
biografin Peter Fjellstedt. Mångsidig men entydig kyrkoman som ett barn av sin
tid. Med det avser han att Fjellstedts, som många andra unga människors väg
till andlig ledare, hängde ihop med väckelserörelserna som fanns på olika
platser i Sverige. De erbjöd utbildning och verksamhet för fattiga (Brännström
1994:95f.). Fjellstedt själv lär ha sagt att han alltid haft en andlig utveckling
som dock skiftat betingelser (Brännström 1994:96).
Innan Fjellstedt genomgick teologistudier var han anställd som lärare i
Brödraförsamlingen i Göteborg. Där läste han också litteratur om livet som
missionär. Skildringarna av missionärslivet lockade och han försökte få plats
på missionsseminarier i olika länder. I Brödraförsamlingen lottades platser ut
via utländska missionsförbund. Fjellstedt beskrivs som frustrerad över
svårigheterna att få ägna sig åt utlandsmission, och över risken att få en plats
inom Europa. Fjellstedt ville följa sin kallelse och hjälpa människor i
hednaländer till en gudstro (Anshelm 1930:69ff.). Han lämnade Göteborg och
Brödrasällskapet för att läsa teologi i Lund och prästvigdes i Karlstad 1828.
Därefter for han till Schweiz och Baselmissionen för att utbilda sig till
missionär. Fjellstedt återges som en person som tog tillfällen i flykten och som
en mycket duktig och engagerad talare. Efter några års språk- och
missionsstudier fick han sitt första uppdrag via brittiska Church Missionary
Society (CMS) i Indien, där han arbetade i fem år. Den andra missionsresan
gick 1836 till Turkiet. Där var motståndet mot den evangeliska missionen
stort och skolan stängdes under det första året. Han stannade ändå kvar i
området för att bedriva mission fram till 1840 (Brännström 1994:128ff.).
Under sin tid i Turkiet gjorde han också orienteringsresor till Asien och
Europa för att finna nya platser för missionen. Genom att arbeta med
missionsstrategiska frågor för CMS skaffade han sig organisatorisk erfarenhet
av missionsarbete. Den erfarenheten tillsammans med sin praktiska kunskap
av arbetet fick han senare användning av när han kom tillbaka till Sverige
(Brännström 1994:321).
Under åren som Fjellstedt var utomlands ökade intresset i Sverige för
utlandsmission. Vid hans hemkomst fanns därför efterfrågan på hans
kunskaper och erfarenheter (Brännström 1994:142f.). Lunds Missionssällskap
startade 1845. Fjellstedt värvades till föreståndare året efter. Sällskapet var
noga med att försöka etablera sig som självständig aktör och finna egna
geografiska områden för sin mission. Organisationen ville inte ligga under
något större missionssällskap. De skiljde sig därmed från Svenska
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Missionssällskapet som bildades 1835 och fungerade som alliansmission med
utländska missionsinstitut (Sarja 2002:46).12
Fjellstedt fick i huvudsak tre uppgifter i Lunds Missionssällskap. Han var (i)
resepredikant för organisationen, (ii) redaktör för sällskapets tidskrift och (iii)
planerade och ledde missionsseminariet. Alla uppgifterna syftade till samma
mål: att verka för missionens förankring nationellt genom att samla intresset
för verksamheten (Brännström 1994:154f.). Det visade sig svårt att finna
lämpliga kandidater till missionsskolan. Det saknades inte sökande, men de
flesta bedömdes inte ha tillräckliga kunskaper. Några antogs och skolan kom
igång. Därmed var den första svenska skolan för utlandsmission etablerad
(Brännström 1994:154ff.). En missionär som läst vid skolan blev en av de
första som reste ut. Han åkte dock med Evangeliska fosterlandsstiftelsen som
följde i Lunds Missionssällskap spår.

De svenska utlandsmissionärerna
1846 startade Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) (Jansson 1985:38f.).
EFS ville skicka missionärer till utlandet, och bestämde sig för att försöka
etablera verksamhet i östra Afrika. Waldemar Rudin, rektor för EFS
missionsinstitut Johannelund, fick i uppdrag att starta missionsverksamheten.
Uppdraget löd att ”i hela den mörka hednavärlden utse någon plats, som han för
sin del ville föreslå styrelsen att välja” (Hellström 1996:15). Citatet visar att EFS
betraktade världen med de stora kolonialländernas imperialistiska världsbild.
Den nya världen var en plats för missionärer som hjälparbetare och
befolkningen betraktades som hedningar som skulle hjälpas. Som hjälpare
kategoriserades Sverige till ”de civiliserade hjälparna”.
EFS blev också med hjälp av Fjellstedt och hans kontakter den första svenska
organisationen, som utan andra länders missionsinstitut, skickade missionärer
till utlandet. I mars 1866 kom de första svenska missionärerna fram till
Massawa i nuvarande Eritrea. EFS hade bestämt sig för att bedriva mission
bland Gallafolket i Etiopien. Det var där den religiösa kallelsen hade sagt att
de skulle verka i sin utlandsmission. Det tog fyrtio år från att de första
missionärerna kom till Östafrika till att de nådde sitt mål. Under tiden satte de
upp väntansmissioner och skickade kontinuerligt folk för att kunna fullfölja
planerna (Hellström 1996).
Att sända svenska missionärer var en stor händelse som väckte intresse utanför
EFS. Ivan Hellström, som har varit missionsföreståndare för EFS, är
författare till boken Bland faror och nöd i Kunama (1996). I boken skriver
Hellström om de första svenska missionärerna och kallar missionärernas utresa
12
Svenska Missionssällskapet startades av Georg Scott. Scott och Carl Olof Rosenius som startade
EFS var tillsammans med Fjellstedt pionjärer inom den svenska missionsrörelsen.
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och etablering i Afrika för ”…en svensk angelägenhet. För första gången var det
fråga om ett helt självständigt svenskt missionsföretag” (Hellström 1996:7). De
svenska missionärerna var av vidare intresse än för förbundets medlemmar.
Vid det officiella tillkännagivandet av EFS första missionärer, och
missionsplaner, fick man hålla mötet utomhus eftersom det lockade långt fler
besökare än vad som rymdes i den tänkta lokalen (Hellström 1996:20).
Missionärerna blev också omskrivna i Missionstidningen. Det nummer som
handlade om pionjärmissionärerna trycktes i extra många exemplar för att
täcka intresset som fanns utanför den vanliga läsekrets (Hellström 1996:8).
Man behövde alltså inte vara upptäcktsresande för att få rubriker och
uppmärksamhet. Att resa till främmande land, oavsett anledning, var en stor
händelse.
EFS-missionärernas bakgrund
Lange (1836–1911), Carlsson (1836–1967 och Kjellberg (1837–1867) var de
tre första svenska missionärerna som åkte med EFS. Lange hade först läst vid
den svenska missionsskola som Fjellstedt startat, och sedan rekommenderats
att gå vidare i studierna vid Basels missionsinstitut (Hellström 1996:15ff.).
Lange kontaktade EFS och erbjöd sig att tjäna Sverige och organisationen i
utlandsmissionen. EFS som precis var i färd att starta den internationella
missionsverksamheten antog erbjudandet. Lange återges som den lärda av de
tre. Samtliga kom från fattiga förhållanden. Carlsson och Kjellberg upptogs av
missionsförbundet, i likhet med många andra, för sin vilja att lära om gud och
missionen. Missionärerna som ville resa utomlands hade kallats av gud för att
hjälpa dem som hade det ännu sämre än det egna landets hjälpbehövande.
Hellström (1996:16f.) skriver så här: ”Men i väckelsens tider hade de nåtts av
ropet från människor i ännu djupare nöd”.
Missionärerna kan precis som Fjellstedt beskrivas som barn av sin tid som tog
tillfället när möjlighet till utbildning och yrke öppnade sig. Missionsförbunden
gav en chans att ta sig ur fattigdomen, och erbjöd dessutom en möjlighet att
resa utomlands likt de samtida berömda upptäcktsresenärerna.
För att bryta mark i dessa helt nya områden räckte det inte med
missionskunskaper. Carlsson och Kjellberg ansågs av olika skäl lämpade som
medföljare till Lange. Kjellberg valdes för sitt praktiska sinnelag. Han skulle
tjäna missionen som hantverkare. Carlsson ansågs ha läshuvud och god
förmåga att få kontakt med människor (Hellström 1996:73). Det visade sig
också vara Carlsson och Kjellberg som hade bäst framgång i missionen
eftersom de kunde ta sig fram i fält, lära sig språk och närma sig befolkningen.
De fyra efterföljande missionärerna som organisationen sände hade liknande
bakgrunder som de ovan nämnda. En var timmerman, en var bondson och två
var skräddare. Deras praktiska kunskaper visade sig också användbara i fält.
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Kunskaperna hjälpte missionärerna att ordna sitt uppehälle och att skapa
kontakt med befolkningen (Hellström 1996).
EFS arbete fortsätter
Livet för de första missionärerna var hårt. De tog sig inte fram dit de skulle
och sjukdomar härjade. Det var inte bara sjukdomar som gjorde det svårt att
fullfölja uppdraget att etablera en missionsstation bland Gallafolket.
Svenskarna avråddes från att försöka ta sig in i Etiopien eftersom det var för
farligt att ta sig fram på vägarna. De föreslogs sätta upp en väntansmission,
vilket inte heller var helt enkelt. Flera missionärsförbund var redan etablerade
och det gällde att finna en plats där de inte konkurrerade med andra. Till sist
valde de att slå sig ner i Kunama i väntan på att kunna ta sig vidare mot målet
(Hellström 1996 27f.). Lange var länge sjuk och oförmögen att göra något och
återvände till Sverige 1867. Carlsson dog av något som beskrivs som
”klimatfeber”, och Kjellberg mördades (Hellström 1996:9f.). EFS fortsatte
dock att sända missionärer. Det krävde en strid ström av nya människor
eftersom många dog av sjukdomar eller mördades efter en kort tid i fält
(Hellström 1996:9ff.). Efter ett antal utskickade missionärer tog de sig till sist
fram till målet och etablerade missionsverksamheten i Etiopien. Fortfarande
driver organisationen verksamhet i området (Hellström 1996, EFS
Utlandsprojekt 2011). EFS banade också väg för fler missionsorganisationer,
och det var inte bara män som åkte.
Eftersom unga kvinnor är den vanligaste volontärresenären i kommersiella
volontärresebyråer och också ägnar sig åt liknande typ av hjälparbete i
missionärernas hjälparbetsgeografi vill jag säga något om missionärskvinnorna.

Svenska missionskvinnor i det internationella hjälparbetet
Kvinnor var tidigt aktiva i utlandsmissionen. Redan 1884 reste den första
kvinnliga ogifta missionären, Ida Jonatansson, till Sydafrika med Svenska
Kyrkans Mission (SKM) (Sarja 2002:13). Hon kom att följas av många.
Faktum är att under nittonhundratalet var kvinnor i numerär majoritet inom
den utländska missionen, vilket inte alltid varit tydligt eftersom män oftast
stått i fokus för missionsstudier (Sarja 2002:309). Tidens genusordning gör sig
gällande även för de tidiga kvinnliga missionärerna:
I Svenska Kyrkans Mission var kvinnors arbete i första hand förlagt till
missionsstationer. Där arbetade de i skolor och barnhem. På så sätt
utmanades inte uppfattningar om att det kunde vara olämpligt om
kvinnor verkade i offentligheten. De sysslade i stället med traditionellt
kvinnliga uppgifter, med svenska ögon sett. De undervisade barn och
unga, fostrade flickor, de var med andra ord moderliga och
omhändertagande (Sarja 2002:311).
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Som citatet visar påminner verksamheterna som de kvinnliga missionärerna
ägnade sig åt om den nationella filantropins verksamhetsområden.
Missionsresan gav också kvinnor möjlighet att leva ett förhållandevis fritt liv
där de kunde bestämma över sig själva och göra saker som inte var möjliga i
Sverige. De kunde utföra sysslor som annars inte ansågs lämpliga för kvinnor,
även om huvudsysselsättningarna var traditionellt kvinnliga. Exempelvis fick
de från vissa församlingar lov att predika när de var i Afrika samtidigt som det
i samma församling var förbjudet för kvinnor i Sverige (Sarja 2002:309ff.). Det
internationella hjälparbetet inom missionsrörelsen gav således svenska kvinnor
möjlighet till frihet och ett självständigt liv likt det som de brittiska kvinnorna
upplevde som militärsjukvårdare (Summers 1988).
Småskollärarinnan Ida Jonatansson (1859–1950) var en av de sökande till
SKM:s första annons efter kvinnliga medarbetare till utlandsmissionen år
1883. Hennes ansökan lämnades in av kyrkoherden i den församling där hon
arbetade. Att det var kyrkoherden som lämnade in ansökan berodde
antagligen på att Jonatansson vid ansökningstiden var omyndig, och därför
inte kunde söka själv (Sarja 2002:61f.).13 Jonatansson lär själv ha sagt att hon
inte ansåg sig passa som missionär och därför inte sökte. Hur det än gick till
accepterade hon tjänsten när den erbjöds henne efter att ha fått guds kallelse
att resa för att hjälpa människorna i Natal (Sarja 2002:63). Jonatansson
anlände i Natal 1884 och arbetade bland annat som lärare på
missionsstationens barnhem. Hon var den första med lön anställda ogifta
kvinnan i SKM. Med detta öppnade hon en av tre anställningsformer för
kvinnor inom Svenska kyrkan: organist, diakonissa och från 1884 kunde
kvinnor också vara utlandsmissionärer (Sarja 2002: 64). Arbetet var dock inte
välbetalt. Hon tjänade mindre på sin lärartjänst i Natal än vad hon hade gjort i
Sverige med motsvarande arbetsuppgifter (Sarja 2002: 63). Att utföra det
internationella hjälparbetet krävde en ekonomisk uppoffring. Det kunde
motiveras av det högre syftet: att hjälparbetet hade kommit som en kallelse
som inte kunde nekas. Den ekonomiska uppoffringen var ett oundvikligt pris
för att följa kallelsen.
Det var dock inte bara fattiga män och kvinnor som drogs till
utlandsmissionen. Representerade var också kvinnor från den adliga
överklassen. Hedvig Posse (1861–1927) är ett exempel. Posse ansökte till
SKM om att få resa till Sydafrika som missionär efter en kallelse från gud att
hon skulle omvända hednabarn till kristen tro (Sarja 2002:73). Med sin adliga
börd ansågs hon ha tillräckliga kunskaper i språk och andra områden för att
antas, trots avsaknad av formell utbildning, (Sarja 2002:72). Hon fick själv stå
för resekostnaderna till skillnad från de övriga, men fick lön som de andra i
13

Ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder fram till 1884 när myndighetsåldern sänktes till 21 år
(Sarja 2002:62).
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fält. Överklassens kvinnor hade vanligen som uppgift att ta hand om familjen.
Posses föräldrar och bror var döda och hennes syster ogift. Därmed hade hon
inget familjeansvar och missionsyrket gav henne frihet. I ett brev till sin syster
formulerar hon sitt liv på följande sätt: ”Tänk Anna att vi har de här uppgifterna
och slipper åka runt på societetens bjudningar” (Sarja 2002:74). Citatet ger
uttryck för en frihet som missionärslivet gav för också adliga kvinnor i relation
till livet hemma.
Natal och Zululand var populära områden för missionärer från olika länder
under slutet av 1800-talet (Sarja 2002:50). Också flera svenska
missionsförbund fanns i området och några startade flera missionsstationer.
Det möjliggjorde att missionärer kunde flytta mellan olika organisationer och
missionsstationer. Sarja (2002) nämner ogifta Jenny Hägglund (1866–1901)
från Almundsryd i Småland som exempel på en kvinna som realiserade sådana
möjligheter. Hägglund antogs som missionär till Natal och Zululand av
Helgelseförbundet 1893. Hon hade inga formella yrkeskunskaper eller
språkkunskaper att visa upp utan verkar ha antagits för sin religiösa kallelse
(Sarja 2002:142). Fram till hon dog av sjukdom 1901 var hon verksam i
området. Hon arbetade på flera olika missionsstationer och var föreståndare
för några av dem. För sitt kringflackande liv mellan missionsarbeten beskrivs
Hägglund som en vagabond i sammanhanget (Sarja 2002:140ff., 264ff.).
Missionslivet erbjöd således grader av äventyrlighet.
Att resa som missionär var av antalet ansökningar att döma populärt. Det
fanns fler sökande än platser. Ett antal av kvinnorna i Sarjas (2002:310)
avhandling i teologi uppges ha sökt andra missionsplatser innan de fick sin
anställning, vilket tyder på att det fanns en utsållningsprocess bland de
sökande. Uppdraget uppfattades antagligen som speciellt, inte bara för att det
utfördes i främmande länder, men också för att några valdes ut. Att några
ansågs olämpliga gav status till de utvalda.
SKM krävde också efter hand mer utbildning och efterfrågade missionärer
med specifika yrken som sjuksköterskor, folkskollärarinnor och diakonissor.
De av Sarja (2002) studerade missionärerna var också till bakgrund, ålder,
utbildning och social härkomst en heterogen grupp. Deras gemensamma drag
var att de: ”…oftast upplevt någon form av kallelse och denna drev dem att på olika
sätt försöka sprida det kristna evangeliet” (Sarja 2002:310). Genom missionen
fick kvinnorna möjlighet till en högre grad av frihet och äventyr än hemma i
Sverige. Uppenbarligen gällde det kvinnor från olika samhällsklasser, som
exemplen Jonatansson och Posse visar, även om den sistnämnda representerar
ett klassmässigt undantag. Oavsett vilka skäl de kvinnliga missionärerna själva
hade uppgett utöver kallelsen kan jag konstatera att många som drogs till
missionen var kvinnor och att de med missionsarbetet upplevde en högre grad
av frihet i relation till livet hemma.
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Missionärernas hjälparbetsgeografi
De svenska afrikamissionärerna i Sarjas (2002) återgivning levde och verkade
under kolonialismen. Den polariserade världsbilden med det kristna Europa
som världsmakt och den icke-europeiska hedniska världen, spreds med
missionärer från England också till Sverige och svenska missionsförbund
(Hodacs 2003:11f.). Brittiska missionärer verkade också under 1800-talet i de
skandinaviska länderna eftersom de ansåg att folket ogudaktigt. Trots att
Sverige var misslyckade kolonisatörer delade inflytelserika grupper i landet den
europeiska världsbilden som utvecklades med Englands, och andra länders,
framgångar inom området (Hodacs 2003:226ff.). Mission var ett sätt att rädda
den hedniska världen och dess befolkning. Som jag skrev inledningsvis fanns
det bland missionärerna olika åsikter om kolonisationen av länder. Som
Comaroff & Comaroff (1991) skriver finns det också olika sätt att tolka
missionärernas verksamheter. De anser att missionen ofta har återgetts som ett
sätt att underordna befolkningen i relation till kolonisatörerna. Men de skriver
att det också finns skäl att anta att missionärerna skapade en grund för
människor att göra motstånd mot kolonisatörerna (Comaroff & Comaroff
1991:3ff.).
Många svenska missionärer i fält sägs ha varit positivt inställda till
kolonialismen, om än försiktigt. Ett skäl som uppgavs till den positiva tonen
var kolonialiseringens fördelar för missionsarbetet eftersom kolonisatörerna var
kristna (Sarja 2002:314). Några svenska missionärer menade att missionen
skulle bedrivas i koloniserade områden för att hjälpa till att omvända
befolkningen mot ett civiliserat leverne (Holmberg 1988:311ff.). Svenska
missionärer etablerade sig också i icke-koloniserade områden. EFS verksamhet
i Etiopien kan nämnas som ett exempel (Holmberg 1988:315). I en bredare
definition av kolonialism som inte bara innefattar erövrade områden är den
svenska missionen en del i kolonisationen (Ipsen & Fur 2009:8f.). Genom att
sprida den kristna tron och på andra sätt verka inom bland annat utbildning
var de svenska missionärerna en del i att förändra det afrikanska samhället.
Uppdelningen av världen speglades också av enskilda svenska missionärer.
Exempelvis uppfattades det som önskvärt att vidmakthålla en skillnad mellan
missionärerna och den inhemska befolkningen, vilket Sarja (2002) beskriver
genom att återge utdrag ur ett brev. Brevet är skrivet år 1900 av Hedvig Posse
och handlar om kollegan Ida Jonatansson: ”Hennes myckna umgänge med de
svarta har gjort henne i allt för mycket lik dem” (Sarja 2002:315).
Citatet visar att det fanns en social skiljelinje mellan missionärerna och den
inhemska befolkningen, och att det enligt några var viktigt att hålla distansen.
Man fanns inte i landet för att beblanda sig med dem utan för att hjälpa i de
frågor man bestämt som viktiga, vilket tydliggör den sociala differentieringen
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som hjälparbetet byggde på. Särskiljandet gick dock inte nödvändigtvis mellan
den enkla uppdelningen i vita och svarta. Tidigare forskning har visat att
missionärerna kunde känna sig närmare eliten i den kristnade svarta inhemska
befolkningen än andra vita kolonisatörer (Hodacs 2003:33).
Utlandsmissionen sträckte sig till Afrika, Asien och Latinamerika. Som med
missionen i Afrikanska länder fungerade också missionärernas arbete i Bolivia
som språngbräda för det svenska hjälparbetet i efterkrigstiden.

Svensk Pingstmission i Bolivia
Pingströrelsen startade i USA som en andlig väckelserörelse 1906. Redan året
efter reste emigrerade svenskar tillbaka till Sverige som rörelsens missionärer.
Pingströrelsen fick snabbt fäste i Sverige (Waern 2007:11ff. och Enquist
2001). En del av organisationens verksamhet blev utlandsmission. Svensk
Pingstmission i Bolivia startade 1920 och var fram till åtminstone 1990-talet
ett av FrikyrkoSveriges största missionsföretag (Alvarsson 2002:5). Det
började med sju svenskar som reste till landet för att etablera en
missionsstation.
Boliviamissionärernas bakgrund
1920 begav sig en grupp om sju personer ut på missionsresa till Argentina och
Bolivia. Missionärerna var runt trettio år och bestod av tre par och en
ensamresande man. Ingen i gruppen kunde spanska, och de flesta kom från
icke-kristna hem och hade blivit troende sent i livet. De hade fått en kallelse
från gud att viga sina liv åt missionen, och målgruppen var indianer (Alvarsson
2002:11). Samtida med kallelsen var etnografen och upptäcktsresanden Erland
Nordenskiöld och den norske pionjärmissionären Birger Johnsen i ropet.
Erland Nordenskiöld var son till den upptäcktsresande Adolf Erik
Nordenskiöld som jag nämner tidigare i det här kapitlet
(Nationalencyklopedin Nordenskiöld 2011). Erland Nordenskiöld gav ut
böcker om Sydamerikas indianer: Indianlif i El Gran Chaco (1910) och
Indianer och Hvita (1911) som fick god spridning, troligtvis också bland unga
pingstvänner trots att han var kritisk mot missionen (Alvarsson 2002:9ff.).
Mot bakgrund av Nordenskiölds negativa inställning till missionen poängterar
Alvarsson att inspiration till resan kan ha kommit från fler håll än det
religiösa, vilket jag anser inte verkar helt orimligt. Alvarsson (2002) resonerar
på följande sätt om missionärernas inspiratörer:
Man kan säga att medan Nordenskiöld stod för den ursprungliga
inspirationen och bakgrundsinformationen om Bolivias indianer så stod
Birger Johnsen för konkretiseringen av missionsplanerna. Han hade
prövat hur det var att omsätta visionerna i praktiken och han kunde
vägleda svenskarna i deras planer (Alvarsson 2002:13).
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Några hade brutit mark och visade en geografi med hjälpbehövande. Därmed
hade en möjlig sysselsättning i ett avlägset, spännande och exotiskt land med
en befolkning som lämpade sig för missionsinsatser pekats ut. Svenskarna
träffade också Johnsen när de kom fram och fick hjälp av honom att finna sig
tillrätta. Gruppen förstod att som de första missionärerna i Argentina och
Bolivia skrev de svensk missionshistoria. Det var allvarsamt för resenärerna
som också kritiserade medlemmen Gustaf Flood som reste i förväg för att bli
den absolut första svenska missionären i området (Alvarsson 2002:13). Att
vara den första svenska missionären i främmande land stod för mod och
äventyr, även om de andra anslöt bara ett kort tag efter.
Missionsresor var fortfarande stora händelser och tillräckligt stoff för flera
tidningsartiklar. Inför resan ägnades missionärerna en helsida med bilder i
Pingströrelsens tidning Evangelii Härold (EH) (Alvarsson 2002:10).
Alvarssons skildring av händelseförloppet i citatet ovan visar hur de
upptäcktsresandes äventyr och hjältemod att upptäcka nya landområden
sammanflätas med missionsrörelsens verksamheter i främmande länder. De
upptäcktsresande gav en grupp unga människor lust att ge sig ut i världen och
missionen gav ett möjligt och accepterat skäl att resa utan att vara
upptäcktsresande. De svenska missionsorganisationerna gjorde drömmarna
realiserbara. Med andra ord vävs berättelsen om upptäcktsresenärerna samman
med det internationella hjälparbetet som missionärerna utförde på samma sätt
som för Nightingale och hennes medhjälperskor.
Konkurrens på missionsfältet
I de tidigare exemplen med utlandsmissionen har jag visat att det redan på
1800-talet var svårt att finna en plats att sätta upp missionsstationer utan att
konkurrera med andra. Så också i Bolivia på 1920-talet. Flood skickar efter en
tid i Bolivia en rapport om läget till EH:
Verklig evangelisk verksamhet finns så gott som ingen i Bolivia; i La Paz
och Cochabamba ha metodisterna institut, där katolikerna få lära sig
engelska och efter vad mig förtäljt, även lära dansa och spela tennis. Även
finnes tre baptistförsamlingar i Bolivia, men även där är livet ljumt, för
att inte säga dött. Nielsén berättade för mig, att då han häromdagen kom
i en baptistdiakons hem satt diakonen jämte några andra och spelade
kort, så frälsningen är nog inte mycket med, då de inte blivit frälsta från
kortleken. Så har plymouthbröderna mission på två ställen, så finns en
mission i San Pedro med flera missionärer, den sistnämnde tror jag är
mer andlig än de övriga. Dessutom äro vi nu när br. Gustafsson kommer
fem pingstmissionärer. Detta är all evangelisk verksamhet som finns i
Bolivia (EH 1921/42:190 i Alvarsson 2002:40).
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Citatet visar att det redan fanns andra organisationer etablerade i landet, även
om Flood ansåg att det var en liten evangelisk verksamhet. Med sin kritik av
hur den befintliga verksamheten gick till belyser han en konkurrenssituation. I
den kunde, enligt Flood, den svenska Pingstmissionen hävda sig.
Situationen med konkurrens mellan internationella hjälporganisationer om
hjälpmottagare och givare känns inte främmande som en beskrivning av vår
samtids internationella hjälparbete. Ovanstående visar att den internationella
hjälparbetsgeografin länge varit föremål för organisationers konkurrens om
utrymme. Flera svenskar befann sig också under den här tiden i olika länder
för att missionera. Det fanns flera missionsförbund, och samma förbund hade
missionsstationer i olika länder. Samtliga missionärer bad medlemmarna från
sin församling att skänka pengar till just deras verksamhet. Det rådde också
redan i början av 1900-talet en konkurrenssituation om att få människor
hemma att öppna plånboken för att hjälpa människor i främmande länder. Det
gällde att hävda sig i konkurrensen och visa att pengarna gjorde nytta som
man tänkte sig att potentiella givare önskade (Alvarsson 2002:18).
Boliviamissionärerna argumenterade för sin viktiga gärning att hjälpa
”hedningarnas” okunskap, sjukdom och andliga nöd” när de första gången 1920
skrev till tidningen EH för att få församlingsmedlemmarna att skänka pengar
till arbetet (Alvarsson 2002:16).
Med de redan etablerade missionsinstituten, som fanns i Bolivia när
svenskarna kom dit, fanns också historier om tidiga missionärers äventyr. En
av historierna som berättades var om den första brittiska kolportören Luke
Matthews som fanns i området 1827–1828. Han följdes av missionären och
församlingsgrundaren Gardiner 1846 som startade South American
Missionary Society. Det beskrivs att de första missionärerna i Bolivia hade en
svår tid, och en amerikansk kolportör, Joseph Mongiardini, mördades 1850.
Historien levde vidare flera år senare och spreds bland missionärerna som
återberättade den i breven hem (Alvarsson 2002:37). Jag tolkar återgivningen
av historien som ett sätt att sprida en äventyrlig och farlig bild av landet. I
förlängningen gav den en heroisk gloria till de svenska missionärerna som
precis som de upptäcktsresande trotsade farligheter. Om inte för att
”upptäcka” nya landområden och befolkningar så för att sprida tron bland
hedningarna. Missionen var således en självuppoffrande verksamhet utförd av
modiga människor som med risk för sina egna liv hjälpte lokalbefolkningen till
ett bättre.
Svensk Pingstmissions arbete fortsätter
Kina hade fram till 1940-talet, när de stängde för mission, varit en populär
plats för svenska frikyrkliga missionärer. Kanske bidrog stängningen av Kina
till det ökade intresset för Bolivia under 1950-talet. Den andra vågen
missionärer som reste kallades för ”Boliviafararna”. De uppmärksammades i
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lokal- och dagspressen. Uppmärksamheten hängde delvis samman med att
Valutakontoret stoppat valutautförsel i efterkrigstidens Sverige såvida det inte
gällde startkapital för utvandrare (Alvarsson 2002:127ff.). Därför blev denna
andra våg av Boliviamissionärer tvungen att emigrera, och fick försöka skaffa
sig försörjning i landet. Brev hem vittnar om att de utåt försökte hålla skenet
uppe. Dagboksanteckningarna från samma tid visar dock att missionärerna
hade svårt att klara sig och göra sig hemmastadda (Alvarsson 2002:169). För
att få en inkomst startades affärsverksamheter som hotell och kafénäring
genom vilka de lyckades dra in pengar (Alvarsson 2002:184ff.). Med
inkomster från företagen kunde missionärerna vara kvar i landet och bygga
upp en verksamhet som togs över av nästkommande generationer svenska
missionärer. Den tredje vågen Boliviamissionärer reste under sextio- och
sjuttiotalet och startade verksamheter inom bland annat utbildningsområdet,
socialt arbete och sjukvård (Alvarsson 2002:171).
Sedan de första missionärerna reste till Bolivia har alltså flera följt i deras spår.
Svensk Pingstmission bedriver fortfarande verksamhet i Bolivia. Alvarsson,
som jag har refererat till under den här rubriken, är en av alla som arbetat som
missionärer i landet. Svenskars närvaro i landet har dock inte bara fortlöpt på
basis av missionsrörelsens egna generationer. Andra svenska organisationer
som exempelvis Svalorna är också etablerade. Sida har också kontor och
personal i landet (Sida Bolivia 2012). Det historiska händelseförloppet och
utvecklingen med flera ideella hjälporganisationer och närvaron av svenska
statens biståndsorgan i landet kommenterar Alvarsson (2002) på följande vis:
Det är dessutom troligt att vi inte heller hade haft de sociala projekt som
Tredje generationens missionärer startade – barnbyar, skolor, mejerier
och annat – om inte Boliviafararnas affärer hade funnits. På sjuttio- och
åttiotalen kanaliserades dessa missionärer trots allt miljoner av svenskt
bistånd till hälso- och sjukvård, till skolverksamhet, till bostäder, mm.
Utan Boliviafararna är det osäkert om dåvarande biståndsministern och
pingstvännen Alf Svensson haft någonting att inviga eller besöka i
Bolivia i början av nittiotalet… (Alvarsson 2002:349).
Citatet ger en historisk förklaring med olika missionärsvågors tidigare
etablering i Bolivia till hur landet blev en mottagare av svenskt statligt bistånd.
Andra förklaringar kan naturligtvis också spela in, som att det helt enkelt är ett
land med stort hjälpbehov. Det finns dock många länder som skulle kunna
hävdas ha samma behov som Bolivia där Sverige inte har någon etablerad
hjälpverksamhet. Därför vill jag hävda att det mest troliga är att
Pingstmissionens verksamhet, kunskap och erfarenhet av landet och dess
befolkning var betydande för biståndets etablering. Det är inte konstigt att
man vill etablera verksamhet där det finns folk med kunskap om landet och
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nödvändiga kontakter. Det visar en specifik geografisk spårbundenhet i det
svenska internationella hjälparbetet och hjälporganisationernas etableringar.
Missionsrörelsen skiljde sig från övrigt internationellt hjälparbete under
samma period genom att de geografiskt arbetade utanför Europa. Det hänger
naturligtvis ihop med missionärernas förstahandssyfte för hjälparbetet, att
missionera. Många som inte var kristna fanns på andra kontinenter. Det
motiverade att söka sig utanför Europa. Det fanns också i Sverige och andra
länder inhemsk mission, men den var inte fylld med äventyr som för de som
reste utomlands. En intressant skillnad mellan det inom- och det
utomeuropeiska hjälparbetet är att missionärernas målgrupp, indianerna,
liksom de avlägsna länderna lockade som något exotiskt. Det skiljer sig från
hur hjälparbete inom Europa återges. Det exotiska har alltid varit förbehållet
andra kontinenter och dess befolkning, vilket kan härledas till beskrivningarna
från upptäcktsresenärerna och den koloniala världsbilden.

Sammanfattning
Min första poäng från det här kapitlet är att det under 1800-talet uppkom
nationellt inriktade hjälporganisationer med (i) en ideell organisationsform,
som var (ii) en domän för kvinnor, och med (iii) en berättelse som
kännetecknades av altruism, idealism och samhällsmoderlighet. Med dessa
karakteristika institutionaliserades hjälporganisationerna och hjälparbetarna.
De nationella organisationernas form och praktik var föregångare till de
internationella hjälporganisationerna.
Min andra poäng är att med Nightingales hjälpresa till Krim flyttade
hjälparbetet utomlands och införde kvinnliga barmhärtighetssamariter som en
del av krigsfältet. De var föregångare till det sekulära internationella
hjälparbetet.
Kapitlet handlar också om utlandsmissionärerna. Missionärerna ägnade sig
tidigt i det internationella hjälparbetets historia åt andra än landsmän på
främmande kontinenter.
Min tredje poäng är att med urvalsprocesserna för Krimkrigets hjälparbetare,
och utlandsmissionärerna, påbörjades en normering av den internationella
hjälparbetsstaben. I urvalsprocesserna sanktionerades hjälparbetarnas rätta
beteende, egenskaper och praktiska kunskaper. Det gav efterkommande
sökande, och omgivningen, tydliga signaler om vilka personliga egenskaper
som krävdes för att bli en internationell hjälparbetare. Urvalsprocesserna gav
också verksamheten exklusivitet eftersom några ansågs bättre lämpande än
andra. Trots stränga uppfattningar om vad som kännetecknade en rättrådig
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hjälparbetare – altruism och idealism – smittades berättelsen om det
internationella hjälparbetet med äventyr, frihet och mod av de
upptäcktsresande männen och den koloniala världsbilden med främmande
länder som exotiska. Om det exotiska inte direkt gällde Krim, så var resandet
äventyrsbetonat.
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4. INTERNATIONELLT
HJÄLPARBETE UPPKOMMER OCH
ETABLERAS
I det här kapitlet ligger tonvikten på tre saker: (i) hur det internationella
hjälparbetet blev ett område för organisationer utanför den kristna missionen,
och hur det började riktas (ii) mot andra än de egna landsmännen. Med hjälp
av DiMaggio & Powells (1991) teori om mekanismer som skapar
organisatorisk isomorfism: tvingande, normativa och mimetiska processer visar
jag hur (iii) det internationella hjälporganisationerna uppkommer och
etableras som ett organisatoriskt fält.
Jag visar hur det internationella organisatoriska fältet uppkommer genom att
spåren från föregångarna följs upp och utvecklas till ett organisatoriskt fält
med hög legitimitet, och blir ett permanent inslag i samhället. Den studerade
perioden sträcker sig från 1860-talet till strax efter andra världskriget, med
huvudsakligt fokus på krigstiden.
I det föregående kapitlet resonerade jag om föregångare till det internationella
hjälparbetet. Föregångarna var av olika karaktär och bidrog med olika saker till
det internationella hjälparbetsfältet. Från det nationella hjälparbetet kom den
ideella organisationsformen och hjälparbetarnas köns- och klasstruktur.
Missionärerna var tidigt ute i en utomeuropeisk hjälparbetsgeografi. Influenser
från missionsverksamhet togs dock inte upp inom det internationella
hjälparbetet förrän dess direkta geografiska och kulturella kunskaper från det
utomeuropeiska hjälparbetet efterfrågades. Med missionärsorganisationerna
och Florence Nightingales urvalsprocesser formades berättelsen om de
internationella hjälparbetarna som praktiskt utbildade, altruistiska, idealistiska
och samhällsmoderliga. Nightingale är i det internationella hjälparbetets
historia mest väsentlig som inspiratör till de internationella
hjälporganisationernas uppkomst.
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Internationella Röda korset banar väg
Internationella Röda korset (IRK) bildades 1863 (Söderberg 1965:47). Som
organisation fristående från stater skapade IRK en arena för det internationella
hjälparbetet.
Henry Dunant (1828–1910), den mest kända av IRK:s upphovsmän, sägs ha
hämtat kunskap och inspiration för bildandet av organisationen från
Nightingales insatser i Krimkriget och från sina egna upplevelser från slaget
vid Solferino (1859). Där organiserade Dunant hjälp till sårade soldater från
båda sidor av de stridande. Uttrycket tutti fratelli (alla är bröder) myntades och
med det avsåg Dunant att alla sårade soldater på krigsfältet, oavsett
nationalitet, måste få hjälp. Genom IRK som neutral part på krigsfältet skulle
tutti fratelli förverkligas. Som framkom i förra kapitlet var Nightingale en ikon
redan under sin livstid och det berättas att Dunant hoppades på hennes stöd
för verksamheten. Stödet uteblev dock eftersom hon inte trodde på den
pacifistiska tanken som från inledningsskedet var uttalad inom IRK
(Söderberg 1965:47). Dunant och de övriga upphovsmännens intresse för
Nightingale visar hur banbrytande och stilbildande hennes insatser med
kvinnor på krigsfältet var.
IRK skulle utbilda ideella sjukvårdsarbetare som i krig kunde rycka ut för att
hjälpa sårade soldater. Med rödakorsemblemet skulle sjukvårdarna visa sin
neutralitet och lämnas ifred för att uträtta arbetet (Söderberg 1965:16ff.). För
att organisationen skulle erkännas som neutral och garanteras skydd under
insatserna behövde man få med sig statsmakterna. Under de första
verksamhetsåren drev IRK igenom ett antal konventioner som ratificerades av
flera länder. Den första Genèvekonventionen kom till vid en diplomatisk
konferens 1864. Där fick IRK igenom sitt huvudsakliga syfte att ”bringa hjälp
åt sårade där militär sjukvård kan vara otillräcklig” (Söderberg 1965:52ff.).
Detta, som var det första mellanfolkliga fördraget, och efterkommande
konventioner möjliggjorde det organiserade internationella hjälparbetet på
krigsfältet.
Dunant återges i Svenska Röda korsets hundraårskrönika som den
självuppoffrande bankiren som dog utfattig. Författaren till krönikan tecknar
en bild av Dunant med följande beskrivning av hans levnadsöde:
Han kom att engagera sig så totalt i människokärlekens idéer att han
blev utfattig, ur borgerligt konventionell synpunkt en vanära för sig själv
och sin stad, och just därför en ära för hela mänskligheten. /…/Medan
Dunant utbildades till bankir, ett yrke som kräver kallt huvud och kanske
också understundom kallt hjärta, läste han resebeskrivningar (vari
moralen var oantastlig) för stadens fångar och besökte sjuka gummor.
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/…/Dunant var ett slags hänförd romantiker med mycket starkt
utpräglat sinne för hur praktiska resultat kan uppnås (Söderberg
1965:20).
Karaktärsbeskrivningen av Dunant känns igen från det nationella hjälparbetet
och den mytomspunna Nightingale. För att bedriva internationellt hjälparbete,
liksom nationellt, krävdes andra egenskaper än vad som kännetecknade en
bankir. Observera också att citatet uttrycker att det var hans människokärlek
som gjorde honom utfattig. Inte eventuella dåliga affärer eller andra orsaker.
Vilka skäl och karaktärsdrag Dunant än hade anade han kanske att han var
banbrytande med skapandet av IRK. Han visste dock inget om hur
betydelsefull och långlivad hans organisation skulle bli. Han dog innan första
världskriget och fick därför aldrig uppleva organisationens stora genombrott.
Däremot fick han se hur flera nationella Röda korsorganisationer uppkom och
möjliggjorde syftet med IRK. Med de nationella Röda korsorganisationerna
spreds också idén och en organisatorisk modell för det internationella
hjälparbetet till flera länder, och kunskap om hur dylikt arbete kunde
organiseras. IRK banade således väg för utvecklingen av det internationella
hjälparbetet som organisatoriskt fält.

Svenska internationella hjälporganisationer –
Svenska Röda korset
En av idéerna för möjliggörandet av IRK:s arbete var att det skulle skapas
nationella hjälpföreningar som skulle stötta med sjuksystrar och materiel
(Söderberg 1965:52f.). I Sverige bildas Föreningen för frivillig vård af sårade och
sjuka år 1865. Föreningen blev Svenska Röda korset (SRK) 1915 (Söderberg
1965:57, 152, 192ff.). SRK var en av världens första nationella Röda
korsföreningar. Till sin karaktär liknade den andra nationella
hjälporganisationer som fanns under samma tid. Exempelvis var
föregångsföreningen i likhet med den tidens nationella hjälporganisationer
öppen för kvinnor. Det var de borgerliga kvinnorna som engagerade sig också i
SRK:s verksamhet (Lindner 1988:204). Eftersom borgerliga kvinnor fanns i
de nationella hjälporganisationerna, kunde de också ingå i de internationella.
Att medlemskap i den här typen av organisation var för de högre klasserna står
klart av organisationens invigningstal. Som tiden bjöd kännetecknades det
första årsmötets inledningstal av patriotism och gav uttryck för en
(över)klassbunden plikt att hjälpa behövande. Prins Oscar som vid tiden var
ordförande inledde sitt tal på följande vis:
Vi är idag församlade för att förbereda människokärlekens verk. En av
människans förnämsta plikter – vi veta och erkänna det alla – bjuder att,
efter måttet av beskärda krafter, ska lindra likars nöd och avtorka
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smärtans tårar. Men i samma mån vi allvarligare begrundar denna
plikt, i samma mån fatta vi ock allt bättre hela vidden av det
verksamhetsområde, till vilket den hänvisar oss (Söderberg 1965:70–71).
Citatet avslöjar att borgerliga tongångar följde med vid bildandet av den
internationellt inriktade hjälporganisationen. Att prins Oscar var ordförande
visar också att organisationen från början räknades som viktig.
Människokärlekens verk riktade sig inledningsvis främst mot det egna landets
behövande, trots att det var en internationellt inriktad organisation. Jag vill
understryka att SRK:s internationella verksamhet till en början var av mindre
omfattning. I stadgarna skrevs inledningsvis att man endast skulle medverka
internationellt i händelse av ett större europeiskt krig. Istället satsade man på
att utveckla nationellt hjälparbete av social karaktär. Det nationella
hjälparbetsfältet som redan var upptrampat visade på lämpliga arbetsuppgifter
och områden för hjälpverksamheten. SRK tog intryck av de sekulariserade
filantropiska idéströmningar som var rådande under organisationens första
period och startade några socialt inriktade verksamheter. Framförallt gjorde sig
SRK känt genom att under sina första verksamhetsår lägga grunden för
försvarets och den civila sektorns frivilliga samaritverksamhet (Lindner
1988:204f.). Bland annat startade man sjuksköterskeutbildning efter att ha
kontaktat Florence Nightingale och fått råd om det praktiska utförandet.
Under flera år utgjorde sjuksköterskeutbildningen SRK:s största
verksamhetsdel (Söderberg 1965:127ff.).
IRK och SRK visar ett övertagande från det nationella hjälparbetet i (i) den
ideella organisationsformen, (ii) kön- och klassaspekten, och i att (iii)
verksamheten till en början främst riktade sig mot det nationella hjälparbetet.
Det tog tid att finna arbetsuppgifter utomlands och att lära sig att organisera
sig runt den. Trådar från föregångarna syns också i direkta kopplingar mellan
Nightingales hjälpresa till Krim och Dunants idéer om att skapa en
organisation för sårade på krigsfältet. Dunant vidareutvecklade dock
verksamheten genom att för det första skapa en organisation för ändamålet,
och för det andra med idén att hjälparbetet skulle gälla andra än de egna
landsmännen.

Första världskriget – hjälparbetsgeografin
Fram till första världskriget bestod SRK:s internationella hjälparbete av
punktinsatser. Exempelvis var de drivande i den första stora internationella
hjälpinsamlingen i svensk historia, som ägde rum redan år 1870. SRK
publicerade ett upprop i tidningar för att via kollekter och bössor samla in
hjälp till sårade i det fransk-tyska kriget (1870–1871) (Söderberg 1965:90 ff.).
Organisationen skickade också ambulanser och medföljande läkare till
Grekland, Turkiet och Serbien under Balkankriget 1912–1913. Sedan dess
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fanns ”/…/en fond för hjälpexpeditioner till främmande makter och det fanns en
fullt klar organisation för utsändande av ambulanser” (Söderberg 1965:217). Året
efter bröt första världskriget (1914–1918) ut och det internationella
hjälparbetet kom igång ordentligt. Första världskriget är en viktig brytpunkt i
utvecklingen av det internationella hjälparbetet. Det var en samhällelig
förändring som gav de internationella hjälporganisationerna möjlighet att få
fart på verksamheten, och gav plats att bilda nya. Förändringen var inte lika
omfattande som industrialismen, men tillräckligt omrörande för att öppna
möjlighet för den här typen av organisatoriskt fält. Kriget gav en
möjlighetsstruktur för ”special-purpose” organisationer inom det
internationella hjälparbetet. Föregångarna hade påbörjat ett arbete som
utvecklades under första världskriget.

Nya praktiker på krigsfältet
En tidig internationell insats under första världskriget där SRK var delaktigt
var krigsfångearbetet. SRK åtog sig genom en privatperson, grosshandlaren
Wilhelm Didring som först inte var medlem i organisationen, att engagera sig
i krigsfångearbete. Arbetet gick ut på att förmedla så kallade ”Liebesgaben” till
krigsfångar i Tyskland, Österrike-Ungern och Ryssland. Organisationens
överstyrelse ställde sig först tvekande. Didring, som i sitt arbete reste över
gränserna mellan de krigförande länderna, drev på. Han kontaktade ländernas
respektive Rödakorsföreningar samt krigsministerierna och lyckades få lov att
organisera insatserna. Förutom några läkare som hade sänts med ambulanser
var han kanske den första internationellt arbetande svensken för SRK:s
räkning.
Om Didring berättas att han lämnade affärsverksamheterna för att för resten
av sitt liv ägna sig åt det internationella hjälparbetet. En internationell karriär
möjliggjordes eftersom första världskriget erbjöd olika typer av
hjälpverksamheter. Det internationella hjälparbetet växte i omfång med nya
internationella hjälporganisationer. Omfattningen av verksamheten med
Liebesgaben är ett exempel på hur hjälparbetet växte. För det fortsatta arbetet
med Liebesgaben anställdes efter ett tag delegater att följa med transporterna
eftersom avstånden var stora och fångarna många (Söderberg 1965:210). SRK
bedrev även krigsinvalidutväxling. Många svenskar kom nära kriget när de såg
de svårt skadade soldaterna som med SRK:s krigsinvalidtåg färdades genom
Sverige (Söderberg 1965:202ff.).
De internationella insatserna gav SRK gott anseende nationellt och
internationellt. Organisationens nationella stöd under första världskriget
uttrycktes på följande sätt av amiralinnan Dyrssen: ”Vi har varit 500 ordinarie
arbetare, nu har vi hela Stockholm med oss” (Söderberg 1965:193). Med andra
ord hade verksamheten etablerats och vunnit legitimitet i befolkningen.
Hjälparbetsgeografin hade för andra än missionärerna också vidgats utanför
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Sverige och nådde hela Europa. Hjälparbetet hade också gett avtryck i
människors medvetande och många var intresserade av att hjälpa människor
utanför landets gränser. Handlingarna kanaliseras via SRK som praktiskt
arbete eller som förmedlare av gåvor.
Under och efter första världskriget bestod SRK:s internationella arbete, utöver
krigsinvalidtågen och krigsfångearbetet, också av bland annat krigsbarnshjälp
och livsmedelssändningar. Österrike var det främsta hjälpmottagarlandet, men
också Tyskland, Ungern och Ukraina fanns på listan. Många svenska familjer
tog emot krigsbarn och var på så vis delaktiga i det internationella hjälparbetet
även om det skedde på hemmaplan. SRK samarbetade i de olika länderna med
nationella och internationella organisationer och sände personal till bland
annat Wien för att organisera hjälparbetet (Janfelt 1998:68).

Hjälparbetarnas bakgrund
Under krigstiden fick SRK erfarenhet av hur internationellt hjälparbete
organiseras i fält. Krigstidens hjälparbete gav nya erfarenheter till människor
från olika yrkesgrupper (Janfelt 1998:75). SRK ökade antalet personer som
skickades ut för organisationens räkning. Med min studie kan jag inte säga så
mycket om de första internationella hjälparbetarnas bakgrund. Av
hjälpverksamheterna får man ändå veta något om vilka praktiker som
utövades, och därmed vilken klass och vilket kön som rimligen var aktuella.
När fler måste ut i fält räckte inte kungligheter och överklass till och
människor från andra samhällsklasser kom ifråga. De förstnämnda fanns dock
kvar i toppen av organisationen. Med den informationen kan jag säga att det
internationella hjälparbetet utvecklades till att omfatta flera samhällsklasser
och praktiker och involverade både män och kvinnor.

Det internationella hjälparbetsfältet struktureras
Ett tecken på att det internationella hjälparbetet växte i omfattning och i antal
organisationer under första världskriget var behovet av samordning av
hjälpinsatserna. Flera internationella insatser hade varit påtagligt
oorganiserade och samordning behövdes (Janfelt 1998:46). Det innebar ökad
interaktion mellan organisationer och att specifik, och för det fortsatta arbetet
väsentlig, information förmedlades mellan dem. Samordningen strukturerade
fältet och gav en gemensam grund till varför organisationerna behövdes, och
bestämde vem som skulle göra vad, det vill säga en intern arbetsfördelning
inom fältet (DiMaggio & Powell 1991:65ff.). Det internationella hjälparbetet
formerades som ett organisatoriskt fält.
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År 1919 bildade de nationella Rödakorsföreningarna ett gemensamt förbund:
Ligan.14 Förbundet med säte i Paris instiftades för att samordna de nationella
föreningarnas internationella insatser. Under årens lopp har en handfull
svenskar hållit i Ligans ordförandeklubba, eller haft andra betydande
positioner i förbundet (Söderberg 1965:203). Sverige fick tidigt ett gott
anseende inom det internationella hjälparbetet, vilket manifesterades under en
internationell konferens i Stockholm. Under brinnande krig ombads SRK
1915 att stå värd för en konferens om krigsfångehjälpen (Söderberg
1965:195f.). Söderberg skriver att:
Det är mycket glädjande och ger anledning till stolthet att Svenska röda
korset under prins Carls ledning så intensivt uppfattade sin
internationella uppgift och därmed för all världen kunde visa hur den
djupaste röda kors-tanken skulle förverkligas, överallt hjälp åt alla
(Söderberg 1965:203).
Citatet visar den svenska statens intresse i frågan med att en kunglig person
ledde förhandlingarna. Det internationella hjälparbetet utvecklades till en
viktig fråga för stater att visa engagemang och styrka i. I likhet med andra
nationella Röda korsorganisationer var SRK:s syfte också tätt sammanknutet
med den statliga försvarsmaktens (Janfelt 1998:46). Organisationens
internationella arbete uppfattades som en nära nog officiell statlig insats
eftersom de fick bidrag från och hade ett nära samarbete med staten som
legitimerade och sanktionerade arbetet. Janfelt (1998) skriver att stater också
hade egna avsikter för det internationella hjälparbetet:
Utrikespolitik, filantropi och barnomhändertagande förenades i
krigsbarnshjälpen. /…/För Sverige och Danmark var det viktigt att
hjälparbetet kunde förenas med deras neutralitetspolitik. Länderna drev
– såsom Alfred Th. Jørgensen uttryckte det – storstilad utrikespolitik och
de strävade efter att uppträda på den europeiska scenen som stormakter i
människokärlek (Janfelt 1998:231).
Lindner är inne på samma linje. Han visar hur bland andra SRK från 1930talet till strax efter krigsslutet fortsatte ett tätt samarbete med staten. Han
anser inte bara att SRK:s verksamheter styrdes i enlighet med svensk
utrikespolitik. Representanter från bland annat SRK företrädde också staten i
förhandlingar och skickades som sändebud till de västallierade myndigheterna
(Lindner 1988:206f.). Jag kan konstatera att stormaktspolitiska intressen har
funnits med i det internationella hjälparbetet sedan åtminstone första
världskriget. I sammanhanget vill jag också nämna att inte alla i Tyskland såg
14

Ligan är en förkortning av League of Red Cross Societies World Federation of National Red Cross,
Red Crescent and Red Lion and Sun Societies.
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den skandinaviska krigsbarnshjälpen som positiv. Där fanns också de som
ansåg att barnen var föremål för välgörenhetsmakeri (Janfelt 1998:223). Det
vill säga att flera skäl för det internationella hjälparbetet tidigt urskiljdes. Inte
bara för individer, utan också för stater och organisationer, de altruistiska
skälen som baserades på (de borgerligas) människokärlek och sådana som
främjade andra syften.

Ett nytt verksamhetsfält ger nya organisationer
Det ligger nära till hands att tänka sig att de redan etablerade nationellt
inriktade hjälporganisationerna skulle utvidga sin verksamhet geografiskt.
Tidigare forskning har visat att det sällan eller aldrig var fallet. Janfelt
(1998:219) visar att krigsbarnsverksamheten, som också hade en tydlig
nationell del, drevs av nybildade rikstäckande organisationer eller redan
existerande organisationer med internationell profil. De gamla
fruntimmersföreningarna tog sig inte an det internationellt inriktade
hjälparbetet, trots att det låg nära deras befintliga verksamhet. Olika epoker
har gett olika typer av hjälparbete som lett till nya organisationer:
Filantropiskt arbete gav sekelskiftets borgerliga kvinnor möjlighet att
driva offentlig socialpolitik. Engagemang i krigsbarnshjälpen som
kommittémedlem och fosterföräldrar erbjöd en möjlighet, både för män
och kvinnor, att ta del i fredsprocessen och europeisk storpolitik, om inte i
Versailles så väl hemma i sitt eget hörn av världen. Liksom Röda korssystern som befann sig nära krigsskådeplatsen bland sårade soldater, stod
de involverade i krigsbarnsaktionen öga mot öga med Europas nöd i
barnets, det oskyldiga krigsoffrets, gestalt (Janfelt 1998:219).
Det organisatoriska fältet för hjälporganisationer har snarast utvecklats till två
fält, det nationella och det internationella.

Andra världskriget intensifierar hjälparbetet
Andra världskriget satte ytterligare fart på den svenska hjälpverksamheten.
Några år efter krigsslutet sammanfattades den ideella och statliga svenska
hjälpverksamheten under kriget:
Då Sverige under det andra världskriget kom att på alla sidor bli
omgivet av länder, vilka på olika sätt indragits i kriget, blev det redan
på ett tidigt stadium för vårt land en självklar plikt att så långt som
möjligt bispringa i främsta rummet de nordiska grannländerna, senare
även andra länder. Det svenska biståndet fick åtskilliga former, det
lämnades såväl av svenska staten, kommuner, permanenta
hjälporganisationer, för särskilda ändamål skapade organisationer,
ekonomiska, fackliga, religiösa och andra sammanslutningar som av
mycket stora delar av svenska folket så som individuella gåvogivare. Det
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svenska biståndet lämnades både under krigets gång och efter detsamma
(Sveriges internationella hjälpverksamhet 1939–1950 1957:5).
Av citatet framgår att många aktörer var inblandade i hjälpverksamheten som
utvidgades från de nordiska grannarna till andra europeiska länder.
Hjälparbetet verkar ha varit lätt att legitimera för den svenska befolkningen.
Kriget var nära och blev en angelägenhet även för svenskar som inte var direkt
drabbade. Under och strax efter andra världskriget pågick således stora
hjälpinsatser från diverse aktörer och verksamheterna behövde samordnas. Inte
bara på grund av dess omfattning utan också för att hantera praktiska problem
med att bedriva arbetet. Under perioden blev Sverige allt mer avspärrat och det
fanns restriktioner i hur hjälparbetet fick förmedlas. Exempelvis fick varor som
förts in i Sverige västerifrån inte föras vidare till fienden eller områden som var
ockuperade av fiendesidan (Sveriges internationella hjälpverksamhet 1939–
1950 1957:7).
I samordningssyfte uppkom därför 1944 två statliga organ: Statens
Återuppbyggnadsnämnd (SÅ) och Svenska kommittén för internationell
hjälpverksamhet (SIH) underordnade Folkhushållningsdepartementet (Sveriges
internationella hjälpverksamhet 1939–1950 1957:7). Året innan bildades också
Samfundet för internationellt samhällsstudium och uppbyggnadsarbete (Sisu) av
svenska studenter på högskolor och universitet för att mobilisera kunskaper
och krafter inför återuppbyggnadsarbetet efter krigsslutet som man trodde
närmade sig. Sisu inledde direkt ett samarbete med SIH (Lundborg 2005:155
och Svensk uppslagsbok Samfundet för internationellt samhällsstudium och
uppbyggnadsarbete 2011). Några år senare, 1946, grundade fackliga
organisationer, mindre ideella organisationer, SRK och RB organisationen
Svenska Europahjälpen (SEH) för att ”fånga upp en spontan hjälpvilja” (Lindner
1988:16f.).
Tillkomsten av dessa sammanslutningar är intressanta av två anledningar: (i)
den internationella hjälpverksamheten blev med andra världskriget en
omfattande företeelse, och (ii) fältet började formaliseras. Jag har visat att
fältet strukturerades både inom och utanför Sverige. SIH hade också viss
kontakt med den mellanstatliga hjälporganisationen UNRRA som jag nämner
mer om i nästa kapitel.
Den samlade informationen som finns om hjälparbetet mellan åren 1939 och
1950 är en skrift som utkom 1957 och omfattar 32 sidor. Det är alltså en tunn
skrift som dessutom domineras av en uppräkning av hjälpen i siffror och
tabeller. Jag kan av sammanställningens omfång konstatera att det
internationella hjälparbetet ännu inte var någon högt prioriterad fråga för den
svenska statliga administrationen. Det var trots allt ett första försök att
överblicka verksamheten. Skriften visar att hjälpen framförallt bestod i
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varuleveranser,
krediter,
fadderverksamhet
för
krigsbarn
och
flyktingverksamhet samt hälsovårdande och sociala hjälpaktioner. De visar
också statens och SRK:s gemensamma aktiviteter, där staten stödde
organisationen ekonomiskt för hjälpaktioner riktade mot fångar i
koncentrationslägren (Sveriges internationella hjälpverksamhet 1939–1950
1957).
Under krigstiden blev världsfred och hjälparbete angelägenheter också för
stater som jag har visat ovan med SRK:s och svenska statens nära samarbete.
Staters intresse i frågan utvecklades och manifesterades med bildandet av
Nationernas Förbund (NF) som föregångare till Förenta Nationerna (FN).
NF hade nära samarbete med IRK och nationella Röda korsorganisationer.
Det speglar att fältets organisationer lyckades föra upp det internationella
hjälparbetet som en viktig fråga. NF är inte historiens första försök att samla
olika nationer för att formulera en internationell lagstiftning för att reglera
krig. Den franska statsmannen Maximilien de Béthune de Sullys (1560–1641)
förslag om fredsfördrag brukar omnämnas som ett av de första mer kända
försöken, som genom århundraden haft många efterföljare (Granfelt
1925:10ff.). NF hade större framgång än tidigare försök.

Nationernas förbund
NF (1920–1946), med säte i Genève, uppkom som en del i
fredsbestämmelserna som undertecknades vid freden i Versailles 1919.
Initiativet till NF kom från den amerikanska presidenten Wilson med syftet
att skapa varaktig fred. Efter en hetsig debatt i riksdagen blev Sverige
medlemmar 1921. NF uppfattades av några som ett instrument för
segrarmakternas intressen, och inte som ett globalt mellanstatligt fördrag.
Därav kom sig debatten i riksdagen för eller emot medlemskap i
organisationen (Ottosson 1986:1, 32).
Det huvudsakliga syftet med NF var att frångå tanken att kriget bara rörde de
inblandade. Man ville göra krig till en angelägenhet också för andra stater och
införa sanktionsmöjligheter. NF:s första prioritet var frågan om kollektiv
säkerhet (Ottosson 1986:7f.). En förklaring som har getts till bildandet av NF
är att den ekonomiska och sociala bindningen mellan världens länder stärktes
under 1900-talet. En kollektiv säkerhet skulle gynna alla medlemsstater i dessa
frågor (Scott 1973).
NF hade också humanitära frågor på sin agenda. I Granfelts bok Nationernas
Förbund. Vad det är och vad det uträttar från 1925 finns ett särskilt avsnitt om
dessa områden.15 I boken understryks det att hjälparbetet sträckte sig bortom
15
Helge Granfelt (1891-1976) var statsvetare, historiker, rektor i Umeå och författare till böcker som
behandlar världspolitiska frågor.
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krigsflyktingar och krigsfångar. NF arbetade bland annat mot det som kallades
för ”den vita slavhandeln”. Ämnet innebar handel med kvinnor och barn för
prostitution (Granfelt 1925:130f.).16 I slutet av andra världskriget formulerade
organisationens medlemmar också ett program för efterkrigstidens
ekonomiska politik med formuleringar som ”…allas rätt till arbete, mat, kläder,
bostad och hälsovård. Andra mål var tillgång till utbildning och undandröjande av
handelshinder” (Odén 2006:41f.). NF hade även personal i förbundets
underliggande tekniska avdelningar (Granfelt 1925:33ff.). Organisationen
befolkades i likhet med de mindre nationella hjälporganisationerna av
personella resurser med specifika praktiska expertkunskaper.
Andra frågor som NF lyfte var internationell hjälpverksamhet vid
naturkatastrofer och andra större olyckor i enskilda länder där de ideella
internationella hjälporganisationerna kunde nyttjas i fredstid. Italienska Röda
korset hade 1923 kommit med ett sådant förslag. De fick gehör för sin idé i
NF:s förbundskommitté som beslutade att sammansätta en internationell
samarbetskommitté med Röda korsdelegater och tekniskt kunnig personal från
olika länder som fick i uppgift att utreda hur frågan skulle organiseras
(Granfelt 1925:132f.). Således lyckades IRK och de nationella Röda
korsorganisationerna i fredstid etablera och positionera sin verksamhet och
sammanflätade den med det mellanstatliga NF. Det visar att IRK och de
nationella Röda korsorganisationerna hade vunnit hög legitimitet under första
världskriget i flera av världens länder. Jag tolkar det som ett sätt för Röda
korset att utvidga sitt verksamhetsfält.
De större mellanstatliga förbunden NF och efterträdaren FN är väsentliga för
det internationella hjälparbetets utveckling som ett viktigt organisatoriskt fält
av tre orsaker, utan inbördes rangordning. För det första legitimerar de ett
intresse för andra länders sociala och ekonomiska situation med att organisera
internationella frågor. Angelägenheter i andra länder blev en fråga, och ett
ansvar, för andra. För det andra visar de med sin etablering att ett
internationellt verksamhetsområde är viktigt, vilket stärker legitimiteten också
för mindre internationellt inriktade hjälporganisationer. För det tredje vill jag
hävda att de mellanstatliga organisationerna är starkt bidragande medskapare
av det internationella hjälparbetet som yrkesfält med en hierarkisk
arbetsordning. Jag avser med det att människor kunde göra karriär inom det
internationella hjälparbetet. Mindre organisationer fungerade som ett första
steg för att skaffa erfarenheter som tillsammans med utbildning kunde leda till
högre positioner inom fältet.

16

En samtida definition av det problemet är trafficking.
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Utvecklingen av det internationella hjälparbetet med dess organisationer som
uppkommit under krigstiden gav således möjlighet till olika praktiker. En av
dem som tidigt i det internationella hjälparbetets historia valde en yrkesbana
inom det internationella hjälparbetsfältet var Elsa Brändström (1888–1948).
Med exemplet Brändström vill jag visa två saker: (i) hur det organisatoriska
fältet möjliggjorde en yrkeskarriär för kvinnor, och (ii) hur en internationellt
känd hjälparbetsikon spred fältets berättelse om det internationella
hjälparbetet och hjälparbetarna.

Elsa Brändström – den kvinnliga hjälparbetsikonen
Som utbildad krigssjuksköterska reste Elsa Brändström till Sibirien 1915. Där
arbetade hon med krigsfångar fram till 1920. Det är för sina insatser i de
sibiriska och ryska fånglägren hon rönt berömmelse, trots att hon under hela
sitt liv ägnade sig åt hjälparbete. Om sina erfarenheter från tiden i Sibirien
skrev hon boken Bland krigsfångar i Ryssland och Sibirien 1914–1920
(Brändström 1921). Jag återger ett utdrag ur inledningen till boken där hon
ger en förklaring till hur det kom sig att hon hamnade inom det
internationella hjälparbetet, och just i Ryssland:
Min skildring grundar sig på de erfarenheter jag vunnit under 5 ½ års
samvaro med krigsfångarna i Ryssland. Från hösten 1914 till sommaren
1920 har jag nämligen arbetat bland fångarna dels som privatperson,
dels som delegat från svenska Röda korset och dels med fullmakt från
svenska
och
danska
beskickningarna
i
egenskap
av
skyddsmaktsrepresentant. /…/ Som jag sedan år 1908 haft mitt hem i
Petrograd, hade jag redan före kriget lärt känna ryska förhållanden.
Strax efter krigsutbrottet kom jag i intimt samarbete med alla de
organisationer, såväl ryska som neutrala, vilka hade med krigsfångar att
göra (Brändström 1921:1).17
I citatet avslöjar Brändström två tidstypiska aspekter för berättelsen om det
internationella hjälparbetet: (i) hjälporganisationers plats i internationell
politik och, (ii) om den kvinnliga hjälparbetarens möjliga karriär inom dessa.
Brändström uppger att hon arbetade självständigt, under olika enskilda länders
beskickningar och olika länders internationella grenar i de nationella Röda
korsorganisationerna. Därmed förmedlar hon hur olika länder kommunicerade
och förhandlade via de internationella hjälporganisationerna, och hur de fick
en viktig roll under första världskriget.

17

Sankt Petersburg benämndes åren 1914–1924 för Petrograd.
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I boken går hon vidare med beskrivningar av olika internationella konferenser
anordnade av nationella Röda korsorganisationer och IRK. På konferenserna
organiserades hjälparbetet och hon förhandlade om fångutväxlingar
(Brändström 1921:118ff.). Som jag tidigare har nämnt är det ett exempel på
hur de internationella hjälporganisationerna institutionaliseras och samordnas
till ett organisatoriskt fält. Dessutom säger hon med sig själv som exempel
något om hur organisationerna skapade hjälparbetspraktiker som gav
möjligheter för enskilda individer att ägna sig åt det internationella
hjälparbetet. Som hon uppger i citatet ovan hade hon under flera år haft sitt
hem i Ryssland eftersom hennes pappa var svensk diplomat i Petrograd
(Björkman-Goldschmidt 1969:11). Således hade hon kännedom om landet
och kontakter med de hjälporganisationer som organiserade arbetet i Sibirien.
Hennes sociala bakgrund gav möjlighet att utbilda sig till frivillig
krigssjuksköterska. Det gjorde att hon kunde skaffa sig de nödvändiga
kunskaperna som då krävdes för att som kvinna bli en internationell
hjälparbetare. Brändström var med familjens umgänge van vid internationella
sammanhang och talade flera språk (Björkman-Goldschmidt 1969:21).
Den biografi jag refererar till under den här rubriken är skriven av
Brändströms barndomskamrat Elsa Björkman-Goldschmidt. Hon följde den
internationella hjälparbetarens liv. Björkman-Goldschmidt skriver att det inte
var föräldrarnas tanke att Brändström skulle utbilda sig i syfte att göra karriär.
Allra minst inom det internationella hjälparbetet. Hon skulle bildas för att
delta i familjens sociala umgänge, och sedan gifta sig (Björkman-Goldschmidt
1969:31ff.). Hennes pappa lär dock inte ha protesterat när hon gjorde sin
första resa till Sibirien, trots familjens och vännernas försök att få honom att
hindra henne från det farliga uppdraget. Pappan ansåg att om det nu var
hennes övertygelse att hjälpa krigsfångarna fick hon åka (Ibid.:71f.). Själv
hävdade Brändström att det internationella hjälparbetet hade kommit som en
religiös kallelse. Hon tog sig bara an de uppgifter som låg färdiga för henne
(Björkman-Goldschmidt
1969:81,
248).
De
internationella
hjälporganisationerna fanns när Brändström fick sin kallelse och erbjöd en
möjlig uppgift. Utan de kunde inte uppgifterna ligga för varken Brändström,
eller någon annan. Skälet att man fått en kallelse att hjälpa uppgavs, som jag
visade i förra kapitlet, också av missionärerna. Deras kallelse tog sig ett annat
praktiskt uttryck eftersom organisationerna som gav möjlighet att åka som
hjälparbetare hade ett annat syfte än SRK, som från början var en sekulär
organisation. Religiös kallelse verkar ha följt med som legitimt skäl för det
internationella hjälparbetet till de sekulära organisationerna.
När Brändström vid krigsslutet kom hem till Sverige for hon på
föreläsningsturné för att berätta om sina upplevelser, och samla in pengar till
de krigsdrabbade. Hennes föreläsningar återges som omåttligt populära och
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fick människor att skänka ansenliga summor. För pengarna startade
Brändström bland annat arbets- och vilohem för tidigare krigsfångar och ett
barnhem för barn till krigsfångar i Tyskland (Björkman-Goldschmidt
1969:188ff.). Hon behövde dock mer pengar för att driva verksamheten och
reste till USA för att samla in mer. Resan tydliggör, med Brändström som
exempel, hjälparbetarnas berömmelse. Journalister följde turnén och återgav
hennes hjältemodiga insatser i Sibirien, trots att insamlingen gällde andra
saker. Börje Brilioth som organiserade föreläsningsturnén, beskrev Brändström
som en hjälparbetshjältinna som passade den amerikanska publiken:
Härtill kom hennes nordiskt blonda och käcka bild, återgiven i
hundratals tidningar, bilden av en valkyria som passade sällsynt väl in
på beskrivningen av hennes verk och väsen. Allt detta smälte
tillsammans till en helhetsbild omgiven av det legendariska skimmer
varmed amerikanaren, som mer än någon annan är inställd på att se
världen och dess företeelser genom individen och personligheten, gärna
omger sina hjältar och hjältinnor (Björkman-Goldschmidt 1969:197).
Jag tolkar citatet som att berättelsen om den internationella hjälparbetaren
hade etablerats i medvetandet hos människor också utanför det internationella
hjälparbetsfältet. Berättelsen personifierades, enligt Brilioth, av Brändström.
Med sina turnéer spred hon berättelsen om det internationella hjälparbetet
vidare, inte bara som den blonda, vita och käcka hjälparbetaren, utan också
genom att beskriva arbetet och hur det utfördes.
Vid krigsslutet bjöds hon av svenska kvinnor från olika hjälporganisationer till
Stockholm för att tala om fredsarbete. Det blev rusning efter biljetter och
publiken i konserthuset gav stående ovationer när hon klev in på scenen.
Hennes popularitet återges som ”Elsa Brändströmsfeber” (BjörkmanGoldschmidt 1969:264f.) Björkman-Goldschmidt agerade vakt mot dem hon
kallar för Brändströms fans som ville komma nära den mytomspunna
hjälparbetaren och få hennes autograf. Ett av fansen hade med sig sin tvååriga
dotter för att hon senare skulle kunna säga att hon personligen hade träffat
Brändström (Björkman-Goldschmidt 1969:264f. och 280). Vare sig det
sistnämnda är sant eller inte, ger Björkman-Goldschmidt en beskrivning av en
hjälparbetsikon med hjältestatus.

Berättelsen om hjälparbetet och hjälparbetaren
Som jag visade i förra kapitlet med Nightingale och hennes medhjälperskor
hade kvinnor hyllats för sina internationella insatser innan Brändström. IRK
och de nationella Röda korsorganisationerna följde utvecklingen med kvinnor
på krigsfältet och gav med organisationerna möjligheter för fler att delta i det
internationella hjälparbetet som krigssjukvårdare, vilket Brändström är ett
exempel på. Om Nightingale och hennes medhjälperskor var föregångarna
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som reste till krigsplatser och banade väg för kvinnor är Brändström ett
exempel på efterföljarna. Med henne fick Sverige sin egna första kvinnliga
hjälparbetsikon. En del i skapandet av ikoner är att ge personen ett smeknamn
som förmedlar en mytisk bild. Brändström blev omskriven som ”Sibiriens
ängel” och sägs ha räddat hundratusen liv (Björkman-Goldschmidt 1969:197).
Namnet för tankarna till hjälparbetaren som trotsar en svår miljö för att som
den räddande ängeln hjälpa nödställda. Nightingale och Brändström illustrerar
det historiska arvet, spårbundenheten, i berättelsen om internationella
hjälparbetare vad gäller (i) kön och klasstillhörighet hos hjälparbetaren. Båda
kom från välbärgade familjer och hade därmed liknande sociala bakgrunder.
De utförde också (ii) hjälparbete under brinnande krig och på avlägsna platser,
för vilket de rönte berömmelse och blev mytomspunna ikoner i berättelsen om
det internationella hjälparbetet. En väsentlig skillnad är dock att under
Brändströms tid institutionaliserades det internationella hjälparbetet i en ideell
organisatorisk form, medan det under Nightingales tid var en innovation på
krigsfältet.
Jag vill inte förringa Brändströms insatser, men jag vill sätta hennes liv i sitt
sammanhang. Att hon kunde bli Sibiriens ängel möjliggjordes av de
internationella organisationer som uppkommit och etablerat sitt arbete.
Genom sin sociala bakgrund hade hon kontakt med organisationernas
företrädare som också kunde erbjuda henne en plats. Således möjliggjorde
kombinationen av hennes sociala ställning, och organisationernas existens och
utformningen av verksamheten, hennes internationella hjälparbete. De erbjöd
kvinnor möjligheten till ett annat liv än den tänkta tillvaron som societetsdam.
Att arbetet också var typiskt kvinnligt med det omhändertagande inslaget och
gav utövarna uppmärksamhet och social status bidrog säkert till att flera
lockades och att familjer släppte iväg sina unga kvinnor.
Delar av biografin om Brändströms liv säger också något om hur berättelsen
om det internationella hjälparbetet tog form under första världskriget. Från
början av andra världskriget bodde Brändström i USA där hon fortsatte att
ägna sig åt hjälparbete genom att hjälpa andra nyanlända flyktingar med
boende och arbete (Björkman-Goldschmidt 1969:245ff.). Det jobbet var
betydligt mindre äventyrsbetonat, och är inte heller lika omtalat som hennes
tid i Sibirien. Arbetet att få amerikanerna att hjälpa de tyska flyktingarna
uppges ha varit långt svårare än att få folk att lyssna till henne om tiden i
Sibiriens fångläger och därefter skänka pengar (Björkman-Goldschmidt
1969:250).
Sammanfattningsvis slår jag fast att under krigstiden (i) uppkom och
etablerades det internationella hjälporganisatoriska fältet. Fältets
sammanhållande kitt, (ii) berättelsen om det internationella hjälparbetet
innehöll en förgivettagen föreställning av den inre kategorin, hjälparbetarna
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som modiga, äventyrlig och altruistiska. Den yttre kategorin, hjälpmottagarna
som krigs- och katastrofdrabbade människor. Med den berättelsen vann fältet
(iii) legitimitet i befolkningen och hos statliga representanter.

Svenska internationella hjälporganisationer –
exemplen IM och IAL
Som framkommit ovan skapades under första världskriget en ny geografi och
nya praktiker för internationella hjälporganisationer. SRK gav inte bara
möjligheter för enskilda, som Brändström och Didring, att göra karriär inom
ett nytt område. De stod också modell för en verksamhet och dess
organisatoriska utformning och visade vägen för efterkommande
organisationer. Förloppet med uppkomsten av flera likartade
hjälporganisationer är ett exempel på mimetisk isomorfism (DiMaggio &
Powell 1991:69). Exempel på svenska internationella hjälporganisationer som
uppkom efter första världskriget med nationella Röda korsorganisationer som
modell är Individuell Människohjälp (IM)18 och Internationella Arbetslag
(IAL).
Rädda Barnen (RB) är ett annat exempel på en gammal organisation som jag
inte går vidare med men som jag flera gånger nämner i avhandlingen. Den
engelska förlagan Save the Children Fund (SC) visar också att framväxten av
nationella och internationella hjälporganisationer i andra länder är snarlika den
svenska. Det indikerar generaliserbarhet för händelseförloppet till fler länder
än Sverige. SC startades 1919 i England av kväkaren och herrgårdsfröken
Eglantyne Jebb. Jebb hade erfarenhet av det tidstypiska nationella sociala
arbetet, som hon och hennes mamma utförde bland arbetarfamiljerna på
familjens gods. Via media och privata resor i Europa fick hon kunskap om de
dåliga levnadsförhållanden som rådde efter första världskrigets slut. SC
etablerade sitt säte i Genève eftersom där fanns andra internationella
hjälporganisationer (IRK och NF). SC etablerades i Sverige 1919 som RB av
kända författarinnor exempelvis Elin Wägner (Forsberg 1969:5 ff.). En annan
internationell rörelse är den svenska fredsrörelsen som kallats ”den okända
folkrörelsen”. Den uppkom i mitten av 1850-talet och är fortfarande verksam
(Fogelström 1983:230f.). I fredsrörelsen ingår Internationella arbetslag som är
en av organisationerna som i min avhandling exemplifierar den svenska
utvecklingen av det internationella hjälparbetet.

18

Individuell Människohjälp hette först Praghjälpen, namnet ändrades till Inomeuropeisk Mission
efter att verksamhetsområdet utökats till fler platser och länder inom Europa. Namnet ändrades igen
1966 till Individuell Människohjälp när man börjat bedriva verksamheter även utanför Europa
(Olauson 1996:28,163).
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IM:s uppkomst och etablering
IM startades 1938 av paret Britta och Folke Holmström som under en resa till
Tyskland 1937 chockerades av antisemitismen i landet. Efter hemkomsten
började de i sin kristna samtalsgrupp tala om problemen ute i Europa. De
funderade också på vad man kunde göra för de drabbade. Svaret på frågan blev
att starta en internationellt inriktad hjälporganisation. IM grundades efter att
Britta fått en religiös uppenbarelse som talade om för henne att hon skulle
starta en ny mission (Olauson 1996:23). Britta hade också ett
omvärldsintresse, en akademisk utbildning och tidigare erfarenheter av socialt
hjälparbete i Sverige. Dessutom fanns redan flera internationella
hjälporganisationer som visat att det var ett möjligt tillvägagångssätt för att
möta hjälpbehov. Folke var teologie doktor, och via universitetet och kyrkan
hade han kontakter i flera länder i Europa, till vilka paret gjorde resor
(Olauson 1996:15ff.). Trots att IM från början var en kristen organisation
skiljde den sig från missionsorganisationerna. IM har aldrig arbetat för att
sprida den kristna tron. Snarare gjorde sig organisationen från början känd för
att arbeta med människor från olika religioner och med olika
trosföreställningar.19 Det framgår av organisationens ledande principer:
IM menade att hjälpen skulle ges till medmänniskor i nöd, oberoende av
ras, hudfärg, religiös tro och politisk övertygelse. Den skulle vara så
allsidig som möjligt och lämpligen förmedlas genom små arbetslag med
två, tre eller kanske fem hjälparbetare på lämpliga platser. Det skulle
vara IM:s egna medarbetare, väl medvetna om IM:s idéer. Hjälpen
skulle ges i ögonkontakt direkt från människa till människa (Olauson
1996:31).
Den religiösa kallelsen som Holmström anger, och även Brändström några
årtionden tidigare, tolkar jag som ett historiskt arv från missionärerna. Det
skälet försvinner mer och mer. Däremot ligger IM:s opolitiska och
ickereligiösa tanke i tiden och liknar mer IRK och SRK:s syften att hjälpa
civila, oavsett nationalitet och religiös övertygelse. IM är ett exempel på en
mix av nya och gamla legitimerande skäl att bedriva internationell
hjälpverksamhet.
IM:s syfte var till en början att bistå flyktingar från Sudetområdet som tagit sig
till Prag. Den hjälpen blev organisationens första internationella insats. Efter
tyskarnas intåg i Prag och andra världskrigets utbrott förändrades hjälpbehovet
och verksamhetsfältet till att omfatta fler platser och länder i Europa (Olauson
1996:24ff.). Eftersom organisationen var nystartad när kriget bröt ut, hade ont
om pengar och inte hunnit etablera verksamheten, fokuserade medlemmarna
19
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på att förbereda hjälpinsatser vid krigsslutet. Stor vikt lades vid att via föredrag
och rundbrev sprida information om situationen i Europa och om IM som en
ny internationell hjälporganisation. Med informationen hoppades man väcka
intresse och samla in pengar till hjälparbetet (Olauson 1996:31ff.).
Några insatser gjordes under andra världskriget. Pastor Göte Hedenquist som
befann sig i Wien i början av kriget hjälpte judar att fly undan förintelsen.
Han kom i kontakt med IM som stödde pastorns arbete. IM lånade Erstadiakonissan Ingrid Wermcrantz som reste för att hjälpa Hedenquist. Något
senare reste också IM-medlemmen Elsa Nilsson för att hjälpa till med arbetet.
Gestapo satte stopp för verksamheten i mitten av 1941 (Olauson 1996:36).
Hedenquist fortsatte att engagera sig i IM och blev senare medlem i den första
IM-styrelsen. De första som reste i samarbete med IM var alltså inte främst
organisationens egna medlemmar. De som räknas som IM:s första utsända
medlemmar är Åke Olausson och Linnéa Lillja. Resan gick till Polen 1946 för
att sätta upp en hjälpstation. Lilljas bakgrund vet jag inget om, men Olausson
hade universitetsexamen och tidigare erfarenhet av internationellt arbete
(Lundborg 2005:156f.).
Under andra världskriget inledde IM hjälpaktioner till Polen tillsammans med
Polenhjälpen i Malmö. Hjälpen bestod bland annat av klädsändningar.
Paketen kom fram med Röda korsförsändelser eftersom dessa godtogs av
myndigheterna att passera gränskontrollerna (Olauson 1996:36).
Tillvägagångssättet visar hur de internationella hjälporganisationerna med
hjälp av varandra skapade en plattform för sitt arbete. Samarbetet var också en
del i strukturationsprocessen av det organisatoriska fältet, som en imiterande
mekanism, eftersom organisationer som ägnar sig åt samma saker via
samarbete blir mer lika varandra. Tillsammans kan de utgöra en starkare kraft
(DiMaggio & Powell 1991:65). Som organisationer tillhörande ett
organisatoriskt fält får enskilda organisationer större möjlighet att vara
tongivande.
Hjälpen till Polen blev en stor del av IM:s arbete både i Sverige och i Polen.
Eftersom svenskar till en början inte fick inresevisum till landet öppnades
Vrigstadshemmet i Småland, där polska flyktingkvinnor fick bo. Tanken var
att hjälpa kvinnorna att återhämta sig för att några av dem skulle kunna resa
tillbaka till sitt hemland och hjälpa till i återuppbyggnaden. IM inriktade sig
därför på att ta emot kvinnor som hade erfarenhet av sjukvårds- eller socialt
arbete. Andra som var i behov av hjälp var också välkomna. IM inledde arbetet
i Polen 1946. Man skickade två läkare, en kurator och förnödenheter som
skulle delas ut till den polska befolkningen. Till sin hjälp i arbetet hade man
även några av de polska kvinnor som befunnit sig på Vrigstadshemmet
(Olauson 1996:38ff.).
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Under andra världskriget och framförallt med efterkrigstidens arbete
etablerade sig således IM som internationell hjälporganisation. Organisationen
anpassade sig också efter de nya förhållanden som gjorde sig gällande efter
andra världskriget (Olauson 1996). Jag går vidare med efterkrigstidens
hjälparbete i nästa kapitel. Här vill jag i anslutning till beskrivningen av IM
bara kort nämna att efterfrågan på hjälporganisationer och deras tidigare krigsoch katastrofarbete förändrades i slutet på 1950-talet. Bland annat avvecklades
flyktinglägren i Europa och IM:s, och andra hjälporganisationers, verksamhet
började sträcka sig utanför kontinentens gränser. IM var bland andra
organisationer inblandade i FN:s insamlingskampanj Flykting 67 där pengarna
gick till flyktingungdomar i Sudan, samt till palestinska och tibetanska
flyktingar. Kampanjens höjdpunkt var ett tv-sänt insamlingsprogram lett av
Lennart Hyland. Programmet engagerade svenska befolkningen som skänkte
en stor summa pengar (Olauson 1996:185). Tv-sändningarna var ett av flera
sätt som vidgade uppfattningen om hjälparbetsgeografin för den svenska
befolkningen. Det europeiska arbetet fanns dock kvar. Det är mina
informanter som för IM:s räkning arbetade i Berlin från 1960 och åtta år
framåt ett exempel på.20
IM har över åren utökat och omstrukturerat verksamheten till flera länder och
kontinenter. Det vill säga organisationen har anpassat verksamheten och sitt
geografiska fokus efter rådande normer och behov. Exempelvis är arbetet i
Polen utfasat, och länder i bland annat Afrika och Centralamerika har
tillkommit. Idag bedrivs verksamhet i tretton länder i fem regioner runt om i
världen (IM Här arbetar IM 2012).21 Efter den korta organisatoriska
utvecklingshistoriken återvänder jag till de praktiker och hjälparbetarnas
färdigheter och egenskaper som efterfrågades under de första verksamhetsåren.

IM:s praktiker och hjälparbetarnas kunskaper
För IM:s tidiga internationella hjälparbete efterfrågades personer med
praktiska yrkeskunskaper som exempelvis lanthushållslärare, sjuksköterskor
och socialarbetare (Lundborg 2005). I flera fall letade representanter från IM:s
ledning upp personer de tyckte passade för det internationella hjälparbetet.
Några av de som Britta Holmström eftersökte hade inte planerat att arbeta
utomlands, andra hade tidigare erfarenhet av organiserat internationellt
hjälparbete (Lundborg 2005). I en intervjubok om några av organisationens
tidiga volontärer återges Britta Holmströms argument för varför en kvinna
med lanthushållslärarutbildning strax efter krigsslutet skulle arbeta i ett
flyktingläger i Österrike. Kvinnan frågade varför just hon lämpade sig för
tjänsten. Holmström svarar:

20
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Du ska åka dit och ge människorna deras människovärde åter, svarade
Britta Holmström som var väl medveten om att det behövdes en person
med starkt psyke, varmt hjärta och praktisk uppfinningsrikedom för den
krävande uppgiften (Lundborg 2005:23).
IM:s ledning verkar ha valt ut personer utifrån praktiska kunskaper i
kombination med personliga egenskaper som man ansåg fördelaktiga.
Egenskaperna Holmström efterfrågade var de klassiskt kvinnliga. De
intervjuade i Lundborgs bok ville inte heller framstå som äventyrliga och
modiga. De beskrev att de tagit, eller låtit sig övertalas att ta, de chanser som
erbjöds. En dotter till en tidig volontär beskriver sin mamma på följande sätt:
Mamma är en sann idealist och ger alltid av sig själv. Vi kunde ha
mellan nio och tolv polacker boende hos oss och på mottagningen på
Getudden låg alltid knäckebröd, tändstickor, hudkräm, nylonstrumpor
och vita stearinljus med röda band som skulle skickas till Polen. Vi levde
med Polen (Lundborg 2005:41f.).
Dottern återger sin mamma som en kvinna med självuppoffrande och
idealistisk livsstil. En annan kvinna i intervjuboken får frågan om hon är en
äventyrare och författaren skriver att hon omedelbart svarar ”Nej!” på frågan.
Den intervjuade säger att mod inte är för en kunnig hjälparbetare, snarare är
det ett tecken på för lite kunskap (Lundborg 2005:20). Andra egenskaper som
kommer fram är exempelvis sparsamhet. En av informanterna säger att hon
lärde sig sparsamhet som barn och haft nytta av det hela livet, inte minst i sitt
jobb för IM, där det handlade om att få ut det mesta möjliga av pengarna till
projekten (Lundborg 2005:96). Andra som kom med i IM strax efter andra
världskrigets slut säger att tiden och hjälparbetarna präglades av den
återuppbyggnadsanda som rådde:
Jag tillhör den generation som vill vara med och bygga upp Europa
(Lundborg 2005:79).
Oavsett om de själva från början sökte sig till IM eller blev handplockade av
Holmström har samtliga i Lundborgs (2005) intervjubok stannat kvar och
arbetat för organisationen under hela sin yrkesverksamma tid. Det första
uppdraget fungerade som det första steget i en internationell yrkesbana. Den
utvecklingen fanns också hos de första som reste med SRK. Arbete inom det
internationella hjälparbetet kan även ske på hemmaplan i en internationell
organisation som IM som också har nationell verksamhet. Så blev delvis fallet
för min informant som var internationell hjälparbetare för IM under 1960talet. I flera omgångar har hon återvänt till IM för nationella och
internationella uppdrag. Jag frågade henne hur det kom sig att hon först
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engagerade sig i organisationen och i det internationella hjälparbetet. I sitt svar
tar hon upp andra bevekelsegrunder än de ovanstående idealistiska:
Men då som ung säger man ju det att ”jag ska åka utomlands!” Och då
måste man ju hålla det.22
Min informant säger att en stark drivkraft var att komma utomlands. Hon
hade efter avslutad sjuksköterskeutbildning arbetat som kurator i Norge och
ville se mer av världen. Hon kände till IM och deras verksamhet och ringde
Holmström för att höra om de hade något ledigt uppdrag. Hon antogs som
flyktingkurator och föreståndare för ett elevhem för flickor som av politiska
skäl inte fick studera vidare i DDR. IM hjälpte dessa flickor med boende och
utbildning i Västberlin. På elevhemmet blev hon kvar i åtta år. Båda
informanterna anser att man inte ska ägna sig åt internationellt hjälparbete
bara för att uppleva äventyr. De säger också att man inte heller ska åka som
hjälparbetare för att visa att man är en god människa. Hjälparbetaren måste
också kunna bidra med något:
Vi har upplevt många gånger, med hjälparbetet, att man putsar sin egen
gloria lite grann. ”Tänk vad jag har gjort, va!” Det är mänskligt och
begripligt, men faran är att man glömmer att det inte alltid är bra.23
Under intervjun frågar jag informanterna vilka yrkesgrupper som arbetade för
organisationen under 1960-talet. De ger en bild av fortsatt praktiskt kunnande
och en klassmässig förändring som blivit följden av efterfrågan på fler
praktiker. Informanterna berättar om hjälparbetarna som var ute i fält
samtidigt som dem:
I Österrike var det en hushållslärare och efter henne kom en pensionerad
militär. Sjuksköterskor och socionomer för vi hade ju kuratorer nästan
överallt och de var ju socionomer. Sen hade vi också [namnet på en
kvinna med adligt namn] men hon var väl bara en fin dam, men oerhört
praktisk. I Paris var det två adliga systrar som gick och hälsade på och
särskilt bekymrade sig om de ryska emigranterna. Sen kom Siv som var
textillärare till Portugal och där tog man vara väldigt mycket på den
gamla kulturen. Kulturen har alltid spelat en väldigt stor roll hur man
inreder och sånt. Och hon satte igång många självhjälpsprojekt.24
Jag tolkar informanternas beskrivning som exempel på en ökning av
efterfrågan på olika typer av praktiska kunskaper. De säger också att det fanns
22
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utrymme och efterfrågan av flera praktiska kunskaper. Det sistnämnda i
citatet, att organisationens företrädare satte igång självhjälpsprojekt, visar att
IM i efterkrigstiden tog steget från akut krigshjälp till det mer långsiktiga
självhjälpsarbetet. Informanterna tar också upp hur utvecklingen av
organisationens efterfrågade expertis har gått från praktiska kunskaper till
teoretiska färdigheter. Under intervjun visar de urklipp på IM:s jobb- och
volontärannonser. De berättar att man idag oftare frågar efter teoretiska
kunskaper och erbjuder kontorsjobb, vilket är en förändring från när de
började engagera sig i IM. De berättar att under Britta Holmströms tid
manifesterades det praktiska kunnandet och arbete nära hjälpmottagarna
genom att varje inrättning skulle ha en så liten plats som möjligt för kontor,
trots att hjälparbetet också innehöll administrativa delar. Informanterna säger
att IM:s små kontor på projekten i Östeuropa också hade att göra med att
bryta det östeuropeiska mönstret. Där hade varje inrättning gigantiska kontor
som var uppbyggda för att markera status mellan kontorspersonalen och de
besökande.25

IAL:s uppkomst och etablering
1943, alltså några år efter IM, startade Internationella Arbetslag (IAL) i
Sverige. Under 1970-talet blev IAL en gren i den internationella
frivilligorganisationen Service Civil International (SCI).26 SCI startades 1920
av den schweiziska kväkaren Pierre Ceresole. Den pacifistiska organisationens
syfte var att medlemmar genom arbetslag sammansatta av människor från
olika länder skulle göra civiltjänst. Arbetet handlade om olika typer av praktisk
hjälp som exempelvis återuppbyggnad (Frivilligt arbete för fred 2000:147 f.).
Den svenska delen av denna internationella fredsrörelse drogs igång av
Wolfgang Sonntag. Sonntag var tysk kväkare som under andra världskriget
hade flytt till Sverige via Norge. Sonntag hade under slutet av 1930-talet
kommit i kontakt med den svenska föregångsorganisationen Internationella
civiltjänstidén som startade 1934–1935. Organisationen bestod av ett fåtal
aktiva. Några av dem var också internationellt engagerade. De reste ut för att
hjälpa till på fredsläger, och höll i ett civiltjänstläger i Sverige. Internationella
civiltjänstidén försvann i början av andra världskriget när det blev svårt att resa
ut i Europa. Idéerna återuppstod med Sonntag i början av 1940-talet
(Frivilligt arbete för fred 2000:149ff.). Under andra världskriget arbetade IAL
med att förbereda medlemmar att resa ut i Europa för att sprida fredsbudskap
och utöva praktiskt fredsarbete. Insatserna kallades, och kallas fortfarande, för
internationella arbetslag. Varje lag utgörs av personer från olika länder. Fram
till 1945 bedrev IAL ett tjugotal arbetslag inom Sverige där det internationella
inslaget bestod av de flyktingar som också deltog. Arbetet bestod i allt från
vägbyggen till arbeten i flyktingläger. Det praktiska arbetet bedrevs
25
26

Intervju Margit och Gunnar 2011.
2010 fanns ett fyrtiotal nationella grenar till organisationen (SCI About us 2010).

105

tillsammans med teoretiska studier i bland annat språk och fredskunskap
(Frivilligt arbete för fred 2000:15ff.).
IAL:s praktiker och hjälparbetarnas färdigheter och egenskaper
De teoretiska studierna och IAL:s arbetsmetoder betraktades inte som positiva
av alla deltagare. Några var med i organisationen för att få komma ut i världen,
snarare än för att de ville studera organisationens ideologi. En krönikör i
IAL:s femtioårsskrift beskriver sina upplevelser av andra lägerdeltagares
förhållningssätt på ett civiltjänstläger 1945: 27
På kvällen märkte jag att något var galet. De andra var inte
intresserade av studierna. Det visade sig att de hade börjat slarva med
denna sida av kursverksamheten. De var för trötta, ville hellre vila än
diskutera världsproblem. Jag förstod att inte många av deltagarna var
betagna av de stora tankarna bakom IAL. De talade föraktfullt om Ulf
(Wolfgang) och hans stora drömmar. Genom honom hade de fått intryck
av att de, så snart kriget var slut, skulle ut i Europa på
återuppbyggnadsarbete. Men tiden gick och inget hände. De bara gick här
och arbetade på ett vägbygge i Småland. En allvarlig man som jag delade
rum med, hade bestämt sig för att resa hem. Han var där för att delta i
en fredsrörelse och för att lära vad det betydde. Men de flesta av de andra
deltagarna var först och främst upptagna av att komma ut på
äventyrliga upplevelser, för sitt eget nöjes skull. Talet om fredsrörelse var
för dem bara sentimentala drömmar (Frivilligt arbete för fred 2000:15).
Citatet visar att det även i IAL fanns åsikter om vad som var rätt och fel
anledning att resa ut i Europa för att ägna sig åt hjälparbete. Lite längre fram i
texten som citatet är hämtat från återges hur krönikören hade allvarliga samtal
med Sonntag om hur man skulle komma till rätta med dem som uppfattades
som oseriösa, och som deltog av vad som ansågs vara fel anledning. Jag tolkar
det som att IAL:s företrädare försökte normera medlemmarnas beteenden,
och sanktionera rätt hållning, för att hålla ihop organisationen och vinna
erkännande inom det organisatoriska fältet.
Efterhand tog det internationella arbetet fart. För att komma igång behövdes
kontakter, vilket Sonntag hade i Norge. Ett återuppbyggnadsarbete i
Nordnorge, i samarbete med en norsk frivilligorganisation, blev därför ett av
IAL:s första internationella åtaganden efter krigsslutet (Frivilligt arbete för
fred 2000:8). Organisationens företrädare ville utvidga hjälparbetet
geografiskt. Sonntag hörde talas om IM:s arbete i Polen. Han skickade en
medlem att besöka Vrigstadshemmet för att lära om organisationens
27
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verksamhet och knyta kontakter. Tillsammans med IM och deras kontakter i
Polen inleddes arbete i landet (Frivilligt arbete för fred 2000:27). I
efterkrigstidens Tyskland efterfrågades skomakare och material för
skotillverkning. Via SRK:s arbete i landet etablerade IAL skomakerier som en
av flera verksamheter. Genom att samarbeta med redan etablerade
organisationer fogades IAL in på fältet och anpassade sin verksamhet att likna
de mer väletablerade organisationerna.

En ungdomsverksamhet
Många svenska ungdomar åkte ut i det krigshärjade Europa med IAL för att
ingå i arbetslag tillsammans med ungdomar från andra länder. Under
civiltjänstlägren fick deltagarna ersättning. Arbetet gav lite betalt och
ersättningen levererades oftast som dagligvaror istället för pengar (Frivilligt
arbete för fred 2000:18f. och 51). Inför varje resa genomgick deltagarna kurser
i ländernas språk, seder och historia men även i praktiskt arbete, som
exempelvis skomakeri (Frivilligt arbete för fred 2000:27ff.). Fram till mitten av
1950-talet pågick stridigheter inom organisationen och mellan
samarbetsorganisationerna. Mycket verkar bero på Sonntag som återges som
en problematisk figur. Han drog sig dock tillbaka från ledningen under slutet
av 1940-talet.
I början av 1950-talet tog IAL nya tag. Ett samarbete med
civiltjänstlägerorganisationer runt om i Europa startades och ett gemensamt
syfte formulerades: ”Vårt gemensamma mål är att bygga fred genom små
internationella grupper av frivilliga som arbetar, lever och lär tillsammans”
(Frivilligt arbete för fred 2000:65f.). Från slutet av 1950-talet till de sista åren
på 1960-talet nådde IAL en topp i antalet anordnade civiltjänstläger, och i
antal deltagare inom och utanför Sverige. Kortare sommarläger startades och
erbjöd möjlighet att vara internationell hjälparbetare under sommarloven.
Alltså fanns det kortare volontärplatser som lockade ungdomar långt innan de
kommersiella volontärresebyråerna uppkom. För de längre volontärtjänsterna
beskrivs deltagarna ha tagit längre ledigheter från sina jobb eller studier
alternativt vara sådana som inte hade något fast jobb. De sistnämnda
omnämns som vagabonder, som mellan lägren åkte hem för att tjäna ihop
pengar för att kunna resa ut igen. IAL:s internationella läger beskrivs, med
vagabonderna som extremerna, som ett internationellt levnadssätt för en grupp
ur den tidens ungdomsgeneration (Frivilligt arbete för fred 2000:69).
Denna ungdomliga livsstil har återgetts i romanform av författaren Stig
Claesson som reste ut i Europa i flera omgångar för att delta i IAL:s
civiltjänstläger. I Att resa sig upp och gå (1971) beskriver författaren lägerlivet,
arbetet och deltagarnas karaktärer i en fattig by i det italienska Kalabrien 1949.
Claesson låter läsaren förstå att det fanns olika kategorier av lägerdeltagare.
Med sina skildringar återger han hjälparbetarna i kategorier: de riktiga
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ideologiska entusiasterna, de äventyrslystna ungdomar och de som av olika skäl
måst lämna sina länder för en tid. Han skriver att de två sistnämnda
kategorierna höll absolut tyst om sina skäl. Om medlemmarna i
organisationens högre positioner fick kännedom om de skälen, riskerade man
uteslutning. Hjälparbetarna hade alltså hemliga och officiella skäl för resan.
Claesson återger ungdomstiden som präglades av res- och äventyrslust och den
tidens internationella hjälparbetsgeografi:
Det var den planlösa resa sig-upp-och-gå-tiden. Det var i slutet av en
efterkrigstid. Europa var vårt hem. Det var vår värld. Europa var vår
värld och vad som låg utanför Europa, det låg i dimma (Claesson
1971:48).
Europa var det som fanns tillgängligt för majoriteten av de svenska
ungdomarna som ville resa ut i världen. Det internationella hjälparbetet gav
möjligheter och en accepterad anledning att resa. Claesson påpekar i citatet
ovan att under hans ungdomstid reste ungdomar, i alla fall inom hans
samhällsklass, inom Europa. Jag tolkar ”världen utanför Europa låg i en
dimma” som att Claesson och hans generation hade liten kunskap om världen
utanför, och att den inte var nåbar. Till att börja med var det när möjligheten
att resa inom Norden öppnades som intresset för IAL kom igång ordentligt.
Intresset ökade sedan när Europa blev tillgängligt efter kriget.
Under efterkrigstiden förekom också IAL:s verksamheter i media. Där spreds
information om arbetet och möjligheterna att resa ut i världen, vilket gav fler
som anmälde intresse för att resa med organisationen (Frivilligt arbete för fred
2000:69). I början av 1950-talet utfördes mycket arbete i bland annat
Jugoslavien. Något senare, när ”u-länderna” blev en del av det internationella
hjälparbetets geografi, utökades arbetet till Afrika (Frivilligt arbete för fred
2000:9). Från 1970-talet mattades intresset för att resa med IAL av och låg på
en jämn nivå med runt hundra volontärer fram till 2010 med en liten
intresseökning i mitten av 1990-talet (Frivilligt arbete för fred 2000:153).28
Innan jag i nästa kapitel går vidare med utvecklingen av hjälparbetsgeografin
och hjälparbetsfältet backar jag tillbaka till krigstiden för att visa hur
arbetarklassens män fick möjlighet att ägna sig åt det internationella
hjälparbetet som frivilliga soldater.

28

Och intervju IAL 2009.
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I fältets utkant – de ideella soldaterna
Det fanns också internationellt hjälparbete utanför de ideella
hjälporganisationerna. Exempelvis fanns organiserade ideella soldater som i
litteraturen benämns ”frivilliga” i betydelsen att det inte fanns något tvång att
ta värvning. Jag vill nämna att frivilliga svenska soldater har deltagit i många
olika krig, som enskilda eller med organisationer, från åtminstone 1800-talet
och framåt. På 1800-talet fanns svenskar med som stridande i
latinamerikanska frihets- och inbördesstrider (Ericsson 1996:166ff.). De har
dock aldrig numerärt varit så många som i Finland 1939–40. Jag tolkar det
som ett exempel på ett ökat intresse för det internationella hjälparbetet och
legitimiteten att lägga sig i andra staters angelägenheter. Det motiverar att i
det här sammanhanget inte gå längre tillbaka i historien.
Män från arbetarklassen som ville göra internationella insatser under
krigstiden fann ett verksamhetsområde inom det militära. Frivilliga soldater är
ett exempel på en kategori som av alla inte räknas som internationella
hjälparbetare, vilket jag skriver om i inledningskapitlet. Soldaterna i de
nedanstående exemplen är stridande på en sida och hjälparbete räknas ofta
som fredligt arbete, en tanke som IRK med sin pacifistiska idé var med och
etablerade. De frivilliga soldaterna tydliggör att berättelsen om internationella
hjälparbetare fanns inom fler områden än de ideella hjälporganisationerna. De
visar också att det fanns ett brett intresse för att åka till andra länder för att
hjälpa, även om sätten att hjälpa skiljde sig åt. Soldaternas insatser var ofta
föremål för hyllningar och hjältestatus. Men till skillnad från kvinnorna på
krigsfältet var de stridande på en sida i en konflikt. Det innebar att de i vissa
fall fick negativa reaktioner av andra orsaker än att de tog värvning av, vad
rättrådiga förespråkare för det internationella hjälparbetet ansåg vara, fel skäl.
Precis som diskussionen om rättfärdigt hjälparbete i övrigt finns en diskussion
som går långt tillbaka i tiden om det rättfärdiga kriget. Med utgångspunkt i
Irakkriget diskuterar idéhistorikern Edda Manga (2008) hur krig över tid har
rättfärdigats, hur fienden har skapats och vad de krigförande får göra och inte
på grundval av olika epoker och teoretikers rättsliga principer. Nedanstående
exempel visar skillnader i hur de frivilliga soldaterna från olika krig togs emot
och betraktades av omgivningen.

De Spanienfrivilliga – en politiskt betänklig hjälpinsats
Under finska inbördeskriget (1918) befann sig över tusen frivilliga svenska
män i landet för att strida på de vitas sida (Förbundet för Svenska
Finlandsfrivilliga 1989:27). De åkte med starkt stöd av en svensk
hemmaopinion och vid hemkomsten togs de emot av ett fullsatt Stockholm
stadion (Ericsson 1996:73ff.). Tjugotalet år senare bröt spanska inbördeskriget
(1936–1939) ut. Sverige antog en noninterventionistisk hållning i enlighet
med avtal med Nationernas förbund, och svenska pass fick en särskild stämpel
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som visade att de var ogiltiga för inresa i Spanien. Också ett förbud mot
svenskars värvning i Spanien infördes och brott mot lagen kunde straffas med
fängelse och böter (Lundberg 2001:37ff.). Ingen kom dock att ställas till svars
inför den lagen, trots myndigheternas kunskap och uppenbara bevis om
enskildas deltagande i kriget (Lundberg 2001:150).
När nationerna skulle inta en noninterventionistisk hållning ville Nationernas
Förbund finnas på plats med observatörer. De utlyste internationella
kontrollofficerstjänster som trots att arvodet endast räckte till mat och
uppehälle lockade många sökande, och ett antal svenskar enrollerades. Den
svenska handelsflottan hade precis genomgått några svåra år och flera av de
sökande var arbetslösa sjöbefäl. De antagna fick avlägga tystnadsplikt och
ingen information om deras arbete finns bevarad. Lundberg (2001:37ff.)
uppger att de svenska kontrollofficerarnas tid i Spanien var dramatisk och
innebar livsfara. Det spanska inbördeskriget gav möjlighet till det
internationella hjälparbetet inom den större mellanstatliga NF och den mindre
organisationen Internationella brigaderna.
Svenska Hjälpkommittén för Spanien bildades 1936 för att samla in bidrag
och skapa opinion. Kampanjen fick stöd av enskilda individer och flera
organisationer.
Bland
andra
lämnade
vänsterorganisationer,
fackföreningsrörelsen och konsumentkooperationen pengar, livsmedel och
sjukvårdsmaterial som skickades ner till republikanerna (Lundberg
2001:109ff.).
De Spanienfrivilligas bakgrund
Trots inreseförbudet åkte runt 500 frivilliga svenskar till Spanien för att med
de Internationella brigaderna strida på republikanernas sida mot Francos
fascism (Ericsson 1996:92). Till en början betalade de flesta ur egen ficka, och
senare bekostades resorna oftast av kommunistiska partier. I fält lämnades
ingen direkt ersättning. De flesta av de frivilliga var kommunister och nästan
samtliga kom från arbetarklassen (Ericsson 1996:93). Undantaget var en
präststuderande från Uppsala som också var den första att stupa. Han var en av
få Spanienfrivilliga som omnämndes i svenska tidningar. Flera av dem som
reste var unga och äventyrssökande, och för att kunna få ut pass förfalskades
ofta målsmans namnteckning (Lundberg 2001:44ff.). Några som olovligen
tagit värvning skrev brev hem och förklarade sitt syfte med resan:
Kära mamma! När du läser detta brev är jag i Spanien. Du skall inte
sörja för jag klarar mig nog. Om inte fascismen blir stoppad i Spanien, så
kommer den hem till oss och det vill jag inte (Lundberg 2001:52).
Utdraget ur brevet förmedlar att den unga mannen tänkte på sin resa som en
hjälpinsats för att rädda fler än spanjorerna från fascismen. Det var också ett
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mer giltigt skäl än att åka för att möta en längtan efter äventyr. Många av de
Spanienfrivilliga hade förvärvsarbete som de lämnade när de anslöt sig till
Internationella brigaden. De Spanienfrivilliga blev aldrig särskilt omskrivna i
pressen eller positivt mottagna när de kom tillbaka hem. Svenska
Hjälpkommittén för Spanien lyckades fånga vissa kategorier svenskars intresse
för kriget och engagerade svensk opinion (Lundberg 2001:149). Några artiklar
i dagstidningarna berättade om de frivilligas liv och insatser. En genomgång av
ledarsidorna i tre dagstidningar under perioden visar att omdömen om de
frivilligas insatser nämndes tre gånger, och då i tidningen Socialdemokraten.
Skälen till tystnaden föreslås i Lundbergs (2001) bok ha berott på bland annat
den officiella regeringspolitiken. Regeringen hade trots allt infört förbud mot
svenska stridande. Då kunde man inte officiellt diskutera närvaron i kriget.
Insatserna tystades helt ner efter krigsslutet. Det var också samma tid som
upptrappningen inför andra världskriget (Lundberg 2001:134, 151f.). Många
verkar främst ha förknippat de frivilliga med kommunister. Den
sammankopplingen gjorde det svårt för de hemvändande att få arbete eftersom
många arbetsgivare inte ville ha anställda av sådan politisk åsikt (Lundberg
2001:133). Deras insats inom det internationella hjälparbetet var inte en merit
utanför fältet. En anledning kan vara att de var stridande soldater och inte
ägnade sig åt andra typer av hjälparbete. Argumentet håller inte långt. Andra
stridande soldater, som exempelvis de finlandsfrivilliga, mottogs på ett annat
sätt.

De rätta och orätta finlandsfrivilliga
Vinterkriget i Finland 1939–1940 som tog vid efter Spanska inbördeskriget
engagerade den svenska befolkningen. Nationalinsamling för Finland startade
insamlingar som trots inhemska kristider inbringade mycket pengar och saker.
Centrala Finlandshjälpen anordnade insamling av kläder och mottagande av
flyktingbarn (Förbundet för Svenska Finlandsfrivilliga 1989:48ff.). Många
ville stå upp för Finlands sak och när Svenska Frivilligkåren startade
rekrytering var det över 12 000 svenska män som anmälde sig för att få göra en
ideell insats. Det var dock inte fråga om obetalt arbete. Lön och dagpenning
betalades ut, och familjeförsörjare fick större ersättning än ensamstående.
Kanske var det därför också en ekonomisk fråga när Frivilligkåren framförallt
valde unga ensamstående män mellan 20 och 30 år bland de sökande. Med
dem minskade omkostnaderna för insatsen. Majoriteten av dessa unga män
kom från arbetarklassen (Förbundet för Svenska Finlandsfrivilliga 1989:61f.).
Kanske var värvning som frivillig också ett sätt att skaffa arbete och få en
inkomst under krisåren i Sverige. Oavsett vilket hyllades Frivilligkårens
soldater för sina insatser. Men Frivilligkåren kritiserades också för att locka till
sig människor som ansågs ta värvning av fel skäl. Det gav upphov till
diskussioner och åtgärder:
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Men, har det sagts, det är självfallet, att av det stora antalet enrollerade i
Frivilligkåren några ”främst såg en efterlängtad möjlighet att draga sig
ur knipan – till på köpet under lojala medborgares välsignelser och med
ansatser till en heroisk gloria”. Men rekryteringsorganen samarbetade
med polisen. ”Däremot återfann man bland de frivilliga försumliga
barnafäder och trängande gäldenärer, arbetsovilliga personer och
skojartyper. Kort sagt – en del var större eller mindre äventyrare. Dessa
blev dock aldrig dominerande, så länge frivilligkåren fanns tillsatte den
stora majoriteten redbara svenskar sin prägel på truppen (Mascoll
Silfverstolpe [ordförande i Förbundet Svenska Finlandsfrivilliga 1989]).
”vi hade lämnat olyckliga familjeförhållanden, trassliga affärer,
skatteskulder och rattfylleriåtal, men också goda anställningar,
blomstrande företag och avhållna anhöriga” har en annan frivillig sagt
(Karl Larsson) och en tredje konstaterar om de frivilligas motiv: ”Där
fanns alla tänkbara variationer, ren idealitet, släktskapsförhållanden,
karriärsynpunkt, äventyrslust och troligen också lust att få ett hedersamt
slut på ett hopplöst liv” (Förbundet för Svenska Finlandsfrivilliga
1989:62).
Citatet visar att det fanns förväntningar på de ideella och att man skiljde rätta
från orätta ideellt engagerade. På samma sätt som andra hjälporganisationer
som jag visat ovan anser företrädare för Frivilligkåren att ingen bör få en
heroisk gloria om man är ideellt engagerad av fel anledning, som exempelvis
att få uppleva äventyr. Citatet understryker vikten för organisationen att
friskriva sig från att utgöras av felaktiga frivilliga. De med fel skäl fick inte
uppfattas som representanter för organisationen.
Uppslutningen bakom de finlandsfrivilliga åskådliggör att det negativa
efterspelet och nedtystandet av de Spanienfrivilliga inte bara handlade om
soldater i krig utan ska också tolkas som ett uttryck för politiska strömningar.
Det finns också exempel på civila hjälparbetare där eventuella politiska
betänkligheter tystats ned och det hjältemodiga framhävts. I förra kapitlet
visade jag att det var fallet med föregångaren den upptäcktsresande Sven
Hedin. Ett annat exempel på det är den svenska hjälparbetaren Raoul
Wallenberg.

Raoul Wallenberg – den äventyrliga
hjälparbetsikonen
Wallenberg och andra världskriget har återgetts på film och i böcker långt mer
än första världskriget och Brändström. Det spelar säkert roll för grad av
berömmelse även om det skulle vara svårt att se någon skillnad vid en
värdering av deras insatser. Genom Wallenbergs räddningsinsatser i Ungern
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1944 fick tusentals judar svenskt skyddspass. Wallenberg valdes för uppdraget
av amerikanska War Refugee Board som representant för ett neutralt land och
utrustades med svenskt diplomatpass under sina insatser. Vad hans arbete
egentligen bestod i är omtvistat (Bjereld, Johansson & Molin 2008:82ff. och
Levine 2010:374). Han tillfångatogs 1945 av sovjetiska armén och vad som
sedan hände är fortfarande aningen oklart, men efter flera utredningar är de
flesta överrens om att han dog i fångenskap 1947 (Bjereld et al. 2008:82ff.).
Det faktum att Wallenberg försvann under räddningsaktionen har säkerligen
varit ett viktigt skäl till att han, och inte de andra svenskarna som blev
bortförda samtidigt, fick ikonstatus (Levine 2010:175).
Att Wallenberg spelar roll i berättelsen om det svenska internationella
hjälparbetet visar Lajos (2004) i sin avhandling i historia. Lajos gör en kritisk
granskning av Wallenbergskildringar. Han anser att mycket är skrivet i syfte
att skapa en nationalikon, snarare än att kritiskt belysa Wallenbergs insatser
(2004:177ff.). Det betyder att Wallenbergs eventuella tvivelaktiga
förehavanden får mindre plats än de hjältemodiga och självuppoffrande
återgivningarna.
Thomas Streissguths (2001) bok Raoul Wallenberg. Swedish Diplomat and
Humanitarian är ett exempel på en hjälteskildring. Boken ingår i en
amerikansk biografisk serie om människor som verkade under förintelsen och
vänder sig till ungdomar utan förkunskaper i frågan. Att det är en
ungdomsbok är intressant eftersom det visar hur hjälparbetsikoner skrivs fram
och sprids till nya generationer. Streissguth (2001:5) återger Wallenberg som
den rastlösa bankiren som hellre ägnade sig åt äventyr och att hjälpa
människor, än satsade på sin karriär. Enligt Streissguth var Wallenberg redan
som tonåring äventyrligt lagd och liftade runt i världen (Streissguth 2001:5ff.).
Wallenberg var enligt beskrivningen en person som lämnade en säker men, i
jämförelse med det internationella hjälparbetet, trist karriär för att med livet
som insats rädda människor på farliga platser. Som Lajos påpekar är det inte
bara ungdomsböcker som hjälteförklarar Wallenberg. Snarare kan det mesta
som är skrivet om honom kategoriseras som hjältelitteratur (2004:177).
Hjälparbetsikonen Wallenberg är del i berättelsen om det internationella
hjälparbetet, och exempel på hur berättelsen sprids utanför fältet.
Återgivningarna av männen i det internationella hjälparbetet har ett tydligare
historiskt arv från de upptäcktsresande, än vad som är fallet för kvinnorna.
Hjälparbetskvinnorna återges oftare som altruistiska och idealistiska och är
tydligare knutna till berättelsen om de borgerliga nationella hjälparbetarna.
Krigstiden hade ett slut och kvar fanns hjälporganisationerna. Det
internationella hjälparbetets historia slutar dock inte med freden i Europa. I
nästa kapitel går jag vidare med efterkrigstidens internationella hjälparbete.
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Sammanfattning
I det här kapitlet har jag visat hur det internationella hjälparbetet skapades
efter mönster från det nationella hjälparbetet med (i) den ideella
organisationsformen och med fortsatt reproduktion av (ii) berättelsen om
hjälparbetaren som altruistisk, idealistisk, äventyrlig och modig. Hjälparbetet
utvecklades mot andra än landsmän, och Europa var den gällande
hjälparbetsgeografin för det krigs- och katastrofrelaterade arbetet.
Genom att imitera förlagor, som SRK, uppkom flera sekulära internationella
ideella hjälporganisationer. Uppkomsten och tillväxten i antal internationella
hjälporganisationer gav fler samhällsklasser tillträde till det internationella
hjälparbetet. Med många internationella hjälporganisationer uppstod den
internationella hjälparbetaren som en ny yrkeskategori, och utgjordes av olika
praktiker där främst praktiska färdigheter efterfrågades. Den internationella
hjälpverksamheten började också samordnas, vilket strukturerade det
organisatoriska fältet och gav en gemensam berättelse om de internationella
hjälporganisationerna, vad de gjorde och hur arbetet skulle utföras. Berättelsen
spreds med hjälparbetsikonerna som de rätta företrädarna för fältets
organisationer. Under krigstiden legitimerades det internationella hjälparbetet
i befolkningen. Det involverade även stater, som agerade via organisationerna
och sanktionerade arbetet.
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5. EFTERKRIGSTIDENS
INTERNATIONELLA
HJÄLPARBETE
Det internationella hjälparbetsfältet etablerades under krigstiden med flera
internationella hjälporganisationer. Under krigen byggde organisationerna upp
en bas med personella och organisatoriska erfarenheter. Freden kom och gav
plats för återuppbyggnadsarbete som också gick till ända. Det fanns inte längre
samma behov av det krigs- och katastrofrelaterade hjälparbetet. Det
internationella hjälparbetet försvann dock inte. Snarare befästes det under
efterkrigstiden i en ny form och i en nygammal geografi. Fältet fortsatte också
att vidgas med nya organisationer. Det nya hjälparbetet gav genomgående
förändringar i berättelsen om det internationella hjälparbetet: vad
organisationerna gjorde, hur och vilka som utförde arbetet, och varför det var
viktigt. Kapitlets huvudsakliga syfte är att visa vad det nya internationella
hjälparbetet bestod i och bakgrunden till förändringarna. Framförallt återger
jag vilken (i) karaktär och (ii) geografi som växte fram, eftersom de faktorerna
utgör viktiga byggstenar i berättelsen om det internationella hjälparbetet som
de kommersiella volontärresebyråerna tillämpar.
Jag betraktar det organisatoriska fältet som en plats för kamp om positioner
och makten att definiera problem (Sahlin-Andersson 1989). Analysen får
därmed inslag av Bourdieus fältbegrepp (Bourdieu 1989:218f.). Fältet hålls i
Bourdieus mening samman av olika sorters kapital inom ett specifikt område,
vilket Sahlin-Andersson kallar för logik och kollektiv tro (1989:218). I min
terminologi är det berättelsen om det internationella hjälparbetet som håller
samman fältet. På fältet finns pretendenter som har mindre makt, och således
lägre position i den hierarkiska ordningen och de etablerade som formulerar
fältets spelregler, och är högst i rangordningen (Bourdieu 1986:96). De
förstnämnda försöker nå mer centrala positioner. Det görs genom att
ifrågasätta och försöka förändra den kollektiva berättelsen. För att göra det
måste de dock acceptera en del av spelplanen, annars är de inte alls med på
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fältet. När efterkrigstidens internationella hjälparbete skapades, uppstod en
kamp om definitionsmakten om vem som var hjälpbehövande och varför. I
den kampen positionerade sig Sverige på fältet.

Maktpolitisk bakgrund
Kalla kriget och avkolonialiseringen hade avgörande betydelse för hur
efterkrigstidens internationella hjälparbete utformades. Krigstiden var slut,
men huruvida den efterkommande tiden präglades av fred går att diskutera.
Tiden efter andra världskriget kännetecknades av flera stormaktspolitiska
händelser som avkolonialisering och kalla kriget med maktbalanser som
försköts och förändrades (Odén 2006:41ff.). Kalla kriget var ett krig med hot
och territoriekamp, snarare än väpnade strider på ett slagfält som lämnade
sårade soldater och nödställda civila.
I kalla kriget stod USA på den ena sidan, framhölls och hyllades i den ickekommunistiska världen för sitt ekonomiska och sociala välstånd, och
uppfattades som förebild för länders sociala och ekonomiska utveckling.
Sovjetunionen stod på den andra sidan (O’Connor 2001:100ff.). Kalla kriget
handlade till stor del om att vinna mark för att hindra den andra från
utbredning. I de forna kolonierna fanns utrymme att expandera. På 1940-talet
inleddes avkolonialiseringen i Asien, följt av Afrika under 1950- och 60-talen.
För Latinamerika gäller ett något annorlunda händelseförlopp eftersom
kolonisationshistorien skiljer sig från Afrika och Asien. I Latinamerika ägde
avkolonialiseringen rum under 1800-talets första årtionden och länderna har
sedan dess varit självstyrande (Arnold 1994). De forna kolonierna blev viktiga
som slagfält, och USA gav signaler till kolonialmakterna att ge länderna
självständighet. Efter avkolonialiseringen skulle länderna ge USA tillträde till
nya marknader och naturresurser (Odén 2006:41). USA hade formellt sett inte
varit någon kolonialmakt, men var politiskt och ekonomiskt involverade i
Latinamerikanska länder under hela 1900-talet. De kontakterna
intensifierades under efterkrigstiden (Escobar 1995:27ff.).
USA fick i efterkrigstiden en ny position som världsledande ekonomi när de
europeiska länderna slet med dåliga finanser efter kriget. De krigsdrabbade
USA-allierade länderna använde Marshallhjälpen för att finansiera
återuppbyggnaden. De Sovjetallierade länderna lutade sig mot den Sovjetiska
hjälpfonden. Tanken med Marshallhjälpen var att mota kommunismen från
att få fäste, och stärka det amerikanska inflytandet över europeisk ekonomi.
Erfarenheterna från det europeiska hjälparbetet skulle senare också användas i
utvecklingshjälpen till de fattiga länderna (Bjereld, Johansson & Molin
2008:84ff.). Med utvecklingshjälpen skulle kommunismen också där hejdas
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från utbredning. I detta sammanhang började det nya internationella
hjälparbetet.

Den nya hjälparbetsgeografin
Efterkrigstidens stormaktspolitiska ordning satte alltså prägel på det
internationella hjälparbetets utformning. Escobar (1995) beskriver
efterkrigstidens hjälparbetsgeografiska utveckling på följande sätt:
One of the many changes that occurred in the early post-World War II
period was the “discovery” of mass poverty in Asia, Africa, and Latin
America. Relatively inconspicuous and seemingly logical, this discovery
was to provide the anchor for an important restructuring of global culture
and political economy. The discourse of war was displaced onto the social
domain and to a new geographical terrain: The Third World. Left
behind was the struggle against fascism. In the rapid globalization of U.S
domination as a world power, the “war on poverty” in the third world
began to occupy a prominent place (Escobar 1995:21).
Redan i början av 1940-talet gjordes kategoriseringar av världens länder
utifrån jämförelser av årlig inkomst. 1948 beslutade Världsbanken en viss
inkomst per capita som gräns för att skilja fattiga och rika länder (Escobar
1995:23). Mätningar enligt den definitionen visade att två tredjedelar av
världens befolkning levde i fattigdom. Det började talas om global
massfattigdom. De hjälpbehövande länderna i efterkrigstidens internationella
hjälparbete kategoriserades som tredje världen eller underutvecklade länder, ofta
förkortat till u-länder. Den gemensamma nämnaren för dessa vitt skilda stater
i olika världsdelar var massfattigdom (Heppling 1991:90). I efterkrigstidens
nya vokabulär ingick också begrepp som ”war-on poverty” (Escobar 1995:21).
Tredje världen bestod av fattiga, icke-industrialiserade länder och ställdes i
relation till den andra världen som var kommunistiska och industrialiserade,
och första världens fria, rika och industrialiserade länder. De sistnämnda var
hjälpande länder. Jag vill poängtera att detta vokabulär faktiskt inte fanns
innan 1945 (Escobar 1995:31ff.). Den term som tidigare användes om
främmande utomeuropeiska länders samhällen och befolkningar var primitiva,
som jag i föregående kapitel visade härstammar från kolonialtiden. Begreppen
utveckling och underutveckling förmedlar att det finns en väg att gå som leder
fram till välstånd. Det ska sättas i relation till begreppet primitiv som är en
mer statisk beskrivning av befolkningar och samhällen (O’Connor 2001:113f.).
Den första tidens internationella hjälparbete kännetecknades av strävan efter
att bidra till ekonomisk tillväxt och industrialisering (Odén 2006:55).
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Efterkrigstidens terminologi har sedan den skapades varit omdebatterad. Den
har också förändrats för att komma ifrån politiska konnotationer och
värderingar (Odén 2006:19f. och Rodney 1981:13ff.). Några anser att
begreppet postkoloniala länder har ersatt benämningarna tredje världen och
utvecklingsländer, men att relationerna mellan länderna bygger på samma
sociala och ekonomiska ojämlikheter som under den europeiska kolonialtiden
(Hall & Tucker 2004:4). Att det fanns, och finns, många begrepp för att
beteckna relationen hjälpare och hjälpmottagare, speglar att efterkrigstidens
hjälparbete från dess inledande skede var ett omdiskuterat ämne.
Oavsett benämning kan jag konstatera att berättelsen om det internationella
hjälparbetet har fått en (i) ny hjälparbetsgeografi som bygger på ett
ekonomiskt ojämlikt förhållande i relation till krigstidens krigs- och
katastrofarbete. Den yttre kategorin (iii) hjälpmottagarna har förändrats till sin
karaktär i det nya hjälparbetet. Det var inte längre människor i akut nöd,
orsakad av tillfälliga yttre händelser, som skulle hjälpas. Inte heller var det de
primitiva ”hedningarna” som skulle kristnas. Det var de forna kolonierna, och
deras befolkning som med utvecklingsprogram skulle hjälpas ur
massfattigdomen.
Hjälpbehovet var inte lika tydligt i efterkrigstidens hjälparbete, som under
krigstiden. Det var också nytt och behövde därför legitimeras i hjälpländernas
befolkningar. Fältet behövde också enas runt och skapa en gemensam
berättelse om verksamheten.

Legitimerande kunskapsbas
I kapitel tre visade jag att under industrialismen började fattigdom nationellt
uppfattas som ett problem som kunde åtgärdas. Till en början var de
hjälpbehövande föremål för ideella insatser. Efterhand blev de också målgrupp
för vetenskapliga studier och professionella organisationer. Ett liknande
händelseförlopp skedde under efterkrigstiden inom det internationella
hjälparbetet. Efterkrigstidens hjälparbete har av amerikanska forskare kallats
för ”the second break in the archaeology of poverty…” (Rahnema 1991 citerat i
Escobar 1995:23). De argumenterar för att det nationella hjälparbetet var
grundläggande för det tillvägagångssätt som användes för att etablera
efterkrigstidens internationella hjälparbete. Likheten ligger i att det
internationella hjälparbetet och det nationella hjälparbetet utvecklades till egna
kunskapsdomäner med (i) teknologier för att mäta, studera, och kartlägga
fattiga och fattigdomsorsaker, och med (ii) uppkomsten av egna
administrationer för att bistå fattiga med hjälp. Fattigdomen betraktades
under efterkrigstiden som ett hinder för ländernas sociala och ekonomiska
utveckling (Escobar 1995:23ff. och O’Connor 2001:25f.). Den vetenskapligt
framtagna kunskapen syftade till att ge det internationella hjälparbetet en solid
grund att vila på, och för att legitimera arbetet utanför fältet. Det
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internationella hjälparbetet påbörjade därmed en professionalisering med egen
kunskap och administration knutna till specifika organisationer i likhet med
det nationella hjälparbetes utveckling.
För utformningen av efterkrigstidens internationella hjälparbete brukar USA:s
president Harry Trumans andra installationstal 1949 nämnas. Hans ordval lär
om de maktpolitiska anledningarna och den vetenskapliga basen för
verksamheten:
Vi måste skapa ett nytt djärvt program för att göra vinsterna av våra
vetenskapliga och industriella framsteg tillgängliga för förbättringar och
tillväxt i de underutvecklade områdena. /…/ Deras fattigdom är ett
handikapp, ett hot både för dem och för rikare områden. För första
gången i historien har mänskligheten kunskap och förmåga att hindra
dessa människors lidanden. /…/Detta ska bli ett gemensamt företag i
vilket alla nationer arbetar tillsammans genom FN och dess fackorgan
varhelst det är möjligt (utdrag ur talet är hämtat från Odén 2006:46).
Genom att förhindra fattigdom tänkte sig Truman att grogrunden för
kommunism skulle försämras, och att säkerhetsläget i världen skulle förbättras
(Odén 2006:41ff.). Utifrån detta tal kallas de riktlinjer efter vilka USA
formade sin utrikespolitik för Trumandoktrinen (Escobar 1995:3ff.). Jag tolkar
det som att genom att rikta frågan mot fattigdomsproblematik, och från
stormaktspolitik, legitimerades inträdet och inblandningen i de forna
kolonierna. Att vilja hjälpa fattiga var ett bättre argument som fler kunde enas
om, än om argumentet hade varit att USA ville erövra nya landområden i
kampen mot kommunismen. Det internationella hjälparbetet var således ett
verktyg i kalla kriget (Odén 2006:41). Notera också att Truman i citatet ovan
talar om att arbetet skulle genomföras av medlemsländerna i FN och dess
fackorganisationer som bildades under den här perioden. Det visar hur det
skapades en hierarki med uppkomsten av mellanstatliga organisationer som
tongivande aktörer på fältet. Tillkomsten av nya organisationer förändrade
också fältets arbetsdelning.
De första studierna
Det första stora utvecklingsprojektet riktades till Colombia. Projektet brukar
räknas som startskottet för det internationella hjälparbetet utfört av
efterkrigstidens mellanstatliga organisationer. I slutet av 1949 gjordes det
första besöket av en internationell utvecklingsinstitution International Bank
for Reconstruction and Development, i Colombia.29 Landet räknades som
29
International Bank for Reconstruction and Development var föregångaren till Världsbanken som
samtidigt med International Monetary Fund (IMF) skapades 1944 i Bretton Woodsavtalet. Syftet med
institutionerna var att dra fram riktlinjer för den ekonomiska återuppbyggnaden efter kriget och skapa
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utvecklingsland och syftet med besöket var att skapa ett utvecklingsprogram,
en så kallad generalplan för Colombias ekonomiska utveckling. Bankens
representanter bestod av fjorton rådgivare från olika länder, varav en svensk.
Rådgivarna kom från områden som industrisektorn, hälsa och välfärd och
finans- och bankväsendet. De arbetade tillsammans med en liknande
sammansatt colombiansk grupp (counterparts). Expertgruppen hade en
undervisande funktion för counterparts och överförde kunskaper till några av
landets yrkeskategorier (Escobar 1995:24 och Heppling 1991:17). Med
utvecklingsprogrammet som grund, och med lån från banken skulle Colombia
utvecklas ekonomiskt och socialt. Projektet skulle också fungera som det goda
exemplet för framtida interventioner i andra utvecklingsländer (Escobar
1995:24f.). Fallet med Colombia visar att stora mellanstatliga organisationer
definierade problemen, och visade fältets nya arbetsordning. Med de
mellanstatliga organisationerna spreds kunskapen om de nya praktikerna till
hjälpmottagarnas och experternas länder. Jag ska strax återkomma med
exempel på hur kunskapen spreds till Sverige.
Studier om tredje världen skedde inte bara på makronivå. Också
levnadsförhållanden och behov hos invånarna och de mindre samhällena i
hjälpmottagarländerna undersöktes och definierades. En tidig forskare som
studerade fattigas livsvillkor var antropologen Oscar Lewis (Lewis 1951, 1959
och 1964). Med studier om familje- och bylivet i Mexiko och Indien myntade
han termer som ”the Culture of Poverty” och ”Poverty Circle” (O’Connor
1995:99ff.). Lewis första arbeten i Mexico skedde under ett mexikanskt och
amerikanskt samarbetsprojekt som satsade på att kombinera forskning i
utvecklingsfrågor med politiska mål som skulle bana väg för modernisering
och utrotning av massfattigdomen. Lewis arbeten beskrivs som en brytning
mot vad som ansågs vara en traditionell antropologisk och romantiserad bild
av människor i andra kulturer. Hans böcker symboliserade början till ett
modernt synsätt på människor i fattiga länder (O’Connor 1995:114).
Efterkrigstidens hjälporganisationer arbetade således utifrån nya vetenskapliga
rön. Därmed hade en kunskapsbas som sträckte sig från makronivån, med
definition av världens länder, till vetenskap om människor och mindre
samhällens levnadsvillkor, skapats. Runt dessa rön kunde efterkrigstidens
organisationer samlas, utveckla sina praktiker och sin personella stab. Den
gemensamma kunskapsbasen normerade fältet som också motiverade skäl för
det nya hjälparbetet till omgivningen.

ett internationellt ekonomiskt utbyte baserat på frihandel där en av de bakomliggande tankarna var att
förhindra en liknande ekonomisk kris som världen upplevde under mellankrigstiden (Odén 2006:42f.).
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Nya organisationer och personella resurser
Professionalisering och urvalsprocesser är de vanligaste mekanismerna som ger
normativ isomorfism: Därigenom likriktas organisationer och skapar
organisatoriska fält. Med professionalisering avses en gemensam kunskapsbas
som arbetet vilar på. Med utformandet av egna obligatoriska utbildningar
kontrollerar fältets organisationer urvalsbasen. Med utbildning skapas också
nätverk mellan organisationerna, och inom nätverken sprids ny kunskap och
nya arbetsmetoder. Spridningen av kunskap ger organisationerna inom fältet
en gemensam förgivettagen uppfattning om hur arbetet ska utföras, vilket
normerar fältet (Powell och DiMaggio 1991:70ff.). Organisationernas krav på
att medlemmarna har genomgått fältets specifika utbildning, och har praktisk
erfarenhet från området, innebär att personal rekryteras från andra
organisationer inom samma fält. Fältet normerar således den egna
personalstyrkan (Ibid.). Nedan skriver jag om hur det internationella
hjälparbetsfältet normerades, och professionaliserades under efterkrigstiden.

UNRRA – gemensam utbildning
Den första mellanstatliga organisationen som uppkom som resultat av andra
världskriget var The United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(UNRRA) (Weintraub 1945:1). Organisationen bildades 1943 av dryga
fyrtiotalet medlemsstater. UNRRA hade en stark USA-dominans eftersom
amerikanerna stod för den största delen av utgifterna (Ibid.:15).
Organisationens uppgift var att hjälpa krigsoffer. I första hand genom att
koordinera och administrera hjälparbetet som sedan utfördes av de mindre
internationella hjälporganisationerna. UNRRA räknas som den första
organisationen med övergripande ansvar för ”long-term reconstruction”, som
också syftade till att lindra lidande för enskilda (relief) (Fisher 1944:319). En
statsvetenskaplig forskare beskrev 1945 UNRRA som historiens dittills största
välfärdsprogram (Weintraub 1945). Han ansåg att det var ett experiment i
internationell planering som följde principer för det moderna sociala
hjälparbetet. Arbetets karaktär var långsiktigt, med mottot att ge hjälp till
självhjälp (Weintraub 1945:2ff.). Personer med specifika tekniska kunskaper
som exempelvis ingenjörer och administratörer efterfrågades. Den personella
staben sammansattes av olika områdesexperter från medlemsländerna. Därmed
var UNRRA en internationell expertorganisation (Weintraub 1945:16).
Organisationen hade också egna utbildningar för de personer som skickades ut
i fält (Ekstrand 1945:8). UNRRA:s verksamheter permanentades och gick in
under FN när det bildas 1945.
Med UNRRA framgår hur en specifik kunskap inom det internationella
hjälparbetet började efterfrågas. Det belyser också hur hjälparbetarna med
särskild utbildning formades efter fältets önskningar.
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Förenta Nationerna – nya karriärvägar
Nationernas förbunds efterträdare FN bildades 1945 som en freds- och
säkerhetsorganisation. Sverige var ett av de femtio första medlemsländerna.
Under FN uppkom också fackorgan, exempelvis barnfonden Unicef (1946)
och Världshälsoorganisationen WHO (1948). Fackorganen initierade egna
utvecklingsprojekt (Odén 2006:44ff.). FN bedrev, och bedriver fortfarande
också direkt hjälparbete med utvecklings, mat och flyktingprogram (Arnold
1994:16).30
Uppkomsten av FN och dess underorgan vidgade fältet och skapade med
underorganisationerna en ny arbetsmarknad inom det internationella
hjälparbetet. I slutet av 1940- och början av 1950-talet började FN skicka ut
experter till utvecklingsländer som skulle bistå med rådgivning och fungera
som utredare (Heppling 1991:16f.). Redan från början fanns en
rekryteringsordning, en formaliserad urvalsprocess, för att välja ut
kandidaterna till dessa uppdrag. Svenska institutet (SI) skapades 1945 med
uppgift att i efterkrigstiden sprida en positiv bild av Sverige utomlands.31 SI
skötte också rekryteringen av de svenska kandidaterna till FN:s expertgrupper.
Urvalsprocesserna beskrivs som arbetskrävande för SI. En person anställdes för
att ägna sig åt rekryteringsarbetet (Heppling 1991:17ff.). Heppling, som sedan
slutet av 1940-talet var med och byggde upp många av de institutioner som
arbetade med internationellt hjälparbete, förklarar varför det var svårt att finna
lämpliga personer till expertuppdragen:
Förutom de betydande kunskaper och erfarenheter inom den givna
professionen, som experterna måste medföra, förutsätts de ha synnerligen
goda språkkunskaper, god hälsa, stor anpassningsbarhet till nya och ofta
besvärliga levnadsförhållanden, en positiv syn på biståndsarbetet som
sådant, frihet från rasistiska och religiösa fördomar, motståndskraft mot
kulturchockar, uthållighet, goda känselspröt i kontakten med främmande
folk, lätthet att kommunicera med de nya arbetskamraterna och god
pedagogisk förmåga (Heppling 1991:18).
Hjälparbetarna var alltså personer med olika typer av expertkunskaper. Från
tekniskt kunnig personal till människor med god kännedom inom
socialpolitiska områden. Utöver de professionella praktikerna efterfrågades
också specifika personliga kvalitéer. De specifika egenskaperna krävdes för att
de utvalda skulle antas klara av uppdraget. Vidare beskriver Heppling hur flera

30

United Nations Development Program (UNDP), the World Food Program (WFP) och The Office
of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
31
SI blev 1970 en stiftelse och är sedan 1998 en statlig myndighet
(http://www.si.se/Svenska/Innehall/Om-Svenska-institutet/Historia/ den 4 juni 2011).
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av dem som klarat urvalsprocessen anlitades flera gånger. Det ledde till en
professionell stab av hjälparbetare (Heppling 1991:18).
Fältet utbildade sin personal, och rekryterade från andra internationella
hjälporganisationer. De internationella hjälparbetarna blev en allt mer enhetlig
yrkeskår med en gemensam kunskapsbas. Den gemensamma kunskapsbasen
likriktade och normerade hjälporganisationerna. Fältets mellanstatliga
organisationer skapade uppdrag som utfördes av andra internationella
hjälporganisationer. SI:s uppdrag att ta fram internationella experter, belyser
hur det skapades nätverk mellan organisationerna. Det visar också att
hjälparbetarna hade flera olika uppdrag i olika organisationer, vilket främjade
spridningen av ny kunskap och nya arbetssätt inom fältet. På det viset
skapades en förutsägbarhet för fältets personella resurser som normerade
fältets organisationer. Att hjälparbetarna fick samma utbildning gav också
fältets medlemmar en förgivettagen uppfattning, det vill säga en likartad
berättelse, om vilka de var, varför arbetet var viktigt, och hur det skulle utföras.
En svensk som fick en hög position i efterkrigstidens internationella
hjälparbete var Dag Hammarskjöld. Med honom spreds berättelsen och
intresset för att engagera sig i det internationella hjälparbetet.

Dag Hammarskjöld – den diplomatiska
hjälparbetsikonen
De nya mellanstatliga organisationerna gav nya typer av karriärer inom det
internationella hjälparbetet. Det högsta uppdraget inom det administrativa
internationella hjälparbetet torde vara posten som FN:s generalsekreterare.
Dag Hammarskjöld (1905–1961) hade posten från 1953 till 1961, när han i
tjänsten omkom i en flygolycka i Zambia. Hans död är mytomspunnen och
teorier om allt från självmord till att han utsattes för attentat har lagts fram
(Svegfors 2005:297ff.). De flesta verkar dock anse att det mest troliga är att
det var en olycka när planet kraschade. Att det inte är helt klarlagt hur han
dog, och att han omkom på sin post har gett stoff till böcker och
filmatiseringar (Svegfors 2005:300).
Hammarskjölds position inom FN ökade svenskars intresse för internationella
frågor. Det gav också svenskarna en identifikation med organisationen (Engh
2009:68). Hammarskjöld blev en hjälparbetsikon:
Indeed, Hammarskjöld later achieved iconic status as Secretary General,
due to his work on social and economic development, the decolonisation
process and peace keeping (Engh 2009:68).
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Som de tidigare hjälparbetsikonerna som jag har nämnt i de föregående
kapitlen hade också Hammarskjöld en borgerlig familjebakgrund. Han
avslutade sin egna akademiska utbildning med en docentur i nationalekonomi.
Från sin hemmiljö var han van vid internationellt umgänge och diskussioner
om internationella frågor. Sven Hedin kände familjen. Men med sina
nationalistiska ståndpunkter var han inte särskilt populär (Thelin 2001:57).
Det visar ändock att familjen omgavs av internationellt bevandrade och kända
personer. I likhet med Hedin var Hammarskjöld prisad, dekorerad och hade
höga poster. Exempelvis fick han Riksbankens pris till Alfred Nobels minne.
Postumt tilldelades han Nobels fredspris för sina insatser i FN (Thelin
2001:54ff. och Svegfors 2005:13). Han var medlem av Svenska Akademien
från 1953 och till sin död. Han hade höga tjänster inom den svenska
statsapparaten som exempelvis statssekreterare i Finansdepartementet, och
arbetade en tid inom Utrikesdepartementet. Det var hans
förvaltningskunskaper som omtalas som skäl till hans framgångar som FN:s
generalsekreterare (Svegfors 2005:21f.). Hammarskjöld har beskrivits som ”…
den tillbakadragne hemmasonen [som] blev en av samtidens stora ledare” (Svegfors
2005:12). Återgivningarna av hans privatliv kretsar runt hans litterära bildning
och intresse för vandringar i svenska fjällen (Thelin 2001:80ff.). I de
personliga skildringarna av honom finns inte mycket som liknar de tidigare
ikonerna som återges i termer av äventyrliga, eller moderliga och altruistiska
hjälparbetare.
I sin roll som generalsekreterare återges han som en duktig diplomat.
Karismatisk och drivande för att FN skulle vara en aktiv och självständig aktör
i det internationella säkerhetsarbetet (Svegfors 2005:21ff. och Wallensteen &
Eliasson 2005:280ff.). När Hammarskjölds namn kom upp som förslag på
generalsekreterare var han internationellt ganska okänd. Som svensk delegat i
OEEC-förhandlingarna hade han erfarenhet av internationellt arbete, och ett
gott internationellt rykte (Urquhart 2005:15).32 I vad som beskrivs som en svår
urvalsprocess, på grund av kandidaternas politiska ställningstaganden i olika
konflikter, vann Hammarskjöld på att vara den minst kända. Han kunde inte
tillskrivas några särskilda maktpolitiska ståndpunkter (Urquhart 2005:15).
Om Wallenberg fick hjältestatus för att med livet som insats ha räddat livet på
många tusentals människor i brinnande krig, framställs Hammarskjöld som
den eftertänksamma bildade diplomaten, trots att han också dog på sin post.
Wallenberg och Hammarskjöld representerar två olika karriärer inom det

32
Organization for European Economic Cooperation (OEEC) internationell organisation som
startade 1948 för att administrera Marshallhjälpen. När arbetet ansågs färdigt ombildades
organisationen 1961 till OECD Organisation for Economic Co-operation and Development vars
medlemsländer arbetar för samarbete mellan industriella, marknadsekonomiska och demokratiska
länder.
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internationella hjälparbetet. Ikonernas karriärer belyser fältets utveckling från
det direkta fältnära hjälparbetet i krig till fredsmäklande representant för en
mellanstatlig hjälporganisation.

Det svenska internationella hjälparbetet
Jag har hittills återgett hur efterkrigstidens internationella hjälparbete skapades
av de dominerande aktörerna, USA och de mellanstatliga organisationerna där
USA hade stark inverkan, på fältet. Jag räknar dessa aktörer som de etablerade.
De etablerade formulerade det internationella hjälparbetsfältets spelregler och
var högst i rangordningen. I de etablerades berättelse om det internationella
hjälparbetet var hjälpmottagarna de forna kolonierna och hjälparbetet en viktig
säkerhetspolitisk fråga. I förra kapitlet visade jag att staters politiska intressen
inkorporerades i det internationella hjälparbetet redan under första
världskriget (Janfelt 1998 och Lindner 1988). Svenska staten hade nära
samröre med några av de internationella hjälporganisationerna. I dem kunde
Sverige visa neutralitetspolitik och humana värderingar på en internationell
arena.
Det stormaktspolitiska inslaget i det internationella hjälparbetet var alltså inte
nytt för efterkrigstiden. Men det intensifierades och blev allt viktigare. Det var
dessa förhållanden som Sverige, som stat, hade att förhålla sig till när landet
utformade sitt internationella hjälparbete. Jag tolkar Sveriges plats på det
internationella hjälparbetsfältet som pretendenter. Svenska aktörer försökte
förändra och ifrågasätta den dominerande berättelsen. De ingick dock i spelet
och var delvis tvungna att anpassa sig till berättelsen för att räknas som en del i
fältet.
På följande sidor i det här kapitlet resonerar jag om hur berättelsen om det
internationella hjälparbetet formulerades i en svensk kontext. Som jag har
skrivit tidigare fanns det inte en berättelse om det svenska internationella
hjälparbetet. Olika organisationer hade olika tolkningar av varför det var
viktigt att bedriva hjälparbete inom den nya hjälparbetsgeografin och hur
hjälparbetet skulle utformas. Likaså hade hjälparbetarna olika skäl för sina
internationella uppdrag. Trots detta fanns det en dominerande berättelse om
vilka som var hjälpare och hjälpmottagare. Det fanns också dominerande drag
för vilka skäl hjälparbetarna angav för sitt internationella engagemang. Det är
de dominerande dragen som jag tar fasta på när jag skriver om ”den svenska
berättelsen”.

Nya idéer implementeras
De nya idéerna om det internationella hjälparbetet spreds till Sverige. Jag har
tidigare i kapitlet visat att svenskar i ett tidigt skede var aktiva i de
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mellanstatliga organisationerna, och en tidig svensk representant inom det
internationella hjälparbetet var Erik Einar Ekstrand (1880–1958). Ekstrand
var svensk politiker som i flera omgångar tjänstgjorde som diplomat i olika
länder. Bland annat var han generalkonsul, chef för svenska
Samaraexpeditionen, och ansvarig för personal och administrativa frågor på
Utrikesdepartementet. Mellan åren 1931 och 1939 satt han med i Nationernas
Förbund (NF) och deltog i arbetet med sociala frågor och droghandel (Svensk
uppslagsbok Eric Einar Ekstrand 2011). Från den internationella arenan tog
Ekstrand med sig idéer till Sverige om ”den nya synen” på vad det
internationella hjälparbetet var, och hur det skulle bedrivas. Om detta handlar
hans bok Internationellt hjälparbete som kom ut 1945. Jag inleder kapitlets del
om Sverige med några citat ur hans bok. Citaten är valda för att de tydligt
visar förändringen av fältet, den rätta hjälparbetaren, och hur berättelsen om
det nya internationella hjälparbetet spreds till olika länder via representanterna
i fältets mellanstatliga organisationer. Idag känns hans budskap väldigt
okontroversiellt. Jag vill därför poängtera att när boken kom fanns inte de
internationellt inriktade hjälporganisationerna och institutionerna som idag är
väletablerade. Inte heller hade samtidens förgivettagna världsordning och
hjälparbetsgeografi etablerats.
Det materiella understödet som dittills förknippats med det internationella
hjälparbetet är vad Ekstrand refererar till när han i nedanstående citat
beskriver vad Samaraexpeditionen omfattade:
Den av svenska regeringen och svenska Röda korset 1921 till det
hungrande Ryssland utsända Samaraexpeditionen kom att omfatta alla
dessa olika former för internationellt hjälparbete. Som ledare av
expeditionen fick jag tillfälle att både teoretiskt och praktiskt sätta mig in
i hur dylikt arbete bör läggas upp och utföras samt vilka egenskaper de
däri deltagande främst bör vara i besittning av. Denna form av
hjälpverksamhet är väl den, som först framträder för den människas inre
öga, som ägnar sina tankar åt begreppet Internationell hjälpverksamhet.
Efter sitt syfte kan det kallas återuppbyggande. Närbesläktat med denna
form av internationell hjälpverksamhet är hjälparbetet inom
krigsfångeläger, utväxlingen av krigsfångar och invalider under
pågående krig samt repatriering av krigsfångar efter fientligheternas
upphörande. Men det finnes också en annan form av internationell
hjälpverksamhet, som man dagligdags kanske ej räknar dit. Ändå är den
på sitt sätt minst lika betydelsefull. Det är den internationella
hjälpverksamheten på det sociala och humanitära området, som äger rum
under Nationernas förbunds auspicier genom dess organ för samarbete de
olika länderna och folken emellan till åstadkommande av förbättrade
bostäder, bättre föda och förbättrad fångvård för att nu bara nämna
några exempel på denna form av internationell hjälpverksamhet. Men
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hur kan man kalla dylikt för internationellt hjälparbete kanske någon
invänder! Jo, enligt min erfarenhet är det just vad man kan och bör göra.
Jag skall genast förklara varför. Antag att i något visst land ett särskilt
system tillämpas vid behandling av någon viss social eller hygienisk
företeelse och att detta system är överlägset alla de på andra håll
förekommande. Då är det internationell hjälpverksamhet att sprida
kännedom därom och arbeta för dess införande i andra länder (Ekstrand
1945:7).
Det nya internationella hjälparbetet handlade alltså, enligt Ekstrand, inte bara
om krigs- och katastrofinsatser. Det var också långsiktigt, humanitärt och
socialt hjälparbete för att förbättra människors levnadsstandard. Världens
länder skulle dela med sig av sina upptäckter och tekniska innovationer för att
fler skulle få del av dem. Jag vill uppmärksamma på hur Ekstrand
argumenterar för att förekomma eventuella invändningar mot social och
humanitär hjälp som del av det internationella hjälparbetets arbetsområden.
Ekstrands visar, med beskrivningen av sin hjälparbetskarriär, att det
internationella hjälparbetet under den här tiden utvecklades som yrkesfält.
I takt med att flera hjälporganisationer uppkom, mindre nationella och större
internationella, öppnades möjligheter att göra karriär inom det internationella
hjälparbetet. Jag visade redan i förra kapitlet att flera som tillfälligt halkade in
på området stannade kvar inom verksamhetsfältet under sin yrkesbana. Det
möjliggjordes av utvecklingen av verksamhetsområdet och antalet
organisationer. Att det internationella hjälparbetet förändrades innebar också
efterfrågan på ny specifik kunskap. Ekstrand (1945) går vidare med att
beskriva det ökade intresset för det internationella hjälparbetet. Han
poängterar att det trots allt inte räckte med intresse i frågan. Det handlade om
en verksamhet som krävde särskild kunskap:
I dessa dagar är det många i vårt land, som bereda sig på att deltaga i det
återuppbyggande hjälparbetet efter kriget. Den insikten har trängt
igenom allt mer och mer att även detta arbete i likhet med andra yrken
fordrar särskilda förutsättningar och förutbildning. Lika lite som man
bör försöka sig på att verka som läkare, präst, lärare eller ingenjör utan
särskilda anlag, som utbildats genom studier, lika litet skall man tro att
man inom sig döljer en effektiv hjälparbetare på det internationella
området, därför att man kanske längtar ut i världen, är språkkunnig och
gärna vill göra nytta. Det räcker inte. I full insikt därom ha numera t.
ex. i Amerika tusentals personer utbildats för att i sinom tid inträda i
UNRRA:s tjänst för dess hjälpaktioner på olika håll i världen och i vårt
land ha ett antal kurser inrättats för samma ändamål. Detta är givetvis
riktigt, även om man måste akta sig för att överskatta betydelsen av de
sålunda teoretiskt inhämtade lärdomarna (Ekstrand 1945:8f.).
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Ekstrand understryker att det inte räcker med en vilja att resa ut i världen.
Han förespråkar utbildning som den som UNRRA inrättade med speciella
kurser för hjälparbetet. Fältet började göra anspråk på ett specifikt
kunskapsområde.
Ekstrand ansåg att för att bli en internationell hjälparbetare fordrades också
särskilda personliga egenskaper:
Grundinställningen måste vara rent humanitär. Ligger tanken på
materiella fördelar eller yttre utmärkelser, på att göra sig bemärkt som
motiv bakom strävan att komma med i internationellt hjälparbete, så får
den klocka, som kallar till detta, falsk klang. Man har då inte så rena
händer som en dylik verksamhet fordrar. Man måste gå till hjälparbetet
som till en kallelse (Ekstrand 1945:10).
Det internationella hjälparbetet var, enligt Ekstrand, mer än ett vanligt jobb.
Det borde inte heller vara en strävan efter uppmärksamhet eller äventyr. Det
var en kallelse. Till skillnad från missionärerna handlade det inte om en
religiös kallelse. Snarare är det 1800-talets borgerliga plikt att hjälpa som
understryks. Ekstrand (1945) ansåg inte att arbetet skulle utföras utan lön,
trots att det krävde en särskild kallelse. Ekonomiska förtjänster skulle inte vara
drivande för att välja det internationella hjälparbetet som yrkeskarriär
(Ekstrand 1945:10ff.). Det finns således en spårbundenhet i berättelsen om
efterkrigstidens hjälparbetare, med plikt att hjälpa, och som en altruistisk
handling, som jag härleder från 1800-talets nationella hjälparbetare när
institutionen organiserat hjälparbete skapades.

Bakgrund till svenskt internationellt hjälparbete
Sverige hade i efterkrigstiden en annan maktpolitisk position än USA och de
andra stormakterna. Sverige var inte någon viktig part i världspolitiken under
1800- eller 1900-talet. Så sent som 1953 trodde amerikaner inom
biståndsvärlden att Sverige var mottagarland, och inte givarland med egna
bilaterala projekt (Nilsson 2004:15). Det kanske säger mer om okunskapen
hos just dessa amerikaner, eftersom svenskar tidigt fanns representerade i
internationella organisationer och projekt. Det avslöjar ändå något om
Sveriges marginaliserade roll i världspolitiken i allmänhet och som
internationellt hjälparbetsland i synnerhet. Sveriges samtida situation och
historiska bakgrund ledde till en annorlunda strategi för Sveriges
internationella hjälparbete. Även Sverige var dock tvunget att förhålla sig till
fältets rådande normer, hjälparbetsgeografi och de praktiker som byggts upp.
Berättelsen om det internationella hjälparbetet ser med den svenska kontexten
därför lite annorlunda ut än exempelvis den amerikanska.
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Misslyckade kolonisatörer
Ett historiskt skeende som har påverkat den svenska, och andra skandinaviska
länders, berättelse om det internationella hjälparbetet är misslyckandena som
kolonisatörer. Inget av länderna var framgångsrika i den snäva
kolonisationsbetydelsen, att lägga geografiska områden i Afrika, Latinamerika
och Asien under sig (Ipsen & Fur 2009:8).33 Det ska ändå i sammanhanget
nämnas att Sverige genom Gustav III från Frankrike lyckades förhandla sig till
St. Barthélemy som blev svensk koloni mellan 1784–1878 (Swahn &
Jennersten 1985). Med undantag från den kan man inte kalla Sverige för
kolonialmakt i samma bemärkelse som andra europeiska länder. Frånvaron av
skandinaviska kolonier handlade inte om att länderna var mer vänligt sinnade
och
inte
ville
erövra
landsområden.
Snarare
misslyckades
kolonisationsprojekten. Forskning visar att både de danska och svenska
kungahusen smed kolonisationsplaner i stil med England och Nederländerna
(Ipsen & Fur 2009:7f.). Svenskar var på olika sätt ändå inblandade i det
koloniala världssystemet genom exempelvis trepartshandel med varor och
enskilda individer som arbetade i kolonierna för andra kolonialmakter (Ipsen
& Fur 2009:8ff.). Svenska missionsinstitut skickade också ut svenskar att
missionera i kolonierna, och var därmed en del av missionens kolonialism.
Avsaknaden av svenska, och skandinaviska, kolonier vändes till en fördel i
efterkrigstidens internationella hjälparbete. Det faktum att man i
efterkrigstidens hjälparbetsgeografi inte funnits med som kolonialmakt,
avspeglades i uppfattningen om Sverige som en av de ”mjuka donatorerna”.
Sveriges riktlinjer för det internationella hjälparbetet var solidaritet och hjälp
till självhjälp (Danielson & Wohlgemuth 2005:520f.).
Sweden is usually characterized as a soft donor; in other words, a donor
that does not attempt to use aid to blatantly pursue other objectives, that
listens carefully to recipients’ requests, and that tries to design aid so that
it can have a large development impact. Although a convergence in aid
philosophy has taken (and is taking) place among bilateral and
multilateral donors, Sweden, together with a handful of other ‘likeminded’ countries, is still distinguished by large amounts of aid, little
tying and basically no explicit aid objectives apart from the reduction of
poverty (Danielson & Wohlgemuth 2005:518).
Ipsen & Fur (2009:7) är inne på samma linje som Danielson & Wohlgemuth.
Men de resonerar explicit i relation till kolonisationshistoria. De skriver att
misslyckandet med den skandinaviska kolonisationen under 1900-talet gav

33
Då räknar jag inte in Sveriges kolonisation av exempelvis Finland och samerna som Ipsen & Fur
(2009) och Fur (2006) diskuterar, eftersom det ligger utanför den aktuella hjälparbetsgeografin.
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möjlighet att anta en oskyldig hållning i internationella frågor inom den
nygamla hjälparbetsgeografin. Sveriges misslyckade kolonisationsprojekt hade
således en viktig betydelse för det svenska förhållningssättet till, och position
inom, det internationella hjälparbetet. Med hjälp av en kollektiv minnesförlust
av historiska händelser som skulle störa föreställningen om de skandinaviska
länderna som mer vänligt sinnade, har länderna profilerat sig som moraliska
auktoriteter i frågan (Ipsen & Fur 2009:10).
Det fanns dock också i Sverige en diskussion om fördelar med
kolonialmakternas tidigare inblandning i de länder som nu kategoriserades
som ”hjälpbehövande u-länder”. En svensk biståndsforskare argumenterade i
slutet av 1960-talet för fördelarna för efterkrigstidens hjälparbete med att
kolonialismen hade lagt en bra grund för det fortsatta arbetet. Torsten
Gårdlund var professor i nationalekonomi, skribent och debattör inom
internationella frågor och arbetade under 1950- och 60-talen också som
ekonomisk rådigvare i biståndsfrågor för FN. Gårdlund ansåg att
kolonialismen hade försett länderna med värdefull utbildning, sjukvård och
infrastruktur. Utan den strukturen ansåg han att utvecklingsarbetet hade
försvårats.
Utan den koloniala grund, som nu finns att bygga på, skulle väl ingen
våga tro på möjligheten att på förhållandevis kort tid uppnå en väsentlig
standardförbättring för två tredjedelar av jordens befolkning (Gårdlund
1966:78).
Det fanns också de som ansåg att Sverige inte alltid hade altruistiska syften
med den internationella hjälpen. Ett exempel på att Sverige inte uppfattades
som mjuka donatorer av alla är de kritiker som visar att även den svenska
hjälpen hade bakomliggande syften. De avkolonialiserade länderna öppnade
nya utlandsmarknader också för Sverige och svenska företag. Företrädare för
den svenska staten försökte legitimera svenskt exportstöd till näringslivet som
ville etablera sig i de avkolonialiserade länderna (Öhman 2008:61).
Nedanstående citat pekar på ekonomiska och säkerhetspolitiska anledningar
till det svenska biståndet:
Motiven för att lämna bistånd är högst skiftande och alla handlar inte
om altruism, humanitet och solidaritet. De kan också vara strategiska och
handla om regimers stabilitet, militärstrategisk kontroll och kontroll över
råvarutillgångar. De kan vara kommersiella och handla om
marknadstillträde och investeringar. Det är dock inte alltid så lätt att
skilja mellan utvecklingssamarbetets motiv, mål och effekter. Samma mål
kan eftersträvas av flera olika motiv (Odén 2006:13).
Även Heppling (1991) skriver att:
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/…/bistånd innebär alltid de facto ett mått av inblandning i ett
främmande, självstyrande lands inre angelägenheter, hur mycket båda
parter än officiellt försäkrar motsatsen (Heppling 1991:35).
Det fanns alltså andra intressen än solidaritet, även för det svenska
internationella hjälparbetet, och en diskussion om olika bakomliggande
intressen.

Det nya hjälparbetet etableras
För Sverige var det huvudsakliga argumentet för det internationella
hjälparbetet solidaritet med fattiga och förtryckta, och koloniernas
självständighetskamp. Om inte allena rådande så i alla fall tillsammans med
fattigdomsreduktion det officiella motivet för det internationella hjälparbetet
(Danielson & Wohlgemuth 2005:519ff.). Sverige har officiellt aldrig delat den
ekonomiskt endimensionella definitionen av fattigdom vars problem löses med
ekonomisk tillväxt, som USA och de mellanstatliga organisationerna
utvecklade efter andra världskriget. Jag går inte närmare in på hur den svenska
definitionen såg och ser ut. I sammanhanget räcker det med att konstatera att
uppfattningen av fattigdom varit mer multidimensionell och komplex än den
som de etablerade aktörerna på fältet hade enats om (Danielson &
Wohlgemuth 2005:535). Jag vill dock ge ett exempel på hur Gunnar Myrdal,
som 1969 debatterade ”tredje-världenfrågor” i ett internationellt sammanhang,
uttryckte missnöjet med den endimensionella definitionen av fattigdom som
formulerat fältets huvudsakliga problem. Talet som hölls vid en konferens i
Kalifornien finns publicerat i boken U-hjälp i utveckling? 14 forskare och
samhällsvetare om Sveriges u-landspolitik och utvecklingsbistånd (1969). Myrdal
uttrycker kritik mot den forskning som definierat utvecklingsländernas
massfattigdom. Han var inte nöjd med kulturantropologernas statiska bild av
främmande länder. Bilden blev, enligt Myrdal, inte bättre av de politiskt styrda
ekonomernas inträde i forskningen:
Denna plötsliga och oerhörda förändring av forskningens inriktning och
omfång var uppenbarligen inte någon spontan samhällsvetenskaplig
utveckling, utan en följd av de omfattande politiska förskjutningar som
hängde samman med det jordskredsliknande sönderfallet av den koloniala
maktstrukturen under kalla krigets dagar. Härunder kom förhållandena i
de underutvecklade länderna att få politisk betydelse i de utvecklade
länderna. Samtidigt blev strävan efter utveckling den allt överskuggande
frågan för de politiska och intellektuella ledarna både i de självständiga
staterna och i många andra stater som formellt hade varit oberoende, men
som nu erfor att de i ekonomiskt hänseende var beroende av främmande
makter. De politiska intressena bakom forskningen ledde till att den blev
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skev och fick en diplomatisk, överslätande och allmänt överoptimistisk
karaktär (Myrdal 1969:15).
I min tolkning ansåg Myrdal att berättelsen om det internationella
hjälparbetet snabbt skapades och spreds över världen. Genom att kritisera
tillkomsten av berättelsen utmanade han fältets etablerade aktörer. Citatet
visar dock att även Myrdal spelade på spelplanen med exempelvis
begreppsanvändningen ”underutvecklade” och ”utvecklade” länder. Jag tolkar
det som att det internationella hjälparbetet, oavsett hur det definierades, var
tillräckligt viktigt för att samhällsdebattörer på något sätt var tvungna att
förhålla sig till det. Det finns fog för att säga att stormakterna under
efterkrigstiden skapade spelplanen som Sverige och andra länder spelade på,
och att det var reglerna för spelet som diskuterades. Eller uttryckt med andra
ord: berättelsen om det internationella hjälparbetet som etablerats av
stormakterna stod i grunden stabil, trots de utmanande pretendenterna.
Att Sverige skulle vara med i det internationella hjälparbetet som utvecklades
efter andra världskriget var det aldrig någon tvekan om. Två skäl brukar
framföras för de skandinaviska ländernas inträde på fältet: (i) vilja att med
hjälparbetet bidra till världens säkerhet och (ii) ett sätt att få inflytande i de
världspolitiska händelserna (Engh 2009:77).
Internationellt hjälparbete blir en statlig fråga
Utan någon större diskussion i riksdagen blev Sverige medlemmar i FN 1946.
På uppmaning av FN skapades i Sverige, som i andra medlemsländer på 1950talet och 1960-talet, nationella kommittéer för tekniskt bistånd.
Kommittéerna och FN skulle bistå fattiga länders utveckling. Det är ett
exempel på vad DiMaggio & Powell (1991) kallar för ”den tvingande
mekanismen” för att få organisationer till institutionell anpassning, som ofta är
ett resultat av politiska influenser.
Coercive isomorphism results from both formal and informal pressures
exerted on organizations by other organizations upon which they are
dependent and by cultural expectations in the society within which
organizations function. Such pressures may be felt as force, as persuasion,
or as invitations to join in collusion (DiMaggio & Powell 1991:67).
Anpassningen kan vara ett resultat av både formell och informell påtryckning
från en organisation som de andra på fältet är beroende av (DiMaggio &
Powell 1991:67f.). I ovan beskrivna händelseförlopp föreslog den största
organisationen på det internationella hjälparbetsfältet att enskilda stater skulle
skapa kommittéer för internationellt bistånd. För att visa att man som enskilt
land hängde med i den internationella utvecklingen, och var en aktör att räkna
med inom fältet, gjorde man nog bäst i att följa rådet. Huruvida införandet av
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en dylik administration av statens representanter uppfattades som en invit eller
tvång vet jag inte. Kanske är det också en hårfin gräns mellan de båda: om du
gör detta är du en av oss etablerade, eller får åtminstone räknas som aktör på
fältet, annars räknas du bort, välj själv. Att svenska staten skulle ha en
administration för det internationella hjälparbetet för att vinna legitimitet på
fältet verkar det inte ha funnits några tvivel om eftersom frågan inte var
föremål för diskussion.
I Sverige bildades 1952 Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till
mindre utvecklade länder (CK) av folkrörelser och ideella organisationer. Det
internationella arbetet skulle vara folkligt förankrat. Man ville till en början
inte belasta Utrikesdepartementet med dylika frågor (Nilsson 2004:4ff.). Ulla
Lindström blev 1954 Sveriges första biståndsminister (Heppling 1991:19).
CK:s uppgifter var att utveckla svenskt bilateralt biståndsprogram i ett par
underutvecklade länder, och att skapa opinion för det svenska biståndet.
Det nya internationella hjälparbetet var förankrat bland länders representanter
på makronivå. I USA hade det under kalla kriget också legitimitet bland
befolkningen med hänvisning till att det internationella hjälparbetet syftade till
att skapa säkerhet. Det krävdes dock åtgärder för att förankra den nya
hjälparbetsgeografin och hjälparbetet hos svenskarna. När hjälparbetet blev
statligt började det finansieras med skattemedel och behövde legitimeras i
befolkningen. En av CK:s huvuduppgifter var till en början att göra detta
genom att skapa opinion. Svenskarnas inställning i frågan var till en början
negativ. Med kampanjerna Sverige Hjälper och upplysningsverksamhet om
massfattigdom ” …som engagerade folkrörelserna och organisationerna och
utnyttjade alla tänkbara kanaler, det frivilliga studiearbetet, pressen, radion,
filmen, föreläsningsverksamheten” skulle attityden förändras (Heppling
1991:27). Den sista Sverige Hjälperkampanjen blev så lyckad att man kunde
konstatera att ”…u-hjälpstanken nu fått ett genombrott” (Heppling 1991:27).
Kampanjerna krävde att vissa störande och motsägande händelser och
uppfattningar om de fattiga länderna bortmanövrerades, som exempelvis de
rika delarna av befolkningen i mottagarländerna. Sådana föreställningar
undergrävde den statliga hjälpens legitimitet. Det var den fattiga delen av
mottagarländernas befolkning som framhävdes (Öhman 2008:71f.)
Arbetsbördan för CK växte snabbt och krävde mer resurser och
omorganisation när flera länder frågade efter hjälp. CK blir Nämnden för
internationellt bistånd (NIB) 1962 som bara några år senare blev SIDA.34
SIDA har fortsatt att utvecklas med tillägg av avdelningar och efterfrågan av
34
Efter en omorganisering av SIDA 1995 där flera internationellt hjälparbetsinriktade institutioner
lades in under myndigheten ändrades akronymen till Sida, därför skiljer sig akronymen beroende på
vilket år texten syftar till (Danielson & Wohlgemuth 2005:533).
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olika professionella kompetenser (Danielson & Wohlgemuth 2005:533ff.).
1962 kom den svenska propositionen, kallad den svenska biståndsbibeln, som
fastställde landets moraliska ansvar och solidaritet med utvecklingsländer, och
att biståndet skulle vara en del av svensk utrikespolitik (Regeringens
proposition 1962:100).
SIDA hade en uttalad idé om att utbilda människor som lämpade sig för att
arbeta i FN (Heppling 1991:18). SIDA hade under slutet av femtiotalet nära
samröre med de amerikanska filantropiska Rockefeller- och Fordstiftelserna,
som med forskare knutna till sig var centrala kunskapsbanker i u-landsfrågor.
Stiftelserna hade med sina forskningsrön viss inverkan på hur det svenska
biståndet utformades (Engh 2009:75). Via dem spreds kunskapen om hur
arbetet skulle utföras på fältet. Det visar hur de etablerades vetenskapliga
studier integrerades i det svenska hjälparbetet, och den svenska berättelsen om
det internationella hjälparbetet.
SIDA:s hjälpmottagare
Med det svenska tekniska biståndet blev det internationella hjälparbetet en
domän för män eftersom det byggde på svensk expertkunskap från manligt
dominerade tekniksektorer (Öhman 2008:60). Den svenska internationella
hjälpen förändrades under 1960-talet från det tekniska biståndet till ett
bredare stöd. Utifrån ledorden solidaritet och hjälp till självhjälp, valde Sverige
sina mottagare med utgångspunkt i vilka länders utvecklingsvisioner som
politiskt passade in. Det innebar att ett stort antal mottagare, i alla fall mellan
1960- och 1980-talen, hade socialistiska visioner där också stöd gick till
frihetsrörelsers kamp i exempelvis Sydafrika och Indokina. I valet av
mottagarländer fanns även fortsättningsvis starka argument från ideella
organisationer, folkrörelser och journalister. Inte minst visade specifika
politiker med Olof Palme i spetsen vilka som var hjälpmottagare och varför
(Bjereld & Demker 2005:176ff.). Palme tydliggjorde Sveriges position i
världsmaktspolitiska frågor när han 1968 gick sida vid sida med en
representant för Nord-Vietnam i en demonstration mot kriget i Vietnamn
(Bjereld & Demker 2005:178f.). Vietnamkriget var en av de stora politiska
frågor som engagerade många svenskar. I det sammanhanget tydliggjordes att
den svenska berättelsen utmanade den etablerade. Ett annat exempel på en
opinionsfråga är engagemanget mot Sydafrikas apartheidregim med ideellt
organiserade bojkotter av varor och informationskampanjer och slutligen
bildandet av en antiapartheidkommitté. Kampanjen hade inverkan på att
svenskt statligt stöd gick till sydafrikanska frihetsrörelser (Danielson &
Wohlgemuth 2005:520f.). Den gav även upphov till bildandet av en av
solidaritetsrörelsens organisationer, Afrikagrupperna (Palmberg 2007:12ff.).
Intresset för Sydafrika är bara ett av många exempel på det ökande folkliga
engagemanget för u-landsfrågor.
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Det svenska statliga internationella hjälparbetet växte alltså fram ur
folkrörelserna, de ideella organisationerna och missionsverksamhetens
fälterfarenheter (Odén 2006:52). I Per Åke Nilssons licentiatavhandling om
det svenska biståndet till tredje världen från 1968 (nytryck 2004) berättas att
också svenska Röda korset hade en hel del att säga till om i utformningen av
det internationella arbetet. De hade tidigare erfarenhet av neutralt
internationellt hjälparbete, till skillnad från exempelvis missionsrörelsen
(Nilsson 2004:7f.). Men missionärerna fyllde en viktig historisk roll som
kännare av länder i den nya geografin som kompenserade för de etablerade
kontakter med mottagarländer som de forna kolonialmakterna hade (Engh
2009:65). Missionärernas erfarenheter togs dock omhand som fältkunskap. Jag
nämnde i kapitel tre Bolivia som exempel på land där bistånd etablerats på
grundval av tidigare missionärers hjälpverksamhet. Ett annat exempel är
Etiopien som var ett av de första länderna svenska staten gav bistånd. Valet av
land sägs delvis ha berott på svenska missionärers närvaro sedan 1860-talet.
Missionärerna hade kunskaper och kontakter i den nya hjälparbetsgeografin
som svenska statstjänstemän saknade. Således fanns en efterfrågan av
personella resurser med fälterfarenhet, kunskap om situationen i landet, och
nödvändiga kontakter för hjälparbetets etablering som missionärerna svarade
mot (Odén 2006:52ff. och Nilsson 2004:15f. och Engh 2009:65f.).
Kritik mot den svenska berättelsen
Alla ansåg dock inte att det bara var missionärernas praktiska erfarenheter av
den nygamla hjälparbetsgeografin som förenklade det nya hjälparbetets
etablering i de forna kolonierna. Betydelsen av hjälpmottagarnas koloniala
bakgrund har beskrivits på olika sätt. Ovan nämnde jag Gårdlund (1966) som
ett exempel på en samhällsdebattör som ansåg att kolonialiseringen hade
medfört en samhällsstruktur som var fördelaktig för det fortsatta
utvecklingsarbetet. Öhman (2008) argumenterar för att 1950-talets
legitimeringsarbete för det svenska statliga biståndet, med Sverige
Hjälperkampanjerna, bedrevs med bilder och beskrivningar som byggde på den
koloniala eurocentriska världsbilden. Öhman (2008) anser att kampanjerna var
en fostran av svenska folket att uppfatta Sverige som i ”maktposition” i relation
till de ”underutvecklade” (Öhman 2008:59). Hon bygger detta på sin kritiska
granskning av kampanjernas program. Öhman tolkar programmen som ett sätt
att i efterkrigstiden försöka skapa en svensk modern identitet. Det gjordes,
enligt Öhman (2008), genom att ställa Sverige i relation till de fattiga ”uländerna”. Hennes analys av materialet från Sverige Hjälper – kampanjerna
visar att trots Sveriges historiska bakgrund som misslyckade kolonisatörer
byggdes
efterkrigstidens
hjälparbete
på
den
gamla
koloniala
världsuppfattningen med den polariserade världsbilden med ”vi” och ”de
andra”. Det finns alltså en spårbundenhet i hur världen framställdes från den
koloniala och missionärernas epok till efterkrigstiden.
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De svenska erfarenheterna från de forna kolonierna gav således (i) en praktisk
grund för nyetableringen av hjälpverksamheter, och en (ii) etablerad berättelse
om relationen mellan hjälpare och hjälpmottagare. Med dessa erfarenheter
kunde Sverige ta avstamp för efterkrigstidens hjälparbete.

Gamla hjälporganisationers anpassning
För att hantera den osäkerhet som uppstod för internationella
hjälporganisationers överlevnad när världskrigen tog slut, och fältet
förändrades, inleddes anpassningsprocesser. Organisationerna var tvungna att
förändra sin verksamhet om de skulle överleva. Förändringarna byggde på
frivillighet och medlemmarnas vilja att organisationen skulle finnas kvar.
Institutionaliseringsprocesserna kan därmed tolkas som tvingande isomorfism
efter informella krav (DiMaggio & Powell 1991:67f.).
De gamla hjälporganisationerna anpassade sin verksamhet efter fältets nya
normer och geografi. Det svenska kyrkosamfundet började under den här
tiden ägna sig åt social internationell verksamhet utöver missionsverksamhet.
1966 gick medlemmarna i Sveriges frikyrkoråd samman och bildade Frikyrkan
hjälper som senare blev Diakonia. Organisationen ägnade sig först åt
katastrofhjälp. Diakonia följde dock fältets utveckling och började bedriva
långsiktigt utvecklingsarbete inom den nya hjälparbetsgeografin med betoning
på ömsesidighet för att eftersträva samarbete med länderna istället för den
gamla hjälpverksamheten som man tyckte andades enkelriktning (NorborgJerkeby 2006:32ff.). Diakonia är ett exempel på en organisation som anpassade
verksamheten till fältets rådande normer.
Ett annat exempel är SRK. Först bedrev organisationen krigs- och
katastrofarbete i den nya hjälparbetsgeografin. Sedan infördes
utvecklingsprojekt. I SRK:s jubileumsbok för de första hundra åren (18651965) beskrivs att nya geografiska områden blev föremål för organisationens
hjälparbete i efterkrigstiden. Som exempel nämns SRK:s ambulanshjälp till
Koreakriget (1950–1953) (Söderberg 1965:311ff.). Andra exempel på
hjälparbetets
geografiska
utbredning
är
katastrofhjälpen
till
jordbävningsdrabbade i Chile och till civila i inbördeskriget i Kongo, båda år
1960 (Söderberg 1965:334ff.). Insamlingen till de jordbävningsdrabbade i
Chile beskrivs som mindre lyckad. Misslyckandet förklaras med att den
sammanföll med insamlingarna till Kongo och, vilket i sammanhanget är
intressant, att landet ligger för fjärran för att svenskarna skulle känna
samhörighet. Det skulle dock bara dröja ett drygt årtionde till störtandet av
Chiles president Salvador Allende (1973) och många svenskars nära
engagemang till landet och dess befolkning. Till femtio- och sextiotalets
geografiska utbredning av hjälparbetet ger Söderberg följande förklaring:
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Genom samfärdsmedlens utveckling och framför allt genom att de
kommunikationsmedel, som nu håller oss underrättade om vad som sker
på fjärran ort, har blivit så mycket effektivare, har jordklotet krympt och
även antipoden har blivit vår granne och vän. Vår tidigare isolering är
bruten. Vad vårt eget folk beträffar, så har dess intresse blivit mer
världsomspännande. Genom flitigt resande har vi svenskar blivit mer
engagerade i främmande länder. Vi uppmärksammar med större
medkänsla andras nöd och tragedi och är beredde till snabb hjälp
(Söderberg 1965:312).
Förbättrade kommunikationer och svenskars ökade resande på 1950-talet
håller nog inte så långt som förklaring för hjälparbetets geografiska
utbredning. I synnerhet inte mot bakgrund av kunskap om CK:s
opinionskampanjer för att intressera befolkningen för behovet av hjälparbete i
den nya geografin. Samtidigt som SRK:s krigs- och katastrofarbete tog sig an
den nya geografin började man i organisationen också tala i termer av hjälp till
självhjälp för utvecklingsländer (Söderberg 1965:311).

Professionalisering – specifik teoretisk kunskap
Hur arbetet i utvecklingsländerna skulle genomföras hade de olika
representanterna för staten, kyrkorna och folkrörelsernas organisationer skilda
uppfattningar om. Samtliga menade dock att det saknades teoretisk grund för
det internationella hjälparbetet, men det diskuterades hur en sådan skulle se ut
(Frivilligt arbete för fred 2000:82). Man var överrens om att arbetet krävde
specifik utbildning som skiljde sig från den vanliga universitetsutbildningen.
Utvecklingsteori introducerades under 1960-talet som universitetsämne av
personer som varit verksamma i FN-tjänst (Odén 2006:54). Teoretisk
kunskap, med formell universitetsutbildning, är en av professionaliseringens
viktigaste grunder för normativ isomorfism. Med den förs fältets normer från
experterna vidare till yngre generationer (DiMaggio & Powell 1991:71).
Som jag nämnde i förra kapitlet bildades Samfundet för internationellt
samhällsstudium och uppbyggnadsarbete (Sisu) av studenter vid landets
högskolor och universitet redan 1944. Syftet var att anordna föreläsningar och
utbildning i allt från sömnad till hur europeiska järnvägsvagnar var märkta för
att förbereda studenter på hjälparbete i Europa (Lundborg 2005:155). Sisu
efterfrågade deltagare med praktiska yrkesutbildningar (Lundborg 2005:34).
Jag har också tidigare i kapitlet visat hur de mellanstatliga organisationerna
drev egna utbildningar (Ekstrand 1945:8). Men det handlade inte om specifik
teoretisk kunskap som den som kom på 1960-talet.
Ämnet kom att kallas för ”u-landskunskap” och var populärt på 1960- och
1970-talen. Under perioden ägnade sig flera forskare åt ”u-landsforskning”
och ”samhällsvetenskaplig utvecklingsteori”. Ämnet påverkades av den för
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tiden aktuella avkolonialiseringar i Afrika och Asien och ländernas
ekonomiska situation var i fokus. Också Latinamerika var aktuellt eftersom
länderna kännetecknades av fattigdom och politisk instabilitet. Ämnet ulandskunskap finns fortfarande kvar, men kallas idag ”internationella” eller
”globala” utvecklingsstudier (Hettne 2008).
Svenska universitet tog sig också an den nya amerikanska teoribildningen om
internationell fattigdomsproblematik som inleddes under 1950- och 1960talen. Det gällde även andra ämnen än den specifika u-landskunskapen. Ett av
många exempel är Britta Blomstedts trebetygsuppsats i sociologi som lades
fram vid Lunds universitet 1970. Blomstedt analyserar ett slumområde i
Indien och för att förstå detta tillämpar hon bland annat Oscar Lewis begrepp
”culture of poverty” (Blomstedt 1970).
Internationellt hjälparbete – en fråga som berör
Intresset för det nya internationella hjälparbetet tog fart under 1960-talets
senare del. Det märks bland annat i den uppsjö av böcker och artiklar som
producerades under perioden. Litteratur med syfte att upplysa om den nya
världsordningen och uppmana människor att engagera sig i de fattiga
ländernas situation. Ett exempel som tydliggör viljan att upplysa om de
orättvisa förhållandena i världen och massfattigdomen är Borgströms Flykt
från verkligheten från 1969. Författaren skriver att tidens fara är att människor
inte vill ta till sig världens problem. De ägnar sig istället åt sina egna
vardagliga problem (Borgström 1969:89ff.). Ett annat exempel som belyser
den här ungdomsgenerationens attityd mot den relativt nyupptäckta globala
massfattigdomen är Rydströms bok Resan till U. Ett sökande efter
medmänniskan i Indien och Östafrika (1969). I inledning uttrycker Rydström sin
ilska över den äldre generationens slapphet i arbetet mot massfattigdomen och
de globala orättvisorna:
Vi har ett stort och fint ämbetsverk som skall administrera våra
samveten, den så kallade u-hjälpen. Fastän denna inte har nått ens
hälften av vad som blivit politiskt lovfäst har verket svårt att helt
omsätta anslagen till konkret bistånd./…/. Den generation som idag
sitter vid makten såg inte längre än gränsen räckte (Rydström 1969:9).
Jag vill påminna om att Sidas föregångare CK uppkom så sent som 1952 och
innan det fanns ingen statlig administration för det internationella
hjälparbetet. För mig illustrerar Rydströms bok att det historiskt gått ganska
fort för statligt bistånd att etablera sig som något självklart som kan kritiseras
för att inte göra tillräckligt i frågan. Vidare skriver Rydström att samtidens
media bjöd på ett stort informationsflöde. Den viktiga u-landsfrågan
drunknade i andra notiser. Det skriver författaren berodde på att de flesta
svenskar, likt honom själv, inte hade personlig erfarenhet i frågan. I
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nedanstående citat exemplifierar han med vad som fastnar i minnet hos
tidningsläsare, sig själv och andra:
Det finns kanske också artiklar och notiser om den permanenta katastrof
som sägs råda i u-världen, om hungersnöd, epidemier och utsugning. Jag
minns inte det heller. /…/ medan till exempel omläggningen till
högertrafik och dagspriset på kött utan ansträngning blir något som rör
mig direkt (Rydström 1969:10).
Det ligger en moralisk ton i citatet som liksom det förra visar hur förändringen
i uppfattningen om hjälparbetets geografi och praktik har fått genomslag. Som
jag läser Rydström (1969) skriver han att man ska ha dåligt samvete om man
inte gör tillräckligt för de fattiga i u-länderna. Det handlar om att bli
medveten om världens maktordning med kapitalism och utsugning av de
fattiga ländernas resurser. För som Borgström skriver, att människor inte bryr
sig, var nog inte en helt korrekt tolkning. I alla fall inte sett i ett historiskt
perspektiv. Säkert stämmer det att de allra flesta inte engagerade sig i frågan.
Samtidigt hade det internationella hjälparbetet aldrig tidigare organiserats på
liknande sätt av stater eller ideella organisationer. Jag tolkar det som att fältets
berättelse om det internationella hjälparbetet hade vunnit legitimitet,
åtminstone bland sextiotalets (vänster)politiskt orienterade.
Många av den tidens ungdomar kanaliserade sitt intresse för det
internationella
hjälparbetet
i
solidaritetsrörelsens
organisationer.
Solidaritetsrörelsen är en viktig del i det svenska internationella hjälparbetets
utformning. Den gav möjlighet att vara aktiv i frågan i Sverige och utomlands.

Nya svenska organisationer – Solidaritetsrörelsen
Under slutet av 1950-talet och framförallt 1960-talet uppkom flera nya
svenska internationella hjälporganisationer och några samlades som
Solidaritetsrörelsen. Alla arbetade från början inom den nya geografin och
majoriteten med långsiktiga metoder. För att nämna några: Svalorna bildades
1959–1960 under Emmausrörelsen. 1960 skickades de första fyra volontärerna
till Peru (Svalorna Vår historia 2010). Afrikagrupperna startade 1974, och
sände sin första volontär till Moçambique 1975. Latinamerikagrupperna
startade 1968 under namnet Utbildning för biståndsverksamhet (UBV)
(Latinamerikagrupperna Vår historia 2010). Som framgår ovan bildades de
under en nästan tioårig period. Det gjorde viss skillnad i organisationernas
syfte och arbetsmetoder. En av mina informanter reste till Indien som volontär
med Svalorna 1965–1967 och med UBV till Colombia 1970–1972. Hon
berättar om skillnaderna mellan organisationerna inom solidaritetsrörelsen och
utvecklingen av intresset i frågan:
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Det var precis när jag var borta [i Indien 1965–1967] som det [ulandsfrågan] blev på tapeten. När jag åkte ut var det inget snack alls om
sånt. Och när jag kom hem 1967 så fanns det inget annat som alla
människor pratade om. De var ute och demonstrerade för jämlikhet och
solidaritet och ner med kapitalismen och utsugningen och alla dessa
enorma demonstrationer överallt på gator och torg. Alla studenter i Lund
var ute och demonstrerade för detta. Det var liksom så här [visar en hand
vända sig]. När jag åkte ut 1965 var inställningen stackars fattiga
indiska barnen och vi måste skänka en slant! Tanterna som satt i
Svalornas styrelse, det var välgörenhetstanter/…/lite societetstanter som
ville göra väl. Det var liksom den inställningen till u-länder och när jag
kom hem så var det en helt annan uppfattning: att det var på grund av
oss som de svälte och det var inte välgörenhet. Vi var helt enkelt skyldiga
att ställa upp. /…/ Det hade hänt ganska mycket när UBV bildades. Det
var i slutet av 1960-talet och UBV bildades i den radikala vänsterandan
så det var mer präglat av sådan ideologi. Och vår uppgift var inte att
åka ut och göra välgörenhet utan att med egna ögon se det som vi redan
visste (skratt) nämligen att människorna var utsugna och förtryckta och
utnyttjades av västerlandet.35
Informanten säger att återgivningen är lite tillspetsad, men inte osann. Den
äldre organisationen hade med välgörenhetstanken drag av äldre nationella
hjälporganisationer. Informanten säger att organisationen anpassade
verksamheten mot det mer långsiktiga, humanitära arbetet. Det är
kvinnokooperativet som informanten arbetade med i Indien ett exempel på.
Båda organisationerna som nämns i citatet uppkom i efterkrigstiden, vilket
avspeglas i att deras geografiska inriktning är anpassad efter fältet. Den yngre
organisationen är med politisk agenda ett direkt resultat av sin epoks
dominerande drag.
Notera att i citatet ovan har u:et i u-land förändrat betydelse från
utvecklingsland till utsuget land. Förändringen speglar den svenska berättelsen
om det internationella hjälparbetet som ställdes mot imperialistisk inblandning
i fattiga länder. 1967 var det fortfarande få personer som hade rest som
volontärer. Informanten berättar att hon blev igenkänd som hon som varit i
Indien. Men att ”efter mig blev det ju som ett lämmeltåg. Alla människor skulle ju
åka till Indien”.36 Själva volontärandan innebar att man med båda
organisationerna levde på en liten månatlig fickpeng från organisationen. Med
Svalorna fick hon själv betala utresan. Om volontärerna stannade hela
kontraktstiden stod organisationen för hemresan. Det var inget förvärvsarbete
som någon kunde leva på i längden.
35
36
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Informanten säger att äventyret också lockade. Hon reste inte bara i syfte att
hjälpa. Organisationen gav en möjlighet att under en längre tid vistas i Indien.
Mötet med människorna där och kunskapen om deras situation gjorde henne
snabbt engagerad och medveten om behovet av hjälp.37
Det ökade intresset för att resa som volontär gav under slutet av 1960- och
början av 1970-talet förändringar i Svalornas urvalsprocess. När informanten
reste med dem frågade volontäransvariga runt efter lämpliga personer. För att
få komma med till Colombia bara några år senare krävdes långa
urvalsprocesser för att organisationen skulle finna de bäst lämpade. Det var då
runt hundra sökande till nio platser. Informanten berättar att man snabbt
skolades in i det (vänster)politiska intresset, om man inte hade det från början.
En annan av solidaritetsrörelsens organisationer är Afrikagrupperna som jag
nämnt ovan. Organisationens uppkomst och etablering återges, i När södra
Afrikas frihet var vår. Afrikagrupperna 1964–1994, som svar på uppseglingen av
Sydafrikas apartheidregim (Palmberg 2007:12ff.). Författarna skriver att
många var kunniga om andra världskrigets händelser. Flera reagerade på vad
som hände i Sydafrika och startade internationella hjälporganisationer för att
möta hjälpbehoven hos befolkningen. Ur detta växte bland andra
Afrikagrupperna som till en början arbetade nationellt med
informationskampanjer mot exempelvis handel med sydafrikanska varor. De
stödde också befrielserörelserna i södra Afrikas länder. Boken illustrerar att
hjälparbetet inte var så enkelriktat att västvärldens länder oanmält sände
hjälparbetare till u-länder. Från vissa länder fanns en önskan om olika
hjälpinsatser. Afrikagruppernas första volontärer skickades på förfrågan från
Moçambiques president i anslutning till landets självständighetsförklaring från
Portugal 1975. Afrikagrupperna blev dock avrådda från att skicka folk till
landet eftersom det kunde ”…snedvrida utvecklingen” (Palmberg 2007:132).
Det fanns således en diskussion om det internationella hjälparbetets närvaro i
andra länder. Aktiva i organisationen tog varningen till sig men resonerade
istället att:
Nog var det väl viktigt att Moçambique fick politiskt motiverade
biståndsarbetare, folk som inte åkte ut för att tjäna pengar utan för att de
stödde Frelimo [Fronten för Moçambiques befrielse] (Palmberg
2007:132).
I likhet med ovanstående informants uttalande om solidaritetsrörelsens
rättrådiga volontärer är det, utöver den altruistiska tanken, också en politisk
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ståndpunkt som kännetecknar den rätta hjälparbetaren i 1960–1970-talens
solidaritetsrörelseorganisationer.
Afrikagrupperna och de andra organisationerna i solidaritetsrörelsen är
exempel på att (i) händelser i vad som tidigare uppfattats som avlägsna länder
blivit en angelägenhet för fler, (ii) att det internationella hjälparbetet etablerats
och utvecklats i organisationsform mot den nya geografin och att (iii) den
altruistiska tanken fanns kvar. Man skulle inte vara hjälparbetare för att tjäna
pengar. Jag uppfattar solidaritetsrörelsens organisationer som pretendenter på
fältet. Det fanns skillnader i praktiker, syfte och typ av kritik mot de
etablerade även mellan solidaritetsrörelsens organisationer. De var dock alla
enade mot de etablerade. De var också politiskt orienterade och talade i termer
av medvetenhet, imperialism och utsugning. Afrikagrupperna är också
exempel på fältets normering med nätverk mellan organisationer som att
statligt internationellt hjälparbete och folkrörelserna samarbetade.
Afrikagruppernas verksamhet finansierades från början till stor del av Sida
(Palmberg 2007:144).

I fältets utkant – kibbutzresor
I fältets utkanter uppkom också organisationer i syfte att bedriva
hjälpverksamhet i främmande länder, men som hade ett något annorlunda
syfte och geografi. Som exempel kan Svenska kibbutzvänner (Svekiv) nämnas.
Organisationen bildades 1970 efter att några svenskar arbetat på kibbutz i
Israel. Svekiv fungerar sedan dess som förmedlingsverksamhet för svenskar
som vill göra den typen av volontärarbete (Svekiv Om Svekiv 2010). Svekivs
verksamhet ligger nära syftet med volontärresebyråernas idé som
volontärplatsförmedlare. Av den anledningen nämner jag organisationen.
Några skillnader från 2000-talets volontärresebyråer är att Svekiv inriktat sig
mot ett land, en specifik verksamhet och drivs som ideell förening. Båda
organiserar dock ungdomars intressen för okvalificerat internationellt
hjälparbete. Även om arbetet på kibbutzerna handlade om att arbeta på
bananfält eller som köksassistent anser jag att det är en form av internationellt
hjälparbete. Hjälparbete med de kommersiella volontärresebyråerna handlar
dessutom om liknande arbetsuppgifter.
Svekivs verksamhet drogs under 1970-talet också in i den politiska
diskussionen om hjälparbete och vart det skulle utföras. En av mina
informanter reste som nittonåring med Svekiv i början av 1970-talet. Hon
säger att hennes resa var mycket omdiskuterad bland vännerna. Många av dem
hade, enligt min informant, själva planer på att ge sig ut i världen. De kunde
inte tänka sig att åka till israeliska kibbutzer. Vännerna ansåg att det var
absolut förbud att åka till Israel, och resan gav upphov till många hetsiga
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politiska diskussioner. Däremot var liknande volontärarbete på Kuba ett
godkänt resmål i vänkretsen. Min informant bestämde sig för att åka trots
kompisars protester och motiverar kibbutzresan på följande sätt:
Jag var mest intresserad av att lära mig om det kollektiva [kibbutzernas
organisering av levnadssättet för sina invånare] och bestämde mig för att
nej, om vi har så himla mycket åsikter om hur det ska vara och är i andra
länder på andra sidan jorden, jag hade varit väldigt engagerad i
Vietnamrörelsen och tyckte att ja, vi har mycket åsikter om de andra
länderna på andra sidan jorden. Jag bestämde mig för att jag åker dit
[till kibbutzen]. Och jag fick ju en betydligt mer nyanserad bild av
landet. Det är inte så lätt att lösa detta dilemma. Varken genom att
slänga ut palestinier eller israeler. Medan lösningen här hemma var ju
väldigt enkel.38
Informantens förklaring till sin resa är intressant i relation till den historiska
utvecklingen av det internationella hjälparbetet. Jag tolkar den som exempel på
att världsfrågor hade blivit föremål för privat intresse och handlingar.
Nyfikenheten på världen utanför Europa var möjlig att realisera för
medelklassens unga. Världen utanför Europa låg inte längre i dimma som
Claesson (1971) återgav om sin tid i IAL strax efter krigsslutet. Berättelsen
om det internationella hjälparbetet, om fattiga och lösningar på problemet
hade blivit en angelägenhet för många. Fler svenskar fick ekonomiska
möjligheter att resa utomlands. Det gav möjligheter att önska saker som en
förstahandsupplevelse av människors livsvillkor i andra länder. Det
internationella hjälparbetsfältet hade etablerats tillräckligt för att många ville
ha en egen erfarenhet av det. Jag kallar det för medelklassungdomarnas
bildningsresa. Jag återkommer till det i kapitel sju.

Volontären i 2000-talets solidaritetsrörelse
Under kapitlets gång har jag visat hur det internationella hjälparbetet
professionaliserades och institutionaliserades med en ny berättelse om det
internationella hjälparbetet. Hur gamla organisationer anpassade sig efter det
nya och hur nya organisationer bildades, svenska och internationella.
Ekstrand, som jag flera gånger i det här kapitlet har refererat till, skrev 1945
om egenskaperna hos framtidens internationella hjälparbetare. Jag har på
några ställen i kapitlet återgett beskrivningar av hjälparbetarnas personliga
egenskaper, som gav en enhetlighet i fältets personella stab. I berättelsen om
hjälparbetarna finns en spårbundenhet från 1800-talets altruistiska
hjälparbetare kombinerat med efterkrigstidens efterfrågan på expertkunskaper
38
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och specifik utbildning i utvecklingskunskap. Fältets utveckling har medfört
en diversifiering av önskvärda och eftertraktade kunskaper som svarar mot en
hierarkisk ordning. Några är mer ämbetsmannamässiga, som exemplet
Hammarskjöld, än andra som exempelvis Afrikagruppernas politiskt
motiverade biståndsarbetare (Palmberg 2007:132). Jag vill avsluta med att
återge hur hjälparbetaren år 2011 definieras av en av solidaritetsrörelsens
organisationer. Citatet nedan visar spårbundenheten från 1800-talets
nationella hjälparbetare:
Volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt, utan att kräva
någon betalning, oftast genom en organisation. Man kan vara volontär
både i Sverige och utomlands. I Sverige kallas volontärerna även ibland
för frivilliga, ideella eller aktiva medlemmar. Afrikagruppernas tjänster i
utlandet är volontäruppdrag på så sätt att vi inte kan erbjuda särskilt
förmånliga löner. De krav vi ställer på dem som söker motsvarar dock
vilket arbete som helst. Vi har inte möjlighet att sända ut någon på
kortare uppdrag än två år (Afrikagrupperna Vanliga frågor 2011).
Med solidaritetsrörelsens organisationer sänds volontärer på längre uppdrag
och man kräver yrkeserfarenhet och utbildning. Uppfattningar om
hjälparbetarnas personliga egenskaper dröjer sig dock kvar. I ovanstående citat
uttrycks detta exempelvis genom att organisationen ”inte kan erbjuda
förmånliga löner”. Det kan tolkas som ett uttryck för att sökande till
volontärtjänst bör drivas av andra skäl än att tjäna pengar. Med andra ord bör
altruistiska skäl vara drivande. Förväntningarna på 2010-talets internationella
hjälparbetare kan således härledas till de gamla nationella filantropiska
organisationerna vars utövare ägnade sig åt hjälparbete med idealistiska och
altruistiska motiv. Med andra ord känns tyngdpunkten i berättelsen om
hjälparbetaren – att hålla sig med utvalda människor med specifika
egenskaper– igen genom hela den historiska beskrivningen.

Sammanfattning
I det här kapitlet har jag visat hur efterkrigstidens internationella hjälparbete
växt fram med fokus på hur fältet utvecklades och formades med, och av, de
etablerade och pretendenterna. Fyra saker kännetecknar efterkrigstidens
hjälparbete och skiljer det från det tidigare: (a) den geografiska utbredningen
till länder i Afrika, Asien och Latinamerika drabbade av massfattigdom.
Karaktären på hjälparbetet förändrades från krigs- och katastrofhjälp till (b)
utvecklingsarbete. Det internationella hjälparbetet blev en (c) statlig
angelägenhet med egen administration. Det fortsätter också att bedrivas av
ideella organisationer. Slutligen (d) professionaliserades verksamheten med
egen universitetsutbildning. Det internationella hjälparbetet blev en
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expertkunskap knuten till specifika organisationer som erbjöd en yrkeskarriär
inom området.
Från 1800-talets nationella hjälparbetare hänger den internationella
hjälparbetarens karaktärsdrag med altruism som främsta kännetecken,
fortfarande med. Från 1800-talet har det i det internationella hjälparbetet
också hela tiden funnits med en exklusivitet som byggts upp med
urvalsprocesser.
Med den konklusionen går jag vidare med att visa hur berättelsen om det
internationella hjälparbetet tas över och delvis förändras i 2000-talets
kommersiella volontärresebyråer.
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6. VOLONTÄRRESEBYRÅERNA.
ATT SÄLJA INTERNATIONELLT
HJÄLPARBETE
De kommersiella volontärresebyråerna har en på förhand given referensram att
förhålla sig till. De säljer något som människor känner igen och efterfrågar. I
de föregående kapitlen har jag redovisat de bärande elementen i berättelsen
om det internationella ideella hjälparbetet: hjälparbetaren som altruistisk,
organisationernas
urvalsprocesser,
hjälparbetets
exklusivitet,
professionaliseringen av verksamheten, och utvecklingshjälpen till fattiga
länder.
Jag utgår från ett ganska icke-kontroversiellt antagande: för att internationella
ideella volontäruppdrag ska kunna säljas av vinstdrivande privata företag, krävs
viss likhet med det etablerade organisatoriska fältet. Det krävs också olikheter
för att kunna etablera sig på fältet och konkurrera om volontärerna. De
kommersiella volontärresebyråerna måste således utmärka sig för att locka
volontärer att resa med dem istället för med de ideella organisationerna. Det
här kapitlet handlar om hur de kommersiella volontärresebyråerna har funnit
en plats på det internationella hjälparbetsfältet med sin organisationsform och
hur de tillämpar berättelsen om det internationella hjälparbetet. Jag inleder
med de samhälleliga förutsättningarna som har skapat en möjlighetsstruktur
för de kommersiella volontärresebyråerna.

Bakgrund – nyliberalism och individualism
I de tidigare kapitlen har jag återgett samhälleliga händelser som bakgrund till
fältets förändringar. I dessa brytpunkter har nya organisationer uppkommit
och de redan etablerade har anpassat sig efter de omformulerade normerna och
reglerna på fältet. Tidigare brytpunkter har handlat om omvälvande händelser
som krigsutbrott, krigsslut och kalla kriget. 2000-talets nya organisation på
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fältet, volontärresebyråerna, har uppkommit i en annan typ av samhällelig
förändring.
Volontärresebyråerna har uppträtt i en kontext präglad av de senaste
årtiondenas nyliberala strukturering av samhället. Med nyliberal strukturering
avser jag det ökade antalet marknadsanpassningar av samhälleliga
institutioner. Det har skett inom olika områden som skol- och barnomsorgen,
äldreomsorgen, och öppnandet av marknaden för radio- och tv-kanaler. De
nyliberala strömningarna har gett ideologiskt stöd till privatiseringar och
avvecklingar av kollektiva lösningar inom offentlig sektor (Streeck & Thelen
2005:2ff.).
Nyliberalismen har också gradvis lett till normförändringar från ett kollektivt
till ett individuellt ansvar för den enskilda individens livsbana. 2000-talet
präglas av uppfattningar om individualism. Det innebär individers rätt till
valfrihet, självständighet och att gå sin egen väg. Volontärresebyråerna som
privata företag är exempel på organisationer som står för möjlighet för fler att
skaffa en erfarenhet från det internationella hjälparbetet. De erbjuder tillträde
till ett fält som det med andra organisationer är svårt att få del av. Givet att det
internationella hjälparbetet är ett viktigt område för många människor kan
volontärresebyråerna finnas som alternativ till de ideella organisationerna.

Volontärresebyråerna som pålagring
I boken Beyond continuity. Institutional Change in Advanced Political Economies
(Streeck & Thelen 2005) ger forskare exempel på institutionella förändringar
av länders välfärdsstatsinstitutioner, kopplade till den nyliberala omdaningen.
De marknadsanpassade förändringarna som styr offentlig förvaltning
karakteriseras under begreppet New Public Management (NPM). Med den
styrningen betraktas offentliga institutioner som företag och offentlig
verksamhet marknadsanpassas genom att konkurrensutsättas (Almqvist
2006:10f.).
En typ av mekanism som i nyliberal strukturering har föranlett institutionell
förändring är pålagring (layering). Det är gradvisa tillägg av privata aktörer på
ett organisatoriskt fält som tidigare har styrts av andra institutionella ramar
(Streeck & Thelen 2005:22ff.). Streeck & Thelen (2005) belyser pålagring
med Bo Rothsteins (1998) studie av införandet av nya aktörer i det svenska
skolsystemet. Rothstein (1998) skriver att privata skolor har lagts till vid sidan
av de etablerade offentligt drivna. Marknadsanpassningen av den offentliga
institutionen sker i det fallet inte genom att i första hand förändra de gamla
organisationerna. Snarare förs marknaden in med tillägg av nya aktörer. Både
de privata och de offentligt drivna skolorna måste ha elever för att bedriva sin
verksamhet. De nya skolorna ger människor fler alternativ att välja mellan. De
nya aktörerna suger således åt sig av den gamla institutionens kundunderlag.
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Det skapar en konkurrenssituation som de offentligt drivna skolorna måste
anpassa sig till. Därmed förändrar de nya aktörerna ramarna och reglerna för
hela institutionen.
De kommersiella volontärresebyråerna är ett exempel på pålagring på det
internationella hjälparbetsfältet. Volontärresebyråerna har introducerats som
något nytt vid sidan av de gamla ideella organisationerna som finns kvar och
arbetar på fältet utifrån samma institutionella ramar som tidigare. Med
pålagring i offentliga institutioner är förändringen politiskt styrd. Så behöver
inte vara fallet (Streeck & Thelen 2005:33). Det finns exempelvis inga
politiska beslut bakom uppkomsten av de kommersiella volontärresebyråerna.
Däremot är normerna om marknadsanpassning och valfrihet etablerade.
Volontärresebyråernas existens kan påverka de ideella volontärorganisationerna
mot en marknadsorientering, även om det inte finns politiska beslut bakom
deras inträde på fältet. Teoretiskt kan de suga åt sig av de ideella
volontärorganisationernas personella marknadsunderlag.
Hur de volontärer som jag intervjuat valde organisationsform går jag vidare
med i nästa kapitel. I det här kapitlet studerar jag hur de ideella
organisationerna och volontärresebyråerna arbetar med volontärresor utifrån
sina respektive institutionella ramar. Innan jag går vidare med de
organisatoriska formernas förutsättningar återger jag hur de kommersiella
volontärresorna organiseras.

Hur kommersiella volontärresor organiseras
För att ge läsaren en bild av hur kommersiella volontärresor organiseras mellan
Sverige och andra länder vill jag nämna något kortfattat om detta.
Beskrivningen bygger på den information som jag har fått under intervjuerna
med informanter från volontärresebyråerna och de ideella organisationerna.
Jag vill påminna om att med kommersiell volontärresa avses resor som köps
från en resebyrå i syfte att under en kortare period, vanligen mellan två veckor
och tre månader, utföra obetalt hjälparbete i organiserad form.39
Kort sagt kan organiseringen av kommersiella volontärresor beskrivas enligt
följande. Den blivande volontären vänder sig till en volontärresebyrå för att
köpa en volontärresa. Gemensamt för de kommersiella volontärresebyråerna
som jag har intervjuat är att de inte har egna projekt i mottagarländerna. Med
något undantag har de inte heller besökt volontärprojekten. Resebyråerna
köper volontärplatser av mottagarorganisationer. Mottagarorganisationerna är

39
Intervju resebyrå STA 2009, intervju resebyrå El Puente 2009, intervju resebyrå Volontärresor 2009
och intervju resebyrå Work and Travel 2009.
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företag eller ideella organisationer som specialiserat sig på att ta emot
volontärer från flera olika länder. De står för kontakten med
volontärprojekten. Mottagarorganisationerna driver ibland, men oftast inte
egna hjälpprojekt. I de flesta fall står de endast för förmedling av
volontärplatser och andra praktiska arrangemang i mottagarlandet. De finns
också tillgängliga för volontärerna under den tid de befinner sig i landet.
Volontärerna kan kontakta mottagarorganisationerna om något skulle hända,
om de vill byta boende eller projekt. Ibland ger de också kortare
introduktioner till landet och projekten.40
Den
huvudsakliga
processen
ser
ut
enligt
ovanstående.
Mottagarorganisationerna är dock uppbyggda på lite olika sätt. De kan vara
stora och bedriva verksamhet i flera olika länder, eller mindre familjedrivna
Oftast
jobbar
ideella
organisationer
med
ett
projekt.41
mottagarorganisationerna med flera volontärresebyråer och tar emot volontärer
från olika länder. Mottagarorganisationerna visar att flera har tagit fasta på att
många turister är intresserade av att under kortare tid arbeta som volontärer
för att komma nära lokalbefolkningen och uppleva något annat än traditionella
turisterfarenheter. Enligt en intervjuad representant för en volontärresebyrå
startades en mottagarorganisation som ett företag i Indien av en man som
tidigare jobbat inom resebranschen. Upphovsmannen hade upptäckt att det
fanns intresse för kortare volontäruppdrag och beslutade sig för att nischa sig
mot den typen av turism.42 En av de kommersiella volontärresebyråerna i mitt
material använder framförallt språkskolor som mellanhand mellan volontärer
och volontärprojekt. Informanten berättar att i ett av fallen började
språkskolans engagemang i volontärverksamhet med att de avsatte en viss
procent av skolans vinst till ett barnhem. När gåvor skulle överlämnas till
barnhemmet ville många av skolans västerländska språkstudenter följa med.
Flera visade intresse för att under en kortare tid delta som volontärer i
verksamheten. Eftersom det fanns intresse för kortare volontärjobb började
språkskolan organisera intresset och förmedla volontärplatser till
barnhemmet.43 Min slutsats baserad på intervjuerna är att
volontärverksamheten verkar ha gett upphov till yrket volontärsamordnare i
mottagarländerna. Det ser ut som att volontärverksamheten har utvecklats
som en del av övrig turistverksamhet. Exemplen visar tidigare relationer till
40
Intervju resebyrå STA 2009, intervju resebyrå El Puente 2009, intervju resebyrå Volontärresor 2009
och intervju resebyrå Work and Travel 2009.
41
Intervju resebyrå STA 2009, intervju resebyrå El Puente 2009, intervju resebyrå Volontärresor 2009
och intervju resebyrå Work and Travel 2009. För att nämna några exempel på mottagarorganisationer
kan jag hänvisa till den familjedrivna ideella organisationen Yatima Heart to Heart som driver
verksamhet för barn. För vidare information se deras hemsida: http://www.yatima.se/.
42
Intervju resebyrå STA 2009.
43
Intervju resebyrå El Puente 2009 och för information om mottagarorganisation Idex som jag skriver
om ovan se http://www.idex.in/index.html.
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den näringen, snarare än att det kommer ur de ideella organisationernas
efterfrågan av volontärer.44
I intervjuerna har det också framkommit att några av informanterna från de
kommersiella volontärresebyråerna har egna erfarenheter av volontärarbete. De
har rest som volontärer och/eller arbetat i en ideell organisation med
volontärprogram.45 De hade alltså kunskap om internationell
volontärverksamhet innan de startade sin resebyrå. De resebyråer som ingår i
företagskedjor eller nätverk säger att volontärresor under flera år har varit en
trend som säljer bra i andra länder. Därför tog de in det i sitt sortiment och
presenterade det på den svenska marknaden.46 I de fallen hade personalen som
arbetade med att sälja volontärresorna inte någon erfarenhet av internationellt
hjälparbete.
Nedan följer en figur med aktörerna i organiseringen av kommersiella
volontärresor.
Volontär

Volontär-

Mottagar-

resebyrå

organisation

Projekt

Figur 1. Organiseringen av kommersiella volontärresor.

För att ställa de kommersiella volontärresebyråernas organisering av
volontärresor i relation till de ideella organisationerna vill jag nämna något
kort om hur IM och IAL:s volontärverksamhet fungerar. Enligt IM:s
informant sänder de sina volontärer till organisationens egna
samarbetsorganisationer. Det vill säga de organisationer som IM stöttar. IM
betraktar inte volontärerna som hjälp för organisationerna. Organisationerna
är en hjälp för utbildning av volontärerna.47 IAL skickar volontärer till flera
olika länder och projekt varje år. Projekten drivs av organisationer som ingår i
det internationella SCI:s nätverk som IAL är en del av. Verksamheterna
varierar, men handlar alltid om praktiskt arbete som syftar till att hjälpa det
lokala samhället. IAL tar också emot volontärer från andra länder som ingår i
olika projekt.48 I detta och nästkommande kapitel ställs framförallt IM:s
volontärverksamhet i relation till de kommersiella volontärresorna.

44
Intervju resebyrå STA 2009, intervju resebyrå El Puente 2009, intervju resebyrå Volontärresor 2009
och intervju resebyrå Work and Travel 2009 och intervju ideell organisation Vida Europa 2009.
45
Intervju resebyrå STA 2009, intervju resebyrå El Puente 2009 och intervju resebyrå Volontärresor
2009. Se också bilaga 3.
46
Intervju resebyrå STA 2009 och intervju resebyrå Work and Travel 2009.
47
Intervju ideell organisation IM 2009.
48
Intervju ideell organisation IAL 2009.
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Organisationsformers möjligheter och hinder
I de historiska kapitlen framkom att representanter för organisationer inom
det internationella hjälparbetet från början har efterfrågat specifik kunskap
liksom särskilda personliga egenskaper hos hjälparbetarna. Vilka färdigheter
som äskats har förändrats över åren och mellan organisationer. Generellt har
det gått mot en efterfrågan av tekniskt utbildad personal och teoretisk
kunskap. Oavsett vart och hur det internationella hjälparbetet har utförts har
det lockat många. Jag har också visat att organisationsföreträdare från början
av det internationella hjälparbetets historia har sållat ut de flesta. Därmed har
föreställningen om den rätta hjälparbetaren upprätthållits. Det har gjort
hjälparbete och hjälparbetare exklusiva. Urvalskriterier har ofta handlat om de
sökandes personligheter liksom teoretiska eller praktiska kunskaper för att
utföra arbetet.
Jag vill poängtera att det finns ideella organisationer som inte har några
urvalsförfaranden. Med dem kan alla som vill åka som volontärer. Stiftelsen
Vida Europa och Internationella arbetslag är två exempel som erbjuder
volontärplatser till olika länder och projekt för en billigare penning än de
kommersiella resebyråerna.49 De kommersiella aktörerna måste alltså få
människor att resa med dem, istället för att vända sig till de ideella
organisationerna. Jag återkommer senare i kapitlet med en diskussion om hur
de två olika organisationstyperna lockar kunder. Så här långt vill jag bara
konstatera att alla ideella organisationer inte har urvalsförfarande, även om det
är ett vanligt tillvägagångssätt för den organisationstypen. Framförallt finns
det bland mina intervjuade volontärer som rest med de kommersiella
volontärresebyråerna en utbredd föreställning om krångliga och svåra
urvalsprocesser. Jag resonerar mer om det i nästa kapitel. Föreställningen om
organisationstyperna är dock viktig att känna till redan nu för att förstå hur
volontärresebyråerna marknadsför sina resor.

Tillgänglighet – Alla kan åka!
De kommersiella volontärresebyråerna skiljer sig från de flesta ideella
internationellt inriktade hjälporganisationerna i frågan om utsållning. De är
kommersiella företag som bygger på kunder. De vänder sig till alla som kan
betala och det finns utöver det ekonomiska hindret inga urvalsprocesser. För
några av volontärprojekten rekommenderas kunskaper i landets språk. Men
varken språkkunskaper eller andra färdigheter är något som testas eller
kontrolleras med exempelvis intyg.50 Snarare är det upp till varje enskild
resenär att vara självvärderande. En av förändringarna som de kommersiella
49

Intervju ideell organisation Vida Europa 2009 och intervju ideell organisation IAL 2009.
Intervju resebyrå Volontärresor 2009, intervju resebyrå El Puente 2009, intervju resebyrå STA 2009
och intervju resebyrå Work & Travel 2009.
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volontärresebyråerna står för inom det internationella hjälparbetsfältet är
tillgänglighet till det internationella hjälparbetet.
De kommersiella volontärresebyråernas koncept bygger på tillgänglighet. Att
det internationella hjälparbetet i allmänhet förknippas med specifika
kunskaper och urvalsprocesser tydliggörs av volontärresebyråernas
marknadsföring. De föregår just den frågan och understryker att en
volontärresa med dem inte kräver någon specifik kunskap eller erfarenhet.
Citatet nedan är hämtat från en resebyrås webbsida Vanliga frågor:
Generellt sett krävs inga förkunskaper för att jobba som volontär.
Kunskaper i franska är ett krav i Senegal och spanska är ett krav i
Mexico. Det är också en fördel i Ecuador, Peru och Costa Rica liksom
portugisiska i Brasilien. I de flesta andra länder klarar man sig med
engelska. Du behöver inte ha expertkunskaper för att undervisa i
engelska. Däremot bör du ha en vilja att försöka lära ut och du ska även
ha ett stort intresse för barn och ungdomar. Se vidare nästa fråga. Till
vissa specialprojekt (bland annat hälsoprojekt) krävs att man har
erfarenhet av liknande arbete i Sverige. För dig som har expertkunskaper
eller stor erfarenhet inom ett område så hittar vi gärna ett projekt där
dina kunskaper behövs. Hör av dig till Volontärresor så hjälper vi dig
(Volontärresor Vanliga frågor 2011).
De kommersiella volontärresebyråerna utgår, medvetet eller omedvetet, från
uppfattningen om olika organisationstypers urvalsförfarande när de
marknadsför sina volontärresor. Det är bara till vissa specialprojekt det krävs
särskild kunskap. Att alla kan åka är motsatsen till de krav som har växt fram
för att bli hjälparbetare och den exklusivitet som den specifika kunskapen och
urvalsprocesserna gett verksamheten. Volontärresebyråerna förändrar alltså
den del i berättelsen om det internationella hjälparbetet som handlar om
verksamhetens exklusivitet. Hos volontärresebyråerna är frånvaron av
efterfrågade specifika praktiska färdigheter eller teoretiska kunskaper ett
framträdande drag.
En annan skillnad mot de ideella organisationernas volontäruppdrag som
framkommer i citatet ovan är att om man nu råkar ha kunskap om, eller
erfarenhet av något, kan resebyrån hjälpa till att finna en plats där denna kan
komma till användning. Det öppnar i alla fall teoretiskt för att volontärer sållar
bland volontärresebyråerna istället för att organisationsrepresentanter väljer
vilka som ska få resa och inte. Att man inte efterfrågar specifik kunskap eller
erfarenhet kan naturligtvis också stå för att de kommersiella
volontärresebyråerna tillhandahåller okvalificerade arbeten till volontärerna.
En vanlig uppgift för volontärer är dock att arbeta som engelsklärare. För det
krävs ingen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning. Att volontärerna
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förutsätts kunna mer engelska än studenterna i mottagarlandet är tillräckligt.
Det ska ses i relation till exempelvis IM:s volontärprojekt. I dem förväntas
volontärerna gå bredvid i projekten och inte själva utföra något egentligt
arbete.51
Även om inga särskilda kunskaper krävs uttrycker resebyråerna i sin
marknadsföring att volontäruppdrag lämpar sig för en specifik personlighet.
Det går jag vidare med nedan.

Äventyr och individualism
En del i berättelsen om det internationella hjälparbetet handlar om
hjälparbetarens karaktär. Volontärresebyråerna är tydliga med att särskilja
volontärresan från andra resor. Särskiljandet görs genom att tillskriva
volontärer fördelaktiga egenskaper. I det avseendet hänvisar de implicit till
berättelsen om internationella hjälparbetare. Volontärresebyråerna använder
sig dock av de delar som tidigare fungerat som hemliga och icke-accepterade
skäl. Exempel på volontärresebyråernas beskrivningar av volontärer framgår av
följande citat. Det första är hämtat under fliken ”Vanliga frågor” från en
resebyrås hemsida. Texten svarar på frågan vem volontärresan lämpar sig för:
Du som är genuint intresserad av att lära känna en annan kultur och att
dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Volontärresor passar för
dig som tycker om att ta egna initiativ och utmana dig själv. Det
viktigaste för att din tid som volontär ska bli bra är att du är flexibel och
nyfiken på andra människor. Förvänta dig att det mesta inte blir som du
tror – det blir mycket bättre! (Volontärresor Vanliga frågor 2010).
En annan resebyrå svarar på frågan om vem som är volontär på följande sätt:
En volontär är en modig person som är intresserad av att lära sig om
andras kulturer och gärna vill göra en insats där det behövs. En volontär
ska inte ersätta lokal arbetskraft utan tanken är att vara två extra
händer. En volontär vill bidra med sitt engagemang och sina
erfarenheter till andra och lär sig samtidigt mycket om sig själv, det nya
landet och kulturen. Du lär dig kanske även ett nytt språk och får vänner
för livet! (Amzungo Frågor och svar 2011)
En tredje beskriver en volontär så här:
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Du bör vara självständig, anpassningsbar och inte rädd för tuffa tag när
det behövs (Work and Travel Volontärarbete i Ghana 2010).
I de kommersiella volontärresornas berättelse om det internationella
hjälparbetet är hjälparbetaren en modig, äventyrlig och självständig person.
Volontären vill lära känna andra kulturer, lära sig något och inte bara resa
omkring. I frånvaron av efterfrågade teoretiska kunskaper eller dokumenterade
praktiska färdigheter framhävs fördelaktiga personligheter. Inslaget om
hjälparbetaren som altruistisk återfinns också hos de kommersiella
volontärresebyråerna. Under en av intervjuerna svarar en informant från en av
resebyråerna att volontärresor vänder sig till ”sådana som har sånt i hjärtat. Det
är vad vår produkt passar för.”52 Om ”produkten”, som det uttrycks i citatet,
vänder sig till en särskild kategori människor förutsätts den i så fall vara
självselekterande. Personliga egenskaper är naturligtvis inget som testas. Jag
tolkar informanten som att trots att alla kan åka är det något speciellt med
volontärresan och de som gör en sådan.
Volontärresebyråerna framhåller samtidigt att man reser för sin egen
personliga utveckling. En informant från en resebyrå understryker att för att
göra en volontärresa finns det andra drivkrafter än de altruistiska och
självuppoffrande:
Det volontärer ser när de kommer hem, en vanlig uppfattning, är att det
var svårare att göra nytta än vad man trodde, i alla fall, vad man ser.
Men oj, vad mycket jag fick tillbaka själv, och vad jag växte och vad jag
kom hem rakare i ryggen. Det är väl inget man ska skämmas för att man
har en bra upplevelse, att man lär sig så mycket och att man har roligt.53
Att hjälpa andra genom volontärarbete beskrivs således inte som ett kall eller
som ett självuppoffrande uppdrag. Det är något man kan göra för sin egen
skull. Att det är en vedertagen uppfattning att volontärarbete är något man gör
av altruistiska skäl är tydligt eftersom informanten understryker att man inte
ska skämmas för att man har en bra upplevelse. Volontärresebyråerna
framhåller att volontärresan är en bra merit för framtida arbetsgivare. Det är
en resa som kan sättas upp i ens CV (Work and Travel Våra program i
utlandet 2010). En resebyrå delar ut diplom till dem som har avslutat sitt
volontärprojekt. Diplomet ger en beskrivning av vad volontären har gjort
under sitt projekt (Volontärresor Diplom 2011). Med andra ord, om du ändå
ska ut och resa, gör en volontärresa. Då får du en erfarenhet att visa upp för
framtida arbetsgivare när du kommer hem. Man har inte ”bara” varit ute och
rest utan ”förenat nytta med nöje” som en annan resebyrå uttrycker det (STA
52
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Travel Volontärarbete 2012). Det tydliggör att volontärresan marknadsförs
som något annat än en vanlig turistresa. Volontärresan är en merit som kan
lösas in på arbetsmarknaden, även om det sökta arbetet inte handlar om
internationellt arbete.
Den individualistiska sidan av att resa som volontär innebär inte bara att
komma hem rakare i ryggen, som det uttrycks i citatet ovan. Lika mycket
poängterar volontärresebyråerna att volontärresan handlar om äventyr, vilket
framgår av citaten ovan. Jag har i föregående kapitel visat att dylika
individualistiska skäl inte varit godtagbara i ideella organisationer (Engberg
1990, Moberg 2007 och Frivilligt arbete för fred 2000). Tidigare har
hjälparbetare dolt eventuella individualistiska drivkrafter för hjälparbetet. De
som blev påkomna med att göra eller vilja göra internationellt hjälparbete av
egenintresse uteslöts ur organisationen i flera av de fall jag tidigare beskrivit.
Tillvägagångssättet med uteslutning ur organisationen användes som ett sätt
att upprätthålla organisationens rykte som seriös utövare av det internationella
hjälparbetet. Med de kommersiella volontärresebyråerna ändras berättelsen om
det internationella hjälparbetet. Den som reser av individualistiska skäl
betraktas inte som avvikare. Snarare är det ett giltigt skäl som förmedlas öppet.

Volontärarbete med IM
IM är ett exempel på en ideell organisation som har urvalsprocesser.54
Projekten finansieras av Sidas praktikbidrag för att:
…utöka resursbasen i Sverige för biståndsarbetare/…/de jobben är
väldigt begränsade så att få åka på något sånt här är jättemeriterande
när man söker vidare.”55
Majoriteten av IM:s volontärer är kvinnor mellan 25 och 30 år. De studerar
ämnen på universitetet som på olika sätt har anknytning till det internationella
hjälparbetet. Utbildningsinriktningen tar volontärerna upp i ansökan. Det är
ett sätt att visa seriöst intresse för internationellt hjälparbete och
utvecklingsfrågor.56 En skillnad mellan IM och de kommersiella

54
Sidas bidrag, informationsanslagen, för bland annat ideella organisationers volontärverksamheter
togs bort under 2011. Under 2011 och 2012 har IM därför inte kunnat erbjuda den typ av volontärresa
som jag beskriver. IM har ersatt de volontärresorna med Utlandspraktik. Praktiken är för
universitetsstudenter som skriver uppsatser och examensarbeten. Under praktiken erbjuder IM
kontakter i fält. Till skillnad från de tidigare volontärresorna står studenterna för alla kostnader själva.
Färre har sökt praktikplatserna än volontärresorna. De sökande är kvinnor som läser
samhällsvetenskapliga program på universitetet. Det är således samma kategori som sökte till
volontärresorna. IM hoppas att volontärresorna inom en snar framtid kan komma igång igen (personlig
kommunikation den 8 mars 2012 med Maria Söderborg, volontärsamordnare IM).
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Intervju ideell organisation IM 2009.
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volontärresebyråerna är att IM hanterar volontärvistelsen som en
utbildningsresa. Fälterfarenheten som lärande för volontärer växte fram med
efterkrigstidens solidaritetsorganisationer. Exempelvis resonerade UBV på
samma sätt i början av 1970-talet, enligt min informant som åkte med
organisationen under den tiden. Volontärernas uppgift i fält var främst att lära
sig om människors livsvillkor och om hjälparbete.57 Utbildningstanken ska ses
i ljuset av den teoretiska kunskapen, den statliga biståndsadministrationen och
de ideella organisationer som under efterkrigstiden växte fram i
professionaliseringsprocessen av det internationella hjälparbetet (Heppling
1991).
IM gör också språktester för att kontrollera att volontären har tillräckliga
kunskaper för att kunna tillgodogöra sig fältvistelsen. Ibland efterfrågas också
specifika yrkeskunskaper för uppdrag inom vård och skola (IM Vanliga frågor
och svar 2009). För IM:s volontärprojekt är också eventuellt engagemang i
organisationens lokalavdelningar meriterande.58 Medlemmarnas engagemang
faller tillbaka på att idealitet är grundstenen i organisationsformen (Wijkström
& Lundström 2002:8). Som jag nämnt tidigare har inte de kommersiella
volontärresebyråerna krav på att volontärerna engagerar sig i deras verksamhet.
Däremot erbjuder resebyrån Volontärresor före detta volontärer att bli vad de
kallar för ”ambassadörer”. Dessa är med på bland annat informationsmöten för
presumtiva volontärer för att berätta om sina erfarenheter (Volontärresor
Diplom 2011).
IM efterfrågar också erfarenheter som inte är formaliserade. Det är bland
annat önskemål om de sökandes intressen och tidigare resvanor. Som exempel
vill IM att sökande har biståndsintresse. Det som informanten från den
kommersiella volontärresebyrån uttrycker ”att man ska ha det i hjärtat” kan
jämföras med IM:s mer formaliserade sätt att fråga efter biståndsintresse. Det
betyder att oavsett hur organisationerna efterfrågar sådana de anser vara
lämpade för internationellt hjälparbete hänvisar både ideella organisationer
och de kommersiella resebyråerna till att volontärresan är till för en speciell
kategori människor. Det finns således i båda organisationsformerna en
spårbundenhet från institutionens uppkomst där berättelsen om hjälparbetaren
utvecklades. IM vill också att volontärerna helst ska ha rest på annat sätt än
som ”vanlig” turist:
Helst ska man ha gjort något annat än chartersemester. Man kan ha
pluggat utomlands, man kan ha varit au pair i London. Det behöver inte
vara så, men att man har levt i en annan kultur på ett annat sätt än
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bara semester är meriterande/…/chartersemester med familjen är kanske
inte tillräckligt.59
Att resa som volontär med en ideell organisation kan förstås som ett tydligare
steg i en karriär än att göra samma sak med en kommersiell organisation. Om
det faktiskt bedöms olika av olika arbetsgivare vet jag inte. Säkert skiljer sig
meritvärdet från de olika organisationsformerna mellan olika arbetsgivare.
Erfarenheten från IM är säkert värd mer i internationella
hjälparbetsorganisationer eftersom Sida stödjer programmet. Sida ger
legitimitet till IM:s volontärverksamhet. Oavsett hur det värderas, och av vem,
marknadsförs volontäruppdraget som något annat än en vanlig turistresa. Att
åka som volontär, oavsett vilken organisationsform man reser med, innebär att
resa för ett annat syfte än avkoppling. Man reser i syftet att hjälpa, eller för att
lära sig om hjälparbete.

Hjälparbetsgeografin – det globala
Om man ska resa som hjälparbetare vill man åka dit hjälp behövs. I föregående
kapitel visade jag hur hjälparbetsgeografin och hjälparbetets karaktär
förändrades under efterkrigstiden. För de kommersiella volontärresebyråerna
är det efterkrigstidens geografi och hjälparbetskaraktär som är aktuella. Inga
projekt handlar om krigs- och katastrofarbete. Projekten finns på ”säkra”
platser i Afrika, Asien och Latinamerika. De områden som volontärresorna
går till har säkerhetsmässigt bedömts som stabila. Även IM:s volontärprojekt
är placerade på säkra platser för att inte riskera att volontärerna råkar ut för
något. Under en tid plockade organisationen bort volontärplatser från ett land
där det var mycket oroligheter eftersom det var svårt att garantera volontärerna
säkerhet.60
Jag anser att karaktären på efterkrigstidens hjälparbete är direkt avgörande för
de kommersiella volontärresebyråernas existens. Hjälparbete i fredliga
situationer möjliggör att resebyråerna kan skicka volontärer till främmande
länder. Situationen hade varit en helt annan om hjälparbetet varit krigs- och
katastrofrelaterat. Få, om någon resebyrå, hade velat ta ansvar för resenärer i
en sådan situation. Det är också föga troligt att ett lika stort antal resenärer
hade velat göra en volontärresa under sådana premisser.
De två nedanstående citaten tydliggör bland annat de kommersiella
volontärresebyråernas geografi och den del i berättelsen om volontärresan som
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kommer från efterkrigstidens internationella hjälparbete.61 På följande sätt
lyder en resebyrås motivering om varför och vart man ska resa som volontär:
En volontärresa är en resa utöver det vanliga! Du arbetar som volontär i
ett lokalt projekt i Asien, Latinamerika eller Afrika. Du upptäcker landet
genom utflykter och lär dig mer genom workshops eller kurser på plats. En
volontärresa är en perfekt kombination av nytta och nöje! (STA Travel
Volontärarbete 2012).
En annan resebyrå uttrycker sig på liknande sätt:
Vill du upptäcka exotiska länder i Afrika, Asien eller Latinamerika?
Kanske vara med om ett riktigt äventyr och göra en insats för
lokalbefolkningen? I sådana fall är våra äventyrsresor och volontärresor
något för dig. Väx som människa och skaffa dig ett minne för livet!
(Blueberry Volontärarbete och äventyrsresor 2010).
En informant gör spontant en hjälparbetsgeografisk genomgång när jag under
intervjun frågar vart de flesta volontärer vill åka:
Afrika och Indien har varit det största. Indien är ett sånt ställe som
många kan tänka sig att åka till, och Sydamerika. Men Indien och Afrika
verkar man tänka först att där behöver de nog hjälp. Jag tror att det är
lite så de [volontärerna] tänker.62
Citatet ovan ger en bild av hur i alla fall en informant från resebyråerna tror att
volontärer resonerar. Det är i förlängningen också en förklaring till de
kommersiella resebyråernas internationella hjälparbetsgeografi. I nästa kapitel
framkommer att volontärerna faktiskt resonerar på det sättet. Flera av de
intervjuade säger att de ville resa inom den specifika geografin. De
förknippade geografin med hjälparbete, varför de valde att göra en
volontärresa.63 Jag går vidare med det i nästa kapitel.
För jämförelsens skull vill jag också visa hur IM marknadsför sina platser för
utlandsvolontärer:
Utlandsvolontär
IM skickar varje år ut ett trettiotal volontärer till olika projekt runt om i
världen. Volontäruppgifterna varierar, men det brukar handla om arbete
61

De utvalda citaten är exempel på hur branschen generellt skriver. För fler liknande citat se också El
Puente Volontärresor Peru 2011, STA Travel Volontärresor 2011.
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med människor på något sätt. Det kulturella utbytet mellan personer från
olika länder är en viktig del av verksamheten. I varje volontäruppdrag
ingår ett efterarbete i Sverige, där volontären håller föredrag och berättar
om sina upplevelser (IM Bli volontär 2010).
Av citaten från de olika organisationerna framgår att IM är aningen mer
sparsmakade i informationen om volontäruppdragen. Organisationen
understryker att uppdraget innefattar informationsarbete i Sverige. Volontären
förväntas inte bara lära sig om det internationella hjälparbetet, landet och
förutsättningar för delar av dess befolkning. Det fordras också att volontärerna
sprider informationen när de kommit hem. Det är för IM en viktig del i
volontäruppdraget.64
IM ger också på samma hemsida information om volontärverksamhet inom
Sverige och hur man kan engagera sig i det nationella hjälparbetet (IM Bli
volontär 2010). Jag kan konstatera att de kommersiella volontärresebyråerna
inte bara på grund av sin organisatoriska form inte erbjuder nationellt ideellt
engagemang som arrangeras av resebyråerna. De säljer inte heller nationellt
ideellt arbete. De kommersiella volontärresebyråerna sätter likhetstecken
mellan det internationella hjälparbetet och efterkrigstidens hjälparbetsgeografi.
Inom den geografin antas att det finns hjälpbehov. Ingen kommersiell resebyrå
erbjuder volontärresor inom Europa, Nordamerika, Australien eller Nya
Zeeland. Även i de länderna finns det naturligtvis människor och
organisationer som är i behov av ideella hjälpinsatser. Uttryckt på annat sätt:
det finns inga svenska volontärer som med de kommersiella
volontärresebyråerna reser ut för att arbeta med exempelvis hemlösa
narkomaner i Köpenhamn.
Däremot finns det samtida internationellt inriktade ideella hjälporganisationer
som utöver projekt i utvecklingsländerna också erbjuder korttidsvolontärresor
inom Europa, om än i dess utkanter. Exempelvis skickar IM
korttidsvolontärer till Moldavien och Rumänien. Vida Europa erbjuder
volontärplatser i Ryssland.65 Det kan i sammanhanget vara värt att nämna att
svenska IAL också tar emot volontärer från olika länder till projekt i Sverige.
Samtidigt skickar organisationen svenska volontärer till länder i Väst- och
Östeuropa och utanför Europas gränser. Volontärerna ägnar sig dock oftast
inte åt direkt hjälparbete med utsatta grupper. Det har förekommit att
internationella volontärer under sin tid med IAL engagerat sig i en svensk
ideell organisation som arbetade med aktiviteter för sommarlediga barn i ett
socialt utsatt område. Internationella volontärer som kommer till Sverige
engageras oftare i projekt av typen ekologiska jordbruk på Gotland eller
64
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renovering av gamla träskepp i Gamleby. De har också funnits med nästan
varje sommar sedan 1965 som hjälp i småländska Emmaus Björkås
kollektivverksamhet med bland annat insamling och försäljning av kläder och
prylar (Björk 2006:26ff.).66 Jag kan dock konstatera att det internationella
hjälparbetets geografi i kommersiella sammanhang inte associeras med
Europa.

Det lokala i det globala
Även om den kommersiella volontärverksamheten vänder sig mot projekt i
utvecklingsländerna är det inte enbart det globala i hjälparbetsgeografin som
framhålls. Den ter sig som en självklarhet. Som också framgår från flera av
kapitlets citat betonas istället det lokala. Beskrivningar som lokala projekt som
vänder sig direkt till lokalbefolkningen är vanligt förekommande.
Grinell (2004:70) skriver att turistresans reklam handlar om att uppfylla
tidigare förvärvade förväntningar hos resenärerna. Reklamen följer övriga
omvärldsbilder. Det som var gångbart i resereklam på 1950-talet är inte
nödvändigtvis ett fördelaktigt vis att sälja resor idag. Under 1960-talet
försvann exempelvis de rasstereotypa beskrivningarna av befolkningen på
resmålen. Förändringen förklaras med den omvärldsmedvetna tidsandan med
människors engagemang i utvecklingsfrågor. Fortfarande betonar resebyråerna
skillnaden mellan ”borta” och ”hemma”, men sedan sextiotalet uttrycks
skillnaden med kultur snarare än ras. Anspelningar på det traditionella, snarare
än det raskarakteristiska, har sedan dess varit i fokus när människor
förekommer i turistreklam. Det betyder att när reklamen består av bilder på
människor är de klädda i folkdräkt och liknande. Grinell beskriver det som en
estetisering av lokalbefolkningen. Det ska symbolisera semestern som en värld
bortom den egna (Grinell 2004:217ff.). Vissa semesterresor är tänkta att ta oss
från det moderna och hemtama till något traditionellt och exotiskt. Att resa
till det lokala, traditionella och exotiska är vad marknadsföringen för
volontärresor riktar in sig på.
Grinell visar att resereklamens utveckling bland annat har gått från mindre
text till fler bilder. Sällan förekommer människor på bilderna. En av hans
slutsatser är att anledningen till det sparsmakade intresset för avporträtterade
människor är att lokalbefolkningen sällan väcker intresse hos turisten (Grinell
2004:217). Till skillnad från Grinells undersökning av turistreklam är bilder på
lokalbefolkningen vanligt förekommande på volontärresebyråernas hemsidor
och reklambroschyrer. Bilderna visar ofta volontärer i nära kontakt med
lokalbefolkningen som inte sällan är barn. Barnen och den vuxna befolkningen
som syns på bilderna är ibland klädda i traditionella kläder (se exempelvis El
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Puente Varmt välkommen till El Puente 2011, Volontärresor Barn och
ungdom 2011 och STA Volontärarbete 2011). Jag uppfattar att bilderna
tydliggör skillnaden mellan volontärresan från andra turistresor. I
sammanhanget med volontärresor representerar det traditionella också
fattigdom, och därmed hjälpbehov. I min tolkning är det sättet att förmedla
hjälpbehov en väg att legitimera volontärresorna.
Resebyråerna som säljer volontärresor följer till stora delar textmässigt hur
resor generellt marknadsförs. Nedan följer ett exempel på en turistbetonad
beskrivning:
Landet är litet och ligger inklämt mellan Indusdalens slättland och
Himalayas bergskedjor. Huvudstaden Kathmandu är i sig ett litet
mirakel – en nästan medeltida stad omgivet av fantasieggande
bergsmassiv. Nepal är ett av världens fattigaste länder, men
generositeten hos nepaleserna är ändå stor (Volontärresor Nepal 2010).
Det hade inte varit konstigt om resebyråerna ytterligare hade motiverat
hjälpbehovet. Som citatet ovan exemplifierar handlar beskrivningarna i hög
utsträckning om naturen och folket. I lägre utsträckning förklarar de varför
hjälpmottagarna är fattiga och hur projekten hjälper till för att förbättra
situationen. Fattigdom är i citatet mer ett konstaterande. Konstaterandet
bygger på förgivettagen kunskap om länderna inom den specifika
hjälparbetsgeografin. Med den kunskapen antas volontärverksamhet behövas.
Inga frågor eller på förhand givna svar som presenteras på
volontärresebyråernas hemsidor handlar om varför hjälpen behövs i länderna
och projekten. Således finns en etablerad internationell hjälpgeografi som de
kommersiella volontärresebyråerna tillämpar i sin marknadsföring.

En icke-turistisk erfarenhet
Givet att volontärresan är en turistresa och inte hjälparbete följer
volontärresebyråerna givna mönster för marknadsföring av sådana:
Turistresan handlar om att uppfylla förväntningar om upplevelser
byggda på tidigare förvärvade föreställningar. Föreställningarna som
konstrueras och upprätthålls i en rad skilda praktiker och som därigenom
hålls levande inom de allmänna referensramarna. Turismens
marknadsförare måste därför anspela på föreställningar som är allmänt
spridda i kundkretsen om de ska lyckas ge sken av att kunna uppfylla
konsumenternas drömmar om fjärran, eller nära länder (Grinell
2004:70).
På vissa sätt skiljer sig volontärresebyråernas marknadsföring från
turismbranschens traditionella sätt. Att sälja volontärresor är att sälja en
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turistresa som utger sig för att inte vara det. Det händer också att resebyråerna
får klagomål på att volontärresan var för turistisk.67 Det gäller alltså att
balansera upp de turistiska beskrivningarna med annat för att tydliggöra
skillnaderna från andra semesterresor. Volontärresor marknadsförs som
internationellt hjälparbete och anspelar på förväntningar som förknippas med
det. I nedanstående citat följer en beskrivning av vad volontärresan går ut på
enligt en av volontärresebyråerna:
Volontärer hjälper lokalbefolkningen otroligt mycket! Du använder dig
av din kunskap och utbildning för att hjälpa till med utvecklingen av det
land du reser till. Work and Travel erbjuder arbete inom turism,
miljöskydd, utbildning, social välfärd, vård, juridisk hjälp och många
andra spännande saker! Förutom att det känns bra att ge något tillbaka
till människor som behöver det, kommer volontärarbetet ge dig nyttiga
erfarenheter som är bra för framtida yrken. Du kan exempelvis få jobba
på en skola där det inte finns någon skriven läroplan. Där får du en
chans att använda din kreativitet och bidra till att barn får en bättre
skolgång än de annars skulle haft om du inte var där! Du får ofta ett stort
ansvar genom att hjälpa barnen på ditt eget sätt. Tänk på att din hjälp
är viktig och du gör faktiskt en stor skillnad genom din insats! För att
delta måste du vara mellan 18-40 år gammal, tala engelska och inte
vara rädd att ta initiativ. I slutet av din vistelse kan du resa runt i
landet på egen hand. Vi erbjuder Volontärresor i Argentina, Costa Rica,
Ghana och Thailand (Work and Travel Våra program i utlandet 2010).
Citatet uttrycker att den som väljer att resa som volontär vill, och kommer att
göra en meningsfull insats för behövande. Det förmedlar att volontärer, som
andra internationella hjälparbetare, gör skillnad. Huruvida verksamheten är
utvärderad och man kan säga att volontärer faktiskt gör skillnad och i så fall
hur vet jag inte. Varken i det här eller i andra fall. Oavsett om det är så eller
inte visar citatet att alla som kan betala för att resa som volontär också
garanteras att få vara med och göra en insats inom det internationella
hjälparbetet. Resebyrån gör således anspråk på det internationella
hjälparbetsfältets verksamhet. En annan resebyrå säger också att volontärer gör
skillnad för hjälpmottagarna med sin vistelse. Samtidigt framhävs resmålet:
Har du ett stort hjärta och ännu större reslust? Låt dig inte luras av den
avslappnade attityden till livet i Vietnam. Här finns så mycket att se,
besöka och provsmaka! Och som om de flytande marknaderna, livliga
gatorna och smaragdgröna risfälten inte var nog kommer du också att få
uppleva den vietnamesiska gästfriheten när du blir involverad i att leka
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lekar, sjunga sånger och planera konstprojekt på något av de många
lokala barnhemmen. Du kommer att spela en värdefull roll för barnens
allmänna utveckling och dina ansträngningar kommer att fortsätta ge
resultat långt efter att din solbränna har bleknat! Om du gillar
utmaningar är det här projektet ett perfekt sätt att upptäcka varför
Vietnam håller på att bli ett av de populäraste resmålen i Asien och
samtidigt en massa kul. Höjdpunkter på resan - Att få missgynnade barn
att le och känna sig glada - Att leva i den här livfulla, sjudande staden –
bara det skulle vara tillräckligt för att hålla dig sysselsatt i åratal! - Att
utforska stadens marknader – en sant vietnamesisk upplevelse (STA
Travel Samhällsarbete med föräldralösa i Vietnam 2010).
Citatet ovan uttrycker inte bara att man gör nytta i en spännande miljö. Det
beskriver också volontären som altruistisk. Resebyrån följer således berättelsen
om den internationella hjälparbetaren. Samtidigt talar resebyrån i typiska
semestertermer. Kombinationen gör resan exklusiv i relation till andra resor.
Citatet säger också något om volontärresans organisatoriska form. Jag vill
därför återknyta till tråden om de organisatoriska skillnaderna som jag nämnt
under rubriken Organisationsformers möjligheter och hinder. Där visade jag att
föreställningen om den organisatoriska formen spelar roll för bland annat
urvalsprocessen. Det internationella hjälparbetet borgar också för att resenären
får tillträde till andra platser och människor i mottagarlandet än vad andra
turister får. Turisten är bara vem som helst som spenderar tid i
semiorganiserade områden dit alla har tillträde som hotell, restauranger och
museer (Urry 2002:138 Ahrne 1994:74). Med volontärresebyråerna betalar
man för tillträde till miljöer och människor utanför de semiorganiserade fälten.
Med volontärverksamheten förändrar turisten sin roll och status i
turistsammanhang: från resenärer till volontärer.

Hjälpmottagarna
Volontärresebyråers hemsidor förmedlar med bilder vem som är hjälpare och
hjälpmottagare. Bilderna av de lokala och fattiga bygger på den förgivettagna
relationen mellan hjälparna och hjälpbehövande i berättelsen om det
internationella hjälparbetet. Under missionärernas tid var de primitiva okristna
hjälpmottagarna. Sedan var krigsfångarna under lång tid en del i sinnebilden
av hjälpmottagare. Den bilden har sedan efterkrigstiden ändrats till
befolkningen i de fattiga u-länderna. Nedan följer ett exempel på
volontärresebyråernas förklaringar av hjälpmottagarna:
Working with Indigenous Maya Communities
The indigenous Maya communities in Guatemala make up a huge
percentage of the population, yet many live off of just $1 a day. Global
Vision International is currently working with two indigenous
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communities in Guatemala, the San Andrés Itzapa and Santa Maria de
Jesus, both which live within a 45 minute bus ride from Antigua, through
lush mountain scenery and typical Guatemalan villages. Our aims are first
and foremost to improve the standard of living of hundreds of indigenous
families, who often live in extreme poverty (Global Vision & Blueberry. For
those people without much time who want to volunteer, why not build a
stove for some of Guatemala’s neediest families? 2010).
Fattigdomen och därmed hjälpbehovet återges i ekonomiska termer och med
begreppet ”extreme poverty”. Definitionen av hjälpbehov med ekonomiska
mått inleddes med efterkrigstidens hjälparbete. Det var så massfattigdomen
och hjälparbetsgeografin etablerades. Citatet visar att den berättelsen om
hjälpmottagarna fortfarande är tillräckligt etablerad för att det räcker med
ovanstående konstaterande, tillsammans med beskrivningen av det exotiska
landskapet, för att sälja volontärresor.
Meningsfullt volontärarbete
Om man nu företar sig en volontärresa och åker långt bort för att hjälpa vill
man ha ett uppdrag där man upplever att man kan göra nytta. Eftersom
volontärerna betalar för att göra en insats kan de ställa krav på att projekten
ska innehålla det de förväntar sig och betalar för. Resebyråerna har resegaranti
ställd till Kammarkollegiet. Dit kan resenärerna vända sig med klagomål om
resan inte uppfyllde vad som utlovats.68 För att locka volontärer måste
projekten erbjuda meningsfulla uppdrag. Meningsfulla i bemärkelsen att
volontärerna ska känna att de gör skillnad för hjälpmottagarna.69 Men vad
dylika projekt består i är enligt informanterna från resebyråerna inte lätt att
svara på. De har lättare att säga vad de inte anser lämpar sig för
volontärverksamhet:
Projekt som innebär för mycket städa och diska och sådant. Den typen av
arbete känns inte intressanta faktiskt/…/Jag kan tycka att det är svårt
med barnhem ibland för det kommer och går för mycket folk och barnen är
ofta traumatiserade som det är. När det är barnhem brukar jag
tillsammans med organisationerna indirekt via volontäransvarig höja
minimiveckorna till åtta i stället för fyra./…/Sen hoppas jag att de får
hjälp där nere och att det inte bara är folk som hänger, att det blir lite
arbete också.70
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Meningsfulla volontärjobb innebär direkt kontakt med lokalbefolkningen.
Begränsningar uttrycks också utifrån vad som kan anses rimligt för
hjälpmottagarna, som med exemplet barnhem. Informanten från IM har en
något annorlunda bild av svårigheter att finna lämpliga volontäruppdrag än de
kommersiella volontärresebyråerna:
Vi tror inte att de [volontärerna] gör så stor skillnad på fältet. Vi vill inte
att de ska vara i vägen [för de som arbetar i mottagarorganisationerna]
när de är i fält. De ska inte vara en allt för stor belastning dit de åker för
det är faktiskt så att de har kommit till ett annat land med annan kultur
och kanske inte kan det lokala språket, inte dricka vattnet, inte äta
maten. Det är inte lätt för de här lokala organisationerna att handskas
med sådant. Det är inte alla organisationer som vill samarbeta med
volontärer och som klarar av det.71
Ett annat krav på volontärprojekt är att det inte ska vara för fint. Det får inte
heller vara för dåliga projekt. Det kan föranleda klagomål från volontärer som
uppfattar att de inte kunde göra någon nytta.72
Enstaka klagomål har handlat om att man tycker att värdfamiljerna har
gett för dåligt med mat. Men det är väldigt, väldigt sällsynt. De
klagomål som är vanligare är att man inte tycker att projektet är
tillräckligt bra eller att man inte tycker att det är tillräckligt effektivt.
Det har hänt att vi slutat med projekt på grund av att volontärer har
sett vad som egentligen hände där eller att volontärer inte behövs. Det
har också hänt. Ibland är det projekt som har blivit så bra för att man
har haft volontärer där tillräckligt länge och projekten kan klara sig själv.
Då säger man [projekten] inte nej till volontärer utan man fortsätter att
ta emot och det är ett problem. Men våra absolut bästa
kvalitetskontrollanter är volontärerna själva som är på ett projekt i sju,
åtta veckor och är rätt intresserade av var pengarna tar vägen och vad
som händer. De projekt som fungerar bra, de vet vi fungerar bra för de är
ganska väl kollade av volontärer.73
Klagomålen handlar således om att volontärerna inte tycker att de var
behövda. Projekten hade för hög standard, eller erbjöd inte meningsfulla
uppgifter. Vad som döljer sig bakom att volontärerna har sett hur det
egentligen går till handlar om att de inte ansåg att projekten sköttes på ett bra
sätt. Det handlade, enligt informanterna från resebyråerna, aldrig om att
någon ifrågasatte varför volontärresorna går till vissa länder eller projekt. En
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inte helt orimlig förklaring till det kan vara att volontärerna helt enkelt litar till
att organisationerna har valt ut projekt i länder där volontärverksamhet
behövs. En annan och mer trolig förklaring är, som jag nämnt ovan, att
behovet av hjälp inom den specifika internationella hjälparbetsgeografin är
tillräckligt förgivettagen för att inte ifrågasättas.
Trots att volontärresebyråerna anser att volontärresan gör skillnad för
hjälpmottagarna uppger flera av informanterna från dessa att den är marginell.
Flera av volontärarrangörerna, de ideella och de kommersiella, är snarare
försiktiga i sina beskrivningar om vad volontärerna kan uträtta under sin
vistelse. Informanterna från både de ideella organisationerna och de
kommersiella volontärresebyråerna säger att en viktig uppgift innan någon ska
resa är att tona ner förväntningar. En vanlig anledning till besvikelser över
resan är nämligen att man inte kunde göra så stor nytta som man hade tänkt
sig.74 Att finna aktiviteter som förenar nytta med nöje är således inte alltid helt
enkelt.

En förenklad berättelse om det internationella
hjälparbetet
Den bild som förmedlas av de kommersiella volontärresebyråerna är en statisk
föreställning om utvecklingsländernas tillstånd. I den ingår också berättelsen
om relationen mellan inre (hjälparbetare) och yttre (hjälpmottagare) kategorier
som en viktig del. Volontärresebyråerna övertar en geografi och en relation
med färdiga kategorier för det internationella hjälparbetets syfte. Det är inte
heller så konstigt att de kommersiella volontärresebyråerna inte
problematiserar den relation som ligger till grund för deras vara:
Det ”allmänna lovprisandet” av resmålen har inte mycket med korrekt
beskrivning att göra. Det handlar istället om att försköna varan och ge
intrycket att just denna produkt kommer att kunna tillfredsställa kundens
behov och önskningar. Då kan det vara kontraproduktivt att försöka
förändra kundgruppernas stereotypa föreställningar om resmålet. För att
sälja får man anpassa sig till de etablerade referensramarna (Grinell
2004:69).
Även om volontärresebyråerna förmedlar en förenklad berättelse om det
internationella hjälparbetet är den konstruerad av byggstenarna som redan
fanns och som har formulerats av det internationella hjälparbetsfältet. Det
verkar således ur de kommersiella volontärresebyråernas synvinkel vara en dum
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idé att presentera den vara de säljer på ett annat sätt än med de föreställningar
som kan antas finnas hos kunderna. Att förenkla ligger i berättelsens poäng
(Tilly 2006:66ff.). Den gör en komplex verklighet överblickbar och ger
människor möjlighet att kommunicera med varandra. I sammanhanget med de
kommersiella volontärresebyråerna förenklas berättelsen ytterligare ett snäpp.
Det finns ingen praktisk möjlighet att sälja en volontärresa med olika
komplexa förklaringar av världsordningen, hjälpare, hjälpbehövande och så
vidare. Ingen skulle ta sig igenom en krånglig akademisk beskrivning som
bygger på å ena sidan och å andra sidan… för att sedan göra sitt val att åka som
volontär med en kommersiell volontärresebyrå eller avstå. Men att
byggstenarna till den berättelse som volontärresebyråerna tillämpar från det
organisatoriska fältet är en förutsättning för verksamheten råder det inga tvivel
om. Om hjälpbehovet hos hjälpmottagarna hade ifrågasatts hade grundvalarna
för volontärresorna rubbats.
Bara för att de kommersiella volontärresebyråerna säljer internationellt
hjälparbete med fältets berättelse, är det inte självklart att de betraktar sig som
en del av fältet. Jag går nu vidare med att resonera om hur
volontärresebyråernas representanter beskriver volontärverksamheten.

Särskiljande kulturresa eller hjälparbete?
Forskning om kommersiella volontärresor i England visar att de brittiska
volontärresebyråerna undviker att använda ord som bistånd eller
utvecklingsarbete [development]. Ord som annars är vanligt förekommande
inom det internationella hjälparbetet (Simpson 2004:683ff.). Det betyder att
samtidigt som man gör anspråk på likhet med ett specifikt fält tar man också
avstånd från detsamma. Även om resebyråerna tonar ner likheter med det
internationella hjälparbetet bygger deras verksamhet på fältets berättelse. Det
explicita syftet med volontärresorna är att resa för att hjälpa. Ordet
volontärresa räcker för att föra tankarna till det internationella hjälparbetet.
Informanterna från de resebyråer som jag har pratat med säger att
volontärresan både är och inte är hjälparbete. På informationsmötet jag deltog
i underströk representanten från volontärresebyrån att volontärresan inte är
biståndsarbete. Han poängterade att volontärresor inte handlar om att ”rädda
världen”. Volontärresan är något man gör för sin egen skull. Han återgav den
som en schysst resa som inte innebär att bara ligga på stranden, istället är
volontären nyttig för mottagarlandet.75 Resebyråerna och informanterna
betonar olika saker i intervjuer och på sina hemsidor i frågan vad volontärresan
är för typ av resa. En volontärresebyrå understryker på sin hemsida att
volontärresan främst ska uppfattas som språk- och kulturresa:
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Att arbeta som volontär är ett sätt att lära känna ett land och ett språk
samtidigt som du hjälper andra. Som volontär får du en inblick i
ländernas sociala och politiska situation och får en chans att aktivt
medverka i dess utveckling. Våra volontärresor kombinerar språkstudier
och volontärarbete då vår erfarenhet säger att språket är nyckeln till
förståelse och ger dig möjlighet att verkligen känna dig delaktig och nyttig
och inte bara som en betraktare (El Puente Volontärresor Bolivia 2010).
Volontärerfarenheten handlar således lika mycket om att lära känna landet
som att göra en insats och hjälpa befolkningen. Även IM nämner kulturutbyte
i sin korta introduktionstext om sina volontärresor (IM Bli volontär 2010).
Min informant från IM talar också om kulturutbyte:
Sen är det kulturutbytet /…/ att man bygger upp en medmänsklig
relation med människor i andra länder, i fattigare länder. Att få ett
ansikte på fattiga och förstå hur deras vardag ser ut.76
En informant från en av volontärresebyråerna svarar på frågan vad
volontärresan är för typ av resa på följande sätt:
En grej man kan göra om man vill göra något annorlunda på sin jordenrunt-resa eller om man bara vill åka och göra något annorlunda. /…/ det
är inte det här att ligga på en strand och häva öl. Man får verkligen se
resmålet från insidan. Man får leva deras [lokalbefolkningens] liv lite
grann, det är väl det som är tanken. I stället för att bara sitta på ett
hotell och åka på en utflykt och inte riktigt greppa det. Man ska få leva i
det.77
Informanten uttrycker att genom att resa som volontär kommer resenären
längre än till de semiorganiserade fälten inom turistbranschen, som jag nämnt
ovan. En annan säger att tidsfaktorn skiljer volontärresan från andra resor:
Det är mycket att man fysiskt är kvar på samma plats under lång tid och
att man jobbar mycket tillsammans med lokalbefolkningen och att man
umgås med lokalbefolkningen. Jag skulle tro att det är det och sen att man
jobbar som volontär. Att man faktiskt gör ett arbete när man är där i
stället för att ligga på stranden eller vandra. /…/ Syftet [i jämförelse med
exempelvis solsemester] är ett helt annat, ja kanske inte helt annat, men
delvis annat än att åka på volontärresor.78
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Att man får se det lokala livet genom volontärresan uttrycks av en informant
från en volontärresebyrå som en kulturresa:
Jag ser det som ännu ett kulturutbyte och kanske ett sätt att se längre in i
ett land och ett lands historia och hur saker fungerar på plats. Men jag ser
det inte som att jag jobbar som biståndsmänniska [genom att sälja
volontärresor]. /…/ Jag ser det som en språklig grej, ganska mycket måste
jag erkänna. Annars är det självklart som jag sagt tidigare för att se ett
land från ett annat håll. Att faktiskt få veta hur det ligger till under ytan
för man kan lätt resa och tro att ett land ser ut på ett visst sätt men man
ser aldrig vad som ligger under. Det gör man som volontär. Man får en
inblick. Om du jobbar på ett sjukhus kommer du få en inblick i hur det
står till. Det är jävligt bra erfarenhet att ha i livet bara. Jag tror att det
gör många ödmjuka när de reser sen. De tänker lite mer på hur de reser
och hur människor har det i de här länderna egentligen. Jag tror att det
kan leda till ett mer medvetet resande i framtiden. Sen tror jag att
världen blir mindre. Om du har en polare i Guatemala som du skypar
med blir världen mindre. I slutändan kanske världen blir tryggare också.
Visst har jag de tankarna också det är klart. Men på ett väldigt konkret
plan ser jag det som ett jäkligt bra sätt att lära sig spanska. Det finns
båda de här tankarna. Jag har också de här stoppa världskrigen genom
att vi alla blir vänner med varandra i mitt riktigt naiva hjärta. Jag
hoppas på det. Men det jag kan säga med säkerhet är att du lär dig bättre
spanska.79
Informanten i citatet ovan understryker att volontärresor inte är
biståndsarbete. Däremot hoppas hon att volontärresan leder till moraliskt mer
medvetna turister. I inledningskapitlet resonerade jag om diskussionen om
turism som moraliskt fenomen i tidigare forskning. Där resonerar forskare om
volontärresan som ett moraliskt bättre sätt att resa i relation till exempelvis
charterturism (Wearing 2001). Det betyder att turisterna ska visa hänsyn till
lokalbefolkningen och inte utnyttja fattiga människors situation. Genom att
välja lokala guider, hotell drivna av lokalbefolkningen och köpa lokalt
producerade souvenirer kan turisterna stödja lokalbefolkningen, istället för
charterturismens företag där vinsten hamnar utanför turistländerna.

Fältets legitimitet
Inom den kommersiella volontärverksamheten förknippas således det
internationella hjälparbetet med efterkrigstidens hjälparbetsgeografi, definition
av fattigdom, hjälparbetets karaktär, och lokala projekt. Det internationella
79
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hjälparbetsfältets förgivettagna berättelse om vad man gör, varför och vart
arbetet utförs har tillräcklig legitimitet utanför fältet för att kunna tas upp av
de kommersiella volontärresebyråerna utan närmare förklaring. Det
internationella hjälparbetsfältets idealitet spiller också över på de kommersiella
volontärresebyråerna.
Ibland frågar volontärerna som åkt med de kommersiella volontärresebyråerna
hur pengarna för resan fördelas mellan resebyrån och projekten.80 Den frågan
har föranlett en förklaring under fliken Vanliga frågor på resebyrån
Volontärresors hemsida (Volontärresor Vart går pengarna/vad får jag för
avgiften? 2010). Volontärerna skiljer därmed ut sig från andra resenärer.
Andra turister frågar vanligen inte hur deras betalning fördelas mellan
exempelvis resebyrån, hotellet och den lokala guiden. Volontärresebyråerna
smittas således av de ideella hjälporganisationernas idealitet. Fördelning av
pengar och eventuella höga vinster för volontärresebyråerna ifrågasätts. I Sidas
tidning Omvärlden presenteras ett referat från en diskussion om
volontärresornas för- och nackdelar. Diskussions fördes av folk från Sida och
resebyrån Volontärresor. Företrädaren för de sistnämnda säger att
volontärresor inte är en vinstmaskin. Hon poängterar också att medarbetarna
tar ut låga löner (Laurén 2011). Jag tolkar det som att även om resebyråerna är
kommersiella är volontärresor inte något man bör tjäna pengar på. Några av
mina informanter från resebyråerna tog under intervjuerna upp frågan om att
driva företag inom ett område som är förknippat med ideell verksamhet. En sa
att han inte kunde tänka sig att sälja volontärresor om han ansåg att priset var
för högt. Han ansåg att volontärresor är något annat än andra resor: ”Man
jobbar ändå med sånt här för att man har ett intresse för det”.81 Eftersom de
kommersiella volontärresebyråerna förhåller sig till fältets berättelse om
idealitet legitimerar de detsamma.

Marknadsföring i ideella och kommersiella organisationer
Som jag i inledningen till det här kapitlet skrev har de ideella organisationerna
och de kommersiella volontärresebyråerna med sina organisationsformer olika
förutsättningar och begränsningar. De kommersiella volontärresebyråerna kan
förändra sitt utbud efter efterfrågan. Om ingen vill åka till ett visst land eller
projekt kan det plockas bort. Andra kan komma till. De kan också förändra
delar av berättelsen om det internationella hjälparbetet eftersom de inte gör
anspråk på en plats på fältet. De måste dock likna fältets organisationer för att
locka volontärer. Det finns inget konstigt med att kommersiella företag
marknadsför sig för att locka kunder till företaget, och på så sätt säkra sin
överlevnad. Eftersom de är i turistbranschen är det inte ovanligt att
80
Intervju resebyrå Work and Travel 2009, intervju resebyrå Volontärresor 2009, intervju resebyrå
STA 2009 och intervju resebyrå El Puente 2009.
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marknadsföra resor med stereotypa bilder och beskrivningar av resmålet. Men
också ideella organisationer måste locka hjälpare och hjälpmottagare till sina
verksamheter för säkra sin existens, och legitimera verksamheten. De ideella
organisationerna är en del av fältet och måste förhålla sig till de regler och
normer som fältet gör gällande. De ideella och de kommersiella
volontärorganisationerna har därmed skilda förutsättningar och förväntningar
för vad de kan, bör och får göra vad gäller marknadsföring.
Också de ideella organisationerna marknadsför sin verksamhet. Det är inte
ovanligt att se bilder på exempelvis fattiga barn på reklampelare och i tidningar
med uppmaning att bidra till organisationens projekt. Det handlar då om att
människor ska skänka pengar och överlämna fördelning och utförandet av det
internationella
hjälparbetet
till
personer
inom
organisationen.
Marknadsföringen handlar inte om att organisationen letar efter människor
som vill resa ut i världen för att i organisationens namn göra ideella insatser i
direkt hjälparbete. För att människor ska skänka pengar krävs att de ideella
organisationerna har legitimitet. På det viset är organisationens namn som
varumärke lika viktigt som för kommersiella företag. Att ge alla möjlighet att
bidra till att göra världen lite bättre genom insatser i det internationella
hjälparbetet betyder således olika saker för kommersiella och ideella
organisationer. Med det avser jag inte att volontärresebyråernas och de ideella
organisationernas volontärverksamhet eller andra direkta internationella
insatser, nödvändigtvis innebär samma typ av internationellt hjälparbete. Jag
vill inte förringa hjälparbetet som många etablerade ideella organisationer
utför. Inte heller jämför jag hela deras verksamhet med det som
korttidsvolontärerna ägnar sig åt. Jag hävdar inte att vem som helst kan utföra
alla praktiker inom det internationella hjälparbetet. De kommersiella
volontärresebyråerna erbjuder främst särskilda uppdrag som kan göras av
okvalificerade personer. Det internationella hjälparbetet har över åren
professionaliserats, och innefattar diverse praktiker. Många uppdrag kräver
specifik utbildning och erfarenhet. Jag är således medveten om att mitt
resonemang om de båda organisationstyperna kan uppfattas som att jämföra
äpplen och päron. Jag vill därför klargöra att min avsikt är att visa att både
resebyråerna och de ideella organisationerna bygger sin existens på berättelsen
om det internationella hjälparbetet. De är båda beroende av att den är spridd
utanför fältet.

Sammanfattning
För organisationer och offentliga institutioner kännetecknas 2000-talet av
marknadsanpassade lösningar. För individer är individualism, valfrihet och
självständighet utmärkande drag. I den kontexten har de kommersiella
volontärresebyråerna
uppträtt.
När
andra
områden
erbjuder
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marknadsanpassade valmöjligheter är det inte konstigt att också volontärresor
kan finnas som alternativ på den fria marknaden. De gradvisa
normförändringarna legitimerar de kommersiella volontärresebyråerna.
Volontärresebyråerna möjliggörs också av att berättelsen om det
internationella hjälparbetet är känd utanför fältet. Den har kunnat lösgöras
och följa med till de kommersiella volontärresebyråerna. Berättelsen innefattar
tydliga kategorier av hjälpare, hjälpmottagare och hjälparbetsgeografi som
enkelt kan förmedlas som bilder och kortare texter i företagsannonser.
De kommersiella volontärresebyråerna följer den gängse berättelsen om
hjälparbetsgeografin, hjälparna och hjälpmottagarna. Resorna går till områden
som sedan kolonialtiden och missionärerna är förknippade med hjälparbete.
Volontärresebyråerna drar också fördel av fältets utveckling mot
professionalisering, och exklusivitet med urvalsprocesser genom att gå emot
fältets normer. I motsats till fältets organisationer står volontärresebyråerna för
tillgänglighet. Alla som kan betala får tillträde till fältet.
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7. VOLONTÄRRESAN SOM
BILDNINGSRESA
Kvinnor mellan 18 och 25 år utgör den största kategorin volontärer. I det här
kapitlet resonerar jag om hur det kom sig att mina intervjuade volontärer valde
att göra just en volontärresa. Vart de ville åka, varför, hur de valde
organisationsform, och vilka erfarenheter de fick från resan.82 Volontärers
efterfrågan på volontärresor är en del i förklaringen till hur kommersiellt
volontärarbete har kunnat uppkomma och etableras.
Jag kategoriserar mina informanter som en välutbildad medelklass. Nio av de
14 volontärer från resebyråerna har universitetsutbildning. En har annan högre
eftergymnasial utbildning. Tre av fyra som saknar universitetsutbildning var 18
år vid volontärresan och inte hunnit påbörja högre utbildning. Tre uppger att
de ska börja en universitetsutbildning. Ett undantag finns. Hon är 25 år och
saknar högre utbildning. I det fallet har inte heller föräldrarna högre
utbildning. 8 av de 14 volontärerna har minst en förälder med högre
utbildning. Med ett undantag har samtliga volontärer från de ideella
organisationerna högre utbildning. Undantaget var vid volontärerfarenheten
19 år, och planerade att börja läsa samhällsvetenskapliga ämnen med
inriktning mot internationella relationer. Hon fick sin volontärplats genom
privata kontakter, och har alltså inte genomgått urvalsprocesser med en ideell
organisation. Samtliga volontärer från ideella organisationerna har minst en
förälder med högre utbildning (se bilaga 3 och 9).
I den moderna klassikern Bobos in Paradise. The new upper class and how they
got there (2000) beskriver David Brooks hur en ny intellektuell överklass i USA
växer fram. Ordet Bobos är en kombination av bourgeois och bohemian. De är
enligt Brooks den nya överklassen. Brooks skriver att Bobos med sina nya
82 Diskussionen bygger på intervjuer med nitton volontärer mellan 18 och 35 år som under kortare tid,
mellan två veckor till fyra månader, varit volontärer med en ideell eller kommersiell
volontärorganisation. För en diskussion om urval se kapitel två Metod och material.
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värderingar och sociala bakgrund har ersatt den föregående amerikanska eliten:
wasps (white anglo saxon protestans). Vita amerikaner med västeuropeiska
rötter som tidigare räknats som den amerikanska överklassen. Bobos
kännetecknas av att vara liberala, intellektuella, individualistiska och att de tror
på det meritokratiska samhället. De skapar själva sin framgång och lutar sig
inte mot familjens tidigare status och kontakter. Huruvida Bobos har tagit
makten i det amerikanska samhället eller inte har jag ingen aning om. Jag vet
inte heller om man kan räkna mina informanter som den kommande svenska
makteliten. De kan dock kategoriseras som en välutbildad medelklass. Oavsett
vilket pekar boken på en samhällsströmning där individualism och att vara sin
egen lyckas smed är förklaringsmodeller för hur man tar sig fram i livet. Man
måste själv skaffa sig erfarenheter från de områden man anser relevanta. Att
själv skapa sin framgång, valfrihet och självständighet är en del i de nyliberala
normerna som jag skrev om i det förra kapitlet. I det här kapitlet tar jag upp
den tråden utifrån volontärernas skäl att göra en volontärresa. Volontärernas
skäl är också sammanvävda med den legitimitet och status som det
internationella hjälparbetsfältet har förvärvat över åren.

Kommersiell eller ideell – organisationers rykte
Svenskt internationellt hjälparbete har tidigare bedrivits i ideell (exempelvis
IM), statlig (exempelvis Sida) eller mellanstatlig (exempelvis FN) regi. Sedan
mitten på 2000-talet är också de kommersiella volontärresebyråerna en del av
det organisatoriska fältet. Olika organisationstyper bottnar i olika
institutionella kontexter och reflekterar myter om respektive institution
(Meyer & Rowan 1991).
Institutionalized products, services, techniques, policies and programs
function as powerful myths, and many organizations adopt them
ceremonially (Meyer & Rowan 1991:41).
Som jag tolkar Meyer & Rowan säger de att nya organisationer byggs upp
efter mönster av redan befintliga organisationer inom samma institutionella
fält. Det gör de för att skapa legitimitet, snarare än att de antar de mest
rationella lösningarna på problem. Som vi vet skiljer sig de kommersiella
volontärresebyråerna från tidigare organisationsformer på fältet. Däremot
efterliknar de fältet genom att tillämpa berättelsen om det internationella
hjälparbetet i sin marknadsföring. Det vill säga att de gör anspråk på att vara
en del av fältet. I föregående kapitel diskuterade jag skillnader mellan
organisationsformerna ideell och kommersiell. Jag gör en kort repetition för
att följa upp diskussionen med 2000-talets volontärers argument för och emot
organisationsformerna. Informanternas resonemang säger något om
organisationernas platser på det organisatoriska fältet.
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Ett av de ceremoniella förehavanden som många moderna organisationer har,
så också de ideella internationella hjälporganisationerna, är personella urval. I
dessa sorteras lämpliga från olämpliga medlemmar, och representanter för
organisationen. I de historiska kapitlen har det framkommit att urval är en
tydlig institutionaliserad procedur i det internationella hjälparbetet som
funnits med sedan missionärerna och Nightingale. Processen syftar till att
finna de rätta personligheterna som också har specifika färdigheter som lämpar
sig för de praktiker som utvecklats inom hjälparbetet. Meyer & Rowan
(1991:60) skriver att personella urval är ett sätt för organisationer att
formalisera arbetet och skapa legitimitet för verksamheten. Det låter helt
rimligt som tolkning av vad urvalsprocesserna syftar till. Exemplet Nightingale
visade hur hon med urvalet sökte respektabla damer som inte förvandlade den
seriösa målsättningen med hjälparbetet i Krim till ett lustfyllt äventyr. Med
andra ord ville hon inte få rykte om sig att driva en oseriös organisation.
Snarare efterliknade hon det redan legitimerade nationella hjälparbetet i
praktiken och i kriterierna för urvalet.
Jag har också visat att inte alla ideella organisationer i vår samtid har
urvalsprocesser.83 Långt ifrån alla med önskan att resa som volontär verkar
dock känna till det. Däremot förutsätter alla, med rätta, att de kommersiella
volontärresebyråerna är av en organisationsform som inte tillämpar urval,
utöver betalningen. De tillhör det semiorganiserade fältet där man kan bli
insläppt utan att bli identifierad, eller att det ställs några särskilda krav. I
semiorganiserade fält är människor anonyma och är inte uppknutna till
organisationen i meningen att de måste komma tillbaka, eller återgälda något
(Ahrne & Papakostas 2002:23). Avsaknaden av urval hålls också, av
informanterna, emot volontärresebyråer som seriösa aktörer inom fältet, som
jag strax ska visa.

Volontärernas val av organisationer
Under intervjuerna med 2000-talets volontärer frågade jag om de hade haft
några särskilda preferenser för val av organisation. Anledningen till att jag
ställde frågan var för att jag trodde att det skulle finnas en tydlig uppdelning
mellan volontärerna från de kommersiella volontärresebyråerna och de ideella
organisationerna. Min teori var att de som reste med de ideella
organisationerna var inriktade på en karriär inom det internationella
hjälparbetet i högre utsträckning än de från volontärresebyråerna.84 Empirin
visar att det inte enkelt går att göra en sådan uppdelning, även om tendenserna
83

Exempelvis stiftelsen Vida Europa och IAL.
Enligt Ungdomsstyrelsen rapport svarar 10 procent av tillfrågade personer mellan 16 och 29 år att de
absolut kan tänka sig att arbeta med biståndsfrågor. Andel kvinnor var högre (14 procent) än andelen
män (7 procent) (Ungdomsstyrelsen 2007:225).
84
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finns. Däremot framkom en tydlig och samstämmig föreställning om
respektive organisationsform. Majoriteten av dem som reste med
volontärresebyråerna sa att de egentligen inte kände till hur ideella
organisationers volontärprojekt fungerar. De uppgav att de ideella
organisationerna är det riktiga alternativet för det internationella hjälparbetet,
men att volontäruppdrag i de organisationerna inte är för alla.85 Informanterna
uttryckte sig ungefär som kvinnan i nedanstående citat:
Jag har förstått det som väldigt svårt att få åka med en ideell
organisation. Jag kan inte säga att jag jobbat jättemycket för att få åka
med en sådan, men jag tror att det är jättekonkurrens om platserna. Jag
kände att om jag skulle få en plats skulle jag få betala för den. Det känns
tyvärr som att det är så. Fast jag gillar inte alls idén. Att åka som
volontär är något, alltså man ska jobba gratis och resan ska var gratis i
min värld. Det är väl grundtanken. Men jag kände att jag ville prova
på det här och har funderat länge på det. Om jag skulle ha åkt med en
ideell organisation kanske jag skulle ha behövt jobba för dem här hemma
och fått försöka åka iväg i flera år. Jag ville åka iväg nu. Nu passade det i
mitt liv att åka. Jag vet inte hur det ser ut men jag uppfattade det så.86
Trots sin okunskap har hon en tydlig föreställning om att det är svårt att få en
volontärplats med en ideell organisation. Medlemsengagemang talade också
emot hennes val av ideell organisation. Jag tolkar informanten som att
volontärresebyråernas frånvaro av idealitet lockar, liksom tillgängligheten.
Andra informanter sa att de tänkte att ideella organisationer bara har längre
avancerade uppdrag. De nämner stora etablerade organisationer som Rädda
Barnen, Röda korset och Läkare utan gränser som exempel.87 Det visar att de
stora äldre och etablerade organisationerna fungerar som modeller för
uppfattningar om hur alla fältets organisationer fungerar.
Även de som rest med de ideella organisationerna baserar sina val på rykten
som grundas i den institutionaliserade organisationsformen. Två av dem säger
att de aktivt valt bort de kommersiella volontärresebyråerna för de inte står för
riktigt volontärarbete. På samma sätt som volontärerna som valde bort de
ideella
organisationerna,
understryker
de
sin
okunskap
om
volontärresebyråerna.88
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En av volontärerna från en ideell organisation berättar att hon ville få praktisk
erfarenhet av de teoretiska kunskaper hon får i sin pol mag.-utbildning med
inriktning mot utvecklingsstudier. Hon ville helst göra volontärjobb i Afrika,
men kunde inte hitta en ideell organisation som passade hennes kvalifikationer
och önskemål. Därför tittade hon vad volontärresebyråerna erbjöd. Efter
funderingar på skillnader mellan de kommersiella och de ideella
volontärorganisationerna valde hon att söka till en ideell organisation för
volontärjobb inom Europa, i stället för Afrika. I slutändan var
organisationsformen viktigare för henne än resmålet:
Då kände jag att jag inte ville åka på en kommersiell volontärresa /…/
Jag gissade att ideella organisationer har en tanke med sina volontärresor
på ett annat sätt än vad kommersiella volontärresebyråer har. /…/ Jag
tänker att de [volontärresebyråer] har kommit på att folk är intresserade
av volontärresor och så kan de passa på att tjäna pengar på det samtidigt.
Då är det mycket att det ska låta exotiskt och man ska komma till platser
och se det riktiga livet /…/ Men man ska [i riktigt internationellt
hjälparbete] inte komma och göra jobbet utan kommer och planterar ett
frö. /…/ sen tror jag att det kan vara bra saker också [med kommersiella
volontärresor]. Man får ju fortfarande del av andra kulturer och sånt
med de kommersiella. Det känns för mig lite falskt att ja, tjäna pengar på
sådana här resor.89
Informanten understryker att hon faktiskt inte vet hur de kommersiella
volontärresebyråerna fungerar utöver vad hon själv sett på deras hemsidor.
Hon känner inte heller någon som rest med en sådan. Däremot har flera av
hennes vänner åkt som volontärer med ideella organisationer. Informanten är
också en av dem som vill arbeta med internationellt hjälparbete Av det skälet
var valet av en ideell organisation viktigt. Hon antar att det är en framtida
merit.
Tankegångarna som informanterna gör reda för är ett något annorlunda utfall
av myter om organisationer och institutioner än det som Meyer & Rowan
(1991) diskuterar. Kontentan i resonemanget är ändock detsamma,
organisationer måste skapa legitimitet i sin omgivning. Det görs bland annat
genom organisationsformen. ”Riktigt” volontärarbete förknippas med de
ideella organisationerna. Meyer & Rowan (1991) skriver att exempelvis
institutionernas tekniker och procedurer fungerar som myter. Det är exempel
på vad organisationsrepresentanterna ceremoniellt tar efter. I det här fallet
framkommer hur myterna legitimerar verksamheten genom att locka kunder
eller medlemmar. Empirin visar att också myter, eller förställningar, om de
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olika organisationsformerna tar sig tydliga former i informanternas
uppfattningar om hur organisationerna fungerar. Av citaten ovan anser jag att
dessa förställningar snarare baseras på den institutionella formen än på kunskap
om enskilda organisationer. Samtidigt som informanterna uppger att de
faktiskt inte vet något om den andra organisationstypen har de en tillräckligt
klar uppfattning för att välja ett av alternativen. Därmed fungerade
förställningarna som en första utsållning av volontärerna. Uppfattningen om
huruvida man trodde sig passa in i en ideell eller kommersiell organisation,
och hur volontärerna ville använda meriten var avgörande för vilken
organisationsform de sökte sig till.

Hierarkisk ordning
Bland informanterna fanns alltså en tydlig föreställning om en hierarkisk
ordning i det internationella hjälparbetet baserad på myter om
organisationerna. Myterna reflekterar de institutionella dragen. Att det finns
en skillnad i seriositet i volontäruppdragen mellan de kommersiella
volontärresebyråerna och de ideella organisationerna uttrycks av informanterna
från båda organisationsformerna. Några av dem sa att eftersom de bara kunde
resa under en begränsad period var ideella organisationer inte ett alternativ för
dem. En sa dock att resa med en ideell organisation var hans förstahandsval,
eftersom det är en ”riktig” volontärresa och volontärarbete ”på riktigt”. Den
kommersiella volontärresan var ett andrahandsval. Den gjorde dock att han
kunde genomföra sin resa. Han sa att han hoppades att resan ”skulle vara som
en riktig volontärresa”. För honom innebär det mycket arbete och nära kontakt
med den lokala befolkningen.90 En kvinna som rest med en ideell organisation
uttrycker detta med stolthet. Hon var stolt över att vara en av de utvalda som i
fält fick representera en riktig internationell hjälparbetsorganisation. Att resa
med en ideell organisation är enligt henne ”det mer genuina”.91
Några av de intervjuade som åkt med volontärresebyråerna såg resan som ett
första test, för att se om volontärarbete var något för dem. De säger att nästa
gång ska de söka riktigt volontärarbete med en ideell organisation.92 Några av
de intervjuade har tänkt sig en karriär inom området:
Mitt drömjobb är att få jobba på Sida eller en större etablerad
organisation som Läkare utan gränser. 93
Enligt informanterna går vägen dit genom att samla på sig fälterfarenhet från
volontärjobb i de ideella organisationerna. Med andra ord fungerar de olika
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organisationerna som steg i en karriär för dem som tänkt sig att arbete inom
det internationella hjälparbetet. Långt ifrån alla intervjuade hade dock en
sådan tanke. Vissa ville ut och resa och få med sig en erfarenhet de kunde ha
nytta av i sammanhang utanför det internationella hjälparbetet.

Konkreta och diffusa förväntningar – ”alla måste
göra något”
Att på ett eller annat sätt resa ut i världen efter gymnasiet eller som ett
utbildningsavbrott under universitetsstudierna är nära nog ett obligatoriskt
inslag i livet, enligt informanterna. En av de intervjuade uttryckte att resa efter
gymnasiet som ett icke-val när jag frågar hur det kommer sig att hon reste som
volontär. I första hand handlade det för henne, som för många av de andra
informanterna, om att göra en längre resa av något slag. Att det blev just en
volontärresa handlade om nyfikenhet och längtan efter Afrika. Familjen hade
kontakter med en ideell organisation med verksamhet i ett afrikanskt land som
förmedlade en volontärplats på en skola. Där fick hon fick jobba några
månader:
Det är det här vanliga att alla måste göra något efter studenten. Jag har
äldre syskon också. Det fanns väl inget val att inte göra något kände jag.
/…/ det här att man måste göra något. Jag får inte heller bo kvar hos
mina föräldrar efter gymnasiet. Det har jag hört sedan jag var liten att
när man gått ut gymnasiet tar man ett sabbatsår och hittar på något och
kanske reser eller något, sedan flyttar man. Jag har växt upp med det här
att ”du måste göra något”.94
Informanten exemplifierar konkreta förväntningar från den närmaste familjen.
Hon uttrycker sig också, i likhet med flera av de andra intervjuade, i mer
diffusa termer som en känsla av förväntan att ”alla måste göra något efter
studenten”. De diffusa förväntningarna uppfattar jag snarast som en slags
norm för de intervjuade. Ungdomsstyrelsens (2007:45) rapport om ungas
attityder och värderingar styrker den normen. Rapporten visar att majoriteten
av ungdomarna anser att det är viktigt att resa utomlands och se sig omkring i
världen. En tredjedel av ungdomarna mellan 16 och 29 år anser att det är
mycket viktigt att ha utlandserfarenheter innan man fyller 35 år.
En annan informant talar om längre resor utanför Europa som en del i att bli
vuxen. För henne handlar resor om att skaffa egna erfarenheter och visa att
man kan stå på egna ben. Nedan svarar hon på frågan om det är en viktig
erfarenhet att ha varit utanför Europa:
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Intervju Sofie ideell organisation 2009.

179

Ja, väldigt viktig. När man går ut gymnasiet ska man bestämma vad
man vill läsa vidare och vad man vill syssla med resten av sitt liv och för
att göra det måste man känna sig själv väldigt bra. Att lära känna mig
själv handlar inte bara om hur jag vet hur jag reagerar och tänker
hemma med mina kompisar, på jobbet eller i skolan. Jag behöver få ett
bredare perspektiv och se hur människor lever i andra delar av världen.
Hur jag reagerar på saker som jag aldrig har upplevt förut och få en
djupare insikt om livet i stort, hur klichéartat det än låter.95
Enligt de intervjuade volontärerna betyder ”att göra något” en längre resa som
ger erfarenhet. Det är en del i att uppnå bildning.

Statusmarkör
Förväntningen att ”göra något” som en längre resa är en klassmarkör. En
informant från en av volontärresebyråerna återger skillnader mellan
samhällsklasser och geografisk hemvist när hon berättar om resebyråns
marknadsföring. Informanten säger att intresset för volontärresor och
språkresor är störst i privatskolorna i storstadsområdena. Ju längre ut på
landsbygden desto mindre intresse. Under en marknadsföringsresa lottade
resebyrån ut en volontärresa och en språkresa. Min informant uttrycker
förvåning över att unga på en ort i glesbygden inte var intresserade av att delta
i tävlingen:
När jag kom upp till Dalarna var det mer, ”nej, jag ska inte lämna byn
här. Varför ska jag åka ut? Jag har det skitbra här!” Man bara, men vad
fan! Du kan vinna en volontärresa vart du vill i världen. Vi lottade ut
det och en språkresa till Spanien. Men det var ingen där som ens ville
vara med och tävla. Jag tycker att det är svårt att förstå. Ingen ville vara
med. I Dalarna ville man inte lämna lilla Mora och i de invandrartäta
områdena såg de ner så mycket på sig själva att ”det kan jag ändå inte
göra”. När man kom till privatskolorna [i större städer] var det en helt
annan sak ”gud, vad häftigt, gud vad kul! Det här ska jag göra”.”96
Informanten uttrycker förvåning över att alla inte ville resa. Hennes
erfarenheter från skolturnén uttrycks aningen drastiskt i citatet ovan. Men det
finns stöd för informantens iakttagelser av skillnader i resintresse mellan
samhällsklasser och geografisk hemvist. Idag reser alla samhällsklasser
utomlands, även om syftet för resorna varierar. Utlandsresor är dock viktigare
för unga mellan 16 och 29 år med föräldrar som är högre tjänstemän och som
bor i storstadsområden, än för lågutbildade på landsbygden
(Ungdomsstyrelsens 2007:198f.). Av ungdomar mellan 16 och 29 år som är
95
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födda i Sverige kan 70 procent tänka sig att bo utomlands under minst sex
månader. 17 procent uppger att de under den tiden vill ägna sig åt biståndsoch volontärarbete, och majoriteten av dem är kvinnor (Ungdomsstyrelsen
2007:199).
Som jag har nämnt ovan är några av de intervjuade intresserade av en
yrkeskarriär inom det internationella hjälparbetet. De hoppas att volontärresan
tillsammans med teoretiska universitetsstudier ska fungera som ett första steg i
en sådan yrkesbana.97 Majoriteten av volontärerna från de kommersiella
volontärresebyråerna, och några från de ideella organisationerna säger dock att
de inte tänkt sig en sådan yrkesbana.98 Volontärresan lockade snarare för att få
specifika erfarenheter som de anser är bra att ha i allmänhet. Också inom
yrkesområden utanför det internationella hjälparbetet. En volontär från en
volontärresebyrå, som planerar en yrkesbana långt ifrån det internationella
hjälparbetet, säger att volontärerfarenheten är ”livsmeriterande. Det är en merit
att ha med sig i vilket sammanhang som helst”.99 En annan informant säger att
själva hjälparbetet inte var särskilt märkvärdigt. Valet att göra en volontärresa
gjordes på andra grunder:
Att åka som volontär kändes inte så speciellt med själva volontärandet.
Det som var speciellt var att åka till landsbygden i Tanzania när alla
kompisar åker till Thailand. /…/ Nej, det [att backpacka] var inte
tillräckligt konstigt tror jag. För vanligt för vad jag kände för just då.
Inte tillräckligt utmanande. Jag kände inte för att … då ska man göra
något varje dag, nu ska man resa till nästa ställe och så. Massa festande
och det var verkligen inte det jag kände för. Tvärtom. Jag har levt
festprinsessaliv i [utbildningsstaden i Sverige]. Det var inte det jag ville
göra fast på ett annat ställe, utan något annat och något annorlunda.100
Kvinnan i ovanstående citat säger också längre fram i intervjun att
volontärresan säger något om henne som person. Med den meriten anser hon
sig sticka ut i mängden:
Alltså varje gång du träffar en ny människa på en kurs eller så och gör en
kort presentation av dig själv är det lätt att man säger något som ”när
jag var 21 åkte jag som volontär till Tanzania” för det säger ganska
mycket om en själv.101
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Working Holiday
Volontärresan är en merit som informanterna tycker att det har varit värt att
arbeta för under sin lediga tid. Inte bara arbetade de för att spara ihop till
resan. De arbetar dessutom under själva vistelsen. Att arbeta under sin
semester är ett internationellt fenomen för medelklassungdomar benämnt
Working Tourists (Uriely 2001:4ff.). De arbetande turisterna finns inom olika
verksamheter. Gemensamt är att jobben oftast är obetalda, okvalificerade och
geografiskt och verksamhetsmässigt långt ifrån den egna vardagen. Uriely
exemplifierar med kibbutzvolontärer (Uriely 2001:4ff.). Hans exempel visar att
working tourists har funnits sedan åtminstone 1970-talet. Det var den tid när
också många svenskar reste till israeliska kibbutzer, som en av mina
informanter.102
En tidigare återgivning av ungdomar som reser utanför massturismen finns i
den israeliska sociologen Erik Cohens artikel Nomads from affluence: notes on
the phenomenon of drifter-tourism (1973). I turistforskning är artikeln en
klassiker och flitigt citerad. Cohen formulerade år 1968 följande definition för
personer han kallar för drifters, unga resenärer utanför den organiserade
massturismen:
The type of [international] tourist [who] ventures furthest away from the
beaten track … He shuns any kind of connection with the tourist
establishment … He tends to make wholly on his own, living with the
people and often taking odd-jobs to keep himself going. He tries to live the
way the people he visits live … (Cohen 1973:89).
Drifters var unga människor från västvärlden som sökte erfarenheter av ett
traditionellt och enklare liv bortom det moderna samhället. Cohen visar i
artikeln att arbete och resa inte är ett nytt fenomen som ska tillskrivas 2000talets volontärgeneration. Mina 2000-talsinformanter faller inte inom
kategorin drifters eftersom de åker med organisationer. Däremot liknar deras
skäl att resa för erfarenheten av livet utanför västvärldens välstånd 1960-talets
drifters.

Bildningsresan
Volontärresorna har beskrivits som ett sätt för en bildad medelklass att skaffa
kulturellt kapital. De återges därför som en bildningsresa (Mowforth & Munt
1998:129ff.). Bildningsresan sträcker sig längre tillbaka än 1960-talets drifters
och working holiday.
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Under 1600- och 1700-talet var den stora bildningsresan, Le Grand Tour,
nära nog ett obligatoriskt utbildningsinslag för Europas adliga ungdomar.
Oftast gjordes resan som avslutning på universitetsstudierna. Le Grand Tour
syftade till att ge ungdomar bildning i språk, konst och arkitektur. Genom
studier i internationell miljö och umgänge med europeiska ståndspersoner
skulle de bli världsvana. Förbättrade kommunikationer och en breddning av
det bildade och välbärgade skiktet i Sverige gjorde att resan följdes av
borgarungdomar (Lewan 1987:11f.). Från artonhundratalet gjorde också unga
kvinnor från de högre klasserna samma resa, och i slutet av det århundradet
gav sig även medelklassens söner iväg, men reste vanligen under kortare tid. Le
Grand Tour hade blivit tillgänglig för fler och med de lägre klassernas inträde
försvann dess exklusivitet (Enander & Nylander 2008:5f. och Blom & Nilsson
2005:32f.). Sedan dess har kommunikationerna fortsatt att förbättras och den
välutbildade medelklassen har växt.
Vad som är bildning, och vad som kan fungera som bildningsresor är
erfarenhet från områden erkända av många som viktiga kunskapsfält. Bildning
kan handla om klassiska områden som konst, litteratur och historiekunskap.
Det kan också handla om det internationella hjälparbetet, vilket är fallet med
volontärresor. Det faktum att flera volontärer från både de ideella
organisationerna och de kommersiella volontärresebyråerna gör en
volontärresa utan att vilja jobba inom området, utan bara för att ha kunskap
om det, framhäver fältet som ett viktigt område för den här generationen.
Volontärresan som bildningsresa inte ett nytt fenomen. Det kommer från
efterkrigstidens utveckling av fältet med volontärplatser för att lära människor
om fattigas levnadsförhållanden. Volontärerna skulle lära om konsekvenserna
av västerlandets utsugning av de fattiga i u-länderna, som den informant som
reste som volontär under 1960- och 1970-talen beskrev.103 Snarare är de
kommersiella volontärresorna en utveckling på en något modifierad
bildningsresa där alla som har råd kan skaffa sig erfarenheten. Den bildade och
medvetna medelklassen med ekonomiska möjligheter att köpa sin resa har växt
sig större. Det möjliggör volontärresebyråernas existens tillsammans med att
fältet av många erkänns som bildningsområde.
Som jag visade ovan har utlandsresan blivit ett obligatoriskt inslag i den
medelklasskategorin som mina informanter tillhör.104 Till största delen
handlar det ökade resandet om semesterresor. Dessa är enligt informanterna
väsensskilda från bildningsresor. När jag frågar dem om reserfarenheter innan
volontärresan var några lite svävande. Det betydde inte att de inte hade varit
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utomlands.105 Det betydde att de hade gjort ”vanliga turistresor” som
charterresor. Vanliga charterresor till Grekland räknas knappt som att resa
utan uppfattas av informanterna som semester. Två ord som informanterna gör
innehållslig skillnad mellan. Det förstnämnda ger upplevelser och erfarenheter.
Det sistnämnda är för att vila och återhämta sig från vardagen. Flera av de
intervjuade anser sig för rastlösa för att ligga på stranden. En dylik semester är
för dem bortkastade pengar. De vill inte vila utan uppleva och lära sig något
under sina resor.106 I vissa fall betyder att inte ha rest att de inte har rest i
fattiga länder under en längre tid.107 Flera av informanterna distanserar sig i
synnerhet från backpackerresan när jag frågar varför de ville göra en
volontärresa och inte en annan typ av resa.108 De säger att backpackerresan inte
ger någon inblick i den lokala befolkningens villkor.

Erfarenhet från den globala hjälparbetsgeografin
Argumentet att resa som volontär för att få en egen erfarenhet växte alltså
fram under 1960-talets solidaritetsrörelse som jag skrev om i kapitel fem.109
Sökandet efter förstahandsinformation om internationella frågor följde också
med in på sjuttiotalet.110 Argumentet har fortsatt att hänga med. Alla mina
intervjuade volontärer hade en bild och en uppfattning om det land och den
världsdel de skulle till. Informanterna ansåg att det var viktigt att få en egen
erfarenhet av de fattiga länderna, och frångå den medialiserade bilden som de
inte ansåg är rättvis.111 Några tyckte också att andras beskrivningar från andra
länder ofta är romantiserade och inte speglar den sanna verkligheten:
Man vill se någon slags verklighet. Det är från Afrika man ser bilder av
svältande barn på tv och att ”Afrika är som att komma hem”. Jag tycker
att det är viktigt att lära sig och få sin egen bild.112
Jag resonerade med volontärerna om dem faktiskt inte redan innan resan hade
tillräckligt med kunskap om människors situation i fattiga länder. Aningen
provocerande frågade jag några om det verkligen är nödvändigt att resa hela
vägen till Afrika för att se hur det är. Det svar jag oftast har fått är att för att
verkligen förstå situationen är det viktigt att ha sett saker med egna ögon.
Volontärresan som bildningsresa är att få egen erfarenhet som inte går att läsa
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sig till, eller få genom andras återgivningar. Kvinnan i nedanstående citat är
inne på samma linje som Sofie i det ovanstående citatet:
Jag tror att det [volontärresan]är en nyttig sak att ha i bakhuvudet. Att
veta något och att faktiskt förstå något är ju inte samma sak tycker jag.
Det är nyttigt att se det och vara med om det även om man vet att det är
så.113
Förstahandsupplevelsen ger, enligt flera av informanterna, en särskild känsla
och förståelse för andra människor:
Alla har ju sett bilder på fattiga barn. Det går ju inte att komma undan.
Men att ha dem sittande i sitt knä, skitiga och snoriga liksom. Små
livsöden. Då är det inte bara någon bild längre.114
Det är, enligt en informant, en erfarenhet som behöver förnyas:
Det var inte första gången jag var i Latinamerika och inte första gången
jag var i fattiga kvarter. Jag lärde mig ändå det jag var ute efter och det
var ju att med flit försätta mig i en annan situation än vad som är min
vanliga vardag och påminna mig om att det finns människor som lever
på ett annat sätt, och ja men så bli påmind. Även om man teoretiskt vet
att man bor i ett land som är på ett visst sätt och att de flesta andra har
det på ett annat sätt så är det nyttigt att ställa sig där med fötterna i
leran.115
Flera resonerar om mediebilden som Johanna i citatet ovan. Många talar också
om hur deras tidigare svartvita mediebild av landet nyanserades av resan. Ett av
flera exempel är Mimmi som under intervjun resonerar om vilken föreställning
hon hade om landet före och efter resan:
Jag hade mycket katastrofbilden som man har med sig från nyheter och
media. Jag hade inte så mycket en bild alls, men den bilden har man ändå
fått. /…/ det är bara kris och katastrof. Men det finns ändå ett system
som funkar /… / det är inte bara svart eller vitt, det är relativt där
också. Det finns ett liv bakom den mediebilden.116
Informanterna säger att deras tidigare förenklade bilder har nyanserats, vilket
var ett av deras syften med resan. De har med andra ord utöver sin teoretiska
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utbildning, och andrahandsinformation från media och bekanta, skaffat sig en
bildning i den viktiga frågan om det internationella hjälparbetet.
Det är inte bara en allmän bild från den globala hjälparbetsgeografin som
informanterna sökte erfarenhet från. Några var ute efter att lära sig om hur det
internationella hjälparbetet praktiseras.117 Fler var dock intresserade av att få
erfarenhet från hjälpmottagarna och det lokala i den globala
hjälparbetsgeografin.

Erfarenhet från den lokala hjälparbetsgeografin
Om Le Grand Tour innebar umgänge med europeiska ståndspersoner är syftet
med volontärresan att få nära kontakt med den hjälpbehövande
lokalbefolkningen i hjälparbetsgeografin. Erfarenheten från lokalbefolkningen
är ett signum för det internationella hjälparbetet, och för den icke-turistiska
resan. Petersson (1988) visar i sin avhandling hur intresset för byar och byliv
tog fart under 1960-talet. Det manifesterades i reportage, böcker och
vetenskapliga studier. Uppmärksammandet av bylivet hängde ihop med
intresset för utvecklingsfrågor som växte fram under samma tid. I kapitel fem
nämnde jag Oscar Lewis som stilbildare med sina vetenskapliga studier av
byliv i Mexico och Indien Villiga Life in Northern India (1958). Hans och
andras studier fick också genomslag i faktiska utvecklingsprojekt. Under 1960talet skulle samhällen skildras underifrån, skriver Peterson (1988:97). Flera
svenskar följde trenden med byskildringar, vilka gavs ut i bokform efter
författarnas ofta korta besök i byar. 118 Med Rapport från kinesisk by (1967) var
Jan Myrdal en av de svenska föregångarna till dessa byskildringar. Han skrev
boken efter en månads vistelse i byn.
Missionärerna drev också verksamhet i mindre byar, men de var inte inriktade
mot utvecklingsarbete i den tappning som kom efter andra världskriget. Under
1960-talet förändrades också uppfattningen om det traditionella, från ett
hinder för utveckling, till ett värde i sig (Petersson 1988:123ff.). Genom
riktade insatser som att lära bönderna nya jordbruksmetoder, starta skolor och
kooperativ skulle ländernas utveckling realiseras. Det var i byarna som det
riktiga livet och riktiga landet fanns. Byskildringarna som en del i sextiotalets
utvecklingstrend hade också inverkan på turisters resmönster. Turisterna
började intresserade sig för fattiga länders byar och byliv. Bylivet stod som
symbol för det riktiga och äkta (Petersson 1988:105). Det betyder att för att
117

Intervju Ida ideella organisation 2010 och Emma resebyrå 2009.
”Byskildring” är Margareta Peterssons begrepp. Hon skriver att hon utgår från författarnas egen
användning av ordet ”by” som storleksmässigt kan variera från några hundra till flera tusen invånare
(Petersson 1988:95). Några av informanterna har också gjort sin volontärplacering i större städer, men
tar upp erfarenhet liknande byskildringarna.
118

186

göra anspråk på att faktiskt ha upplevt Indien, eller något annat land, skulle
man ha rest bland fattiga på landsbygden.
Fokusering på det lokala bylivet är en trend som hängt med vad gäller var
hjälparbete utförs, och vad många anser som värdefulla erfarenheter från
volontärresan. En av mina 2000-tals informanter som var volontär med en
ideell organisation berättar i termer av det icke-turistiska, och lokala bylivet,
om de viktigaste erfarenheterna hon ansåg att volontärtiden gav. Informanten
säger att bylivet särskiljde hennes resa från vanliga turistresor. Det var också
vad som gjorde volontärresan till en hjälparbetsresa:
Man åker kanske inte till ett fattigt land om man inte har ett speciellt
uppdrag. Det är det som är det fina med volontärbiten. Som turist får du
ju aldrig, kommer aldrig i närheten av det som vi fick uppleva för allt
[inom turistbranschen] är så konstlat. /…/ Halva tiden bodde vi i en
isolerad by i bergen för att vi valde ett projekt som fanns där. /…/ det är
nog inte så många som hade velat bo så. Där bodde vi väldigt, väldigt
enkelt. Kallvatten och madrasser på golven. Det fanns inget att köpa, vi
fick köpa vatten och allt några mil därifrån. /…/ det var väldigt jobbigt
och häftigt att få vara så ute i bushen. Det var känslan att de tittade på
en. De hade ju aldrig sett en västerlänning i stort sätt, där var känslan
att där var det verkligen inga turister. Det fanns ingenting. Det var så
fattigt och eländigt. Nej, det var en prövning det här att man inte fick
bry sig så mycket om hur man såg ut eller att man inte duschade varje
dag. På något sätt, när ingen annan gör det heller så blir det inte
viktigt.119
Att man som turist inte får uppleva bylivet på det vis som kvinnan i citatet
ovan har gjort är säkert i hög grad sant, om man nu inte räknar volontärerna
från volontärresebyråerna som turister. Flera volontärer från både de ideella
och de kommersiella organisationerna uppger dock precis samma skäl till
volontärresan. Kvinnan i nedanstående citat, som varit volontär med en
resebyrå, har läst franska på universitetet. Hon ville gärna resa till ett
fransktalande land i Afrika för att praktisera sina språkkunskaper. Det var ett
av hennes syften med volontärresan. Volontäruppdraget handlade för henne,
som för många av de andra intervjuade, framförallt om att lära känna
människors livsvillkor i fattiga länder utanför turistsammanhang:
Jag ville åka dit och vara en del av den afrikanska kulturen. Jag kom
fram till att en volontärresa var bra för då kommer jag in i kulturen
eftersom jag får bo i en familj och jag får hjälpa till.120
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En volontärresa utmärks enligt informanten av nära kontakt med
befolkningen. Volontärerna från resebyråerna uppger att de i första hand hade
tänkt åka till länder utanför Europa. I andra hand kom idén att åka som
volontär eftersom de förknippade geografin med hjälparbete.
Jag har alltid drömt om att komma till Afrika. Jag ville till ett u-land och
hjälpa till121.
En informant var intresserad av att resa till Asien, men ville söka sig från de
kända turiststråken. Volontärresan erbjöd erfarenhet från det lokala livet:
Jag ville till ett ställe som inte så många hade varit på helt enkelt. Med
Thailand får man bilden av turister /…/ jag var inte ute efter en
turistresa. Det låter konstigt när man säger det. Det är naivt att tro att
man ska [komma till ett ställe utan andra från västvärlden] … men vi
har [med volontärresan] varit på ställen där de knappt sett en vit
människa.122
Hon är inte den enda som ville att resan skulle vara en upptäcktsfärd, med
önskan att uppleva det äkta, och befinna sig där inga andra turister har varit.
En annan informant hade innan volontärresan varit i Afrika. Hon säger att
under den resan såg hon inte det ”riktiga” Afrika. Därför ville hon resa dit som
volontär:
Jag hade precis innan [volontärresan] varit i Sydafrika och det är inte det
riktiga Afrika. Jag ville se lite hur det [riktiga Afrika] var, den
afrikanska landsbygden. Sydafrika är väldigt västerländskt. Det är en
anledning. Jag kollade på liknande resor till Sydamerika men jag kände
att Afrika kändes längst bort från hur vi har det.123
Informanten valde ett volontärprojekt som låg ute på landsbygden för att
komma så nära det riktiga Afrika som möjligt. Det lokala livet med fattiga
bybor representerade det internationella hjälparbetet och det riktiga landet.
En informants föreställning om hjälparbetsgeografin och volontärarbetet
synliggjordes av att erfarenheten blev annorlunda än hon tänkt sig.
Informanten trodde att volontärjobbet var på en skola i ett slumområde. Det
visade sig vara en välbärgad privatskola i ett bättre område. Hennes första
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reaktion var besvikelse eftersom hon åkt som volontär för att hjälpa fattiga,
sedan vände hon det till en lärdom:
Ja, men det var nog också min bild av att det är vad volontärer gör. Jag
kopplade ihop fattigdom och volontärer. Men det behöver inte vara på
det sättet, för det är inte det som det handlar om heller. Det handlar mer
om att hjälpa till och vad det är för arbete spelar faktiskt ingen roll.124
De allra flesta hade nog gjort samma koppling mellan fattigdom och
volontärer som Emma. Att resa ”långt bort” står inte bara för det fysiska
avståndet. Det är också ett socialt avstånd mellan hjälpmottagare och
hjälparbetare. Förutsättningar för volontärresan som bildningsresa är således
att (i) den sker inom missionärernas och efterkrigstidens hjälparbetsgeografi,
att (ii) det inte finns för många turister i närheten, (iii) att landet inte är för
modernt och (iiii) det erbjuder nära kontakt med lokalbefolkningens
vardagliga liv.

Perspektiv – olika livsvillkor
2000-talsinformanterna angav ”att få perspektiv” som ett skäl till
volontärresan, vilket de fick från den traditionella byerfarenheten.
Informanterna säger att volontärresan framförallt har gett dem perspektiv på
deras egna liv. Möjligen är det samma sak som avsågs när 1960talsgenerationen talade om ”medvetenhet”. Det traditionella bylivet ställs i
relation till volontärernas egna liv och flera uttrycker sig i stil med
nedanstående tre citat. Kvinnan i det första citatet säger att en viktig
erfarenhet hon gjorde handlade om praktiska saker:
Det var tufft att komma som 19-åring och se att alla inte har det så bra
som man själv har det i sin lilla bubbla här hemma. Man lär sig saker om
sig själv, hur man reagerar på saker och hur man hanterar saker och
kanske hur man själv vill leva. Sedan är det ju jättenyttigt att få leva
sitt vardagsliv i en annan situation än man gör annars. Det lär man sig
jättemycket på. Att man faktiskt måste gå och hämta vatten i brunnen
och man äter maten på ett annat sätt och alla såna saker. Det är
jättenyttigt.125
Men det var inte bara perspektivet på alternativa sätt att göra saker på som var
viktigt. En vanligare erfarenhet som gav perspektiv på det egna livet, var
kunskapen om hjälpmottagarnas livssituation:
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Jag försöker påminna mig själv om att hallå, ”vad sitter jag och klagar
över”?! ”Den här maten går ju att äta”, när jag klagar över småsaker. Att
jag ofta relaterar till hur det var i Ghana. Jag inser verkligen hur bra vi
har det här i västvärlden. Men dem där var ju glada och minst lika
positiva som vi är här fast de hade så mycket mindre materiellt sett och
det var verkligen lärorikt att se det och märka att man klarar sig på
mycket mindre än man är van vid med hygien, dusch och toalett och sånt.
Det var jobbigt de första dagarna att inte gå på en vanlig toalett och
duscha fick man göra genom att hälla vatten på sig. /…/ Jag har märkt
att jag är ganska flexibel och anpassningsbar som människa eftersom jag
klarade en sådan resa och det trodde jag nog inte innan.126
En tredje informant uttrycker perspektiv på följande sätt:
Jag har en helt annan inställning till… ja det vanliga, att man får en
annan inställning till sitt eget liv när man ser deras fattigdom. Man
uppskattar sin egen vardag mer och ser annorlunda på ytliga saker i sitt
eget samhälle med mycket konsumtion.127
Bildningen handlar enligt volontärerna om kunskap som ger perspektiv på det
egna livet. Där ställs det traditionella mot det moderna.

Den individualistisk-realistiska generationen
Hjälparbete i olika former syftar till att göra något för andra, så också kortare
volontärresor. Många säger att det kändes meningsfullt att resa i syfte att
hjälpa, ”Det lockade att få göra något meningsfullt helt enkelt”.128 Samtidigt
understryker den absoluta majoriteten av 2000-talets volontärer att de i
praktiken inte kunde hjälpa och göra skillnad under volontärresan. Det var
inte heller något de hade förväntat sig. Informanterna sa att de till större del
gjorde resan för sin egen skull.
Flera av 2000-talets volontärer läser samhällsvetenskapliga ämnen med
internationell inriktning. De har teoretiska kunskaper om hjälparbete i fattiga
länder.129 De har ett intresse för global rättvisa och har tänkt på olika frågor
och problem inom hjälparbete. Det är säkert en bidragande orsak till att de
flesta också kritiskt reflekterar över sin egen insats. En av kvinnorna i citaten
ovan sa att hon hoppades att hon inte skulle göra skada under sin vistelse.130
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Hon spenderade sin volontärtid på ett barnhem, och resonerade i likhet med
många andra om volontärflödet är bra för barnen. Volontärerna resonerar
således i termer av sig själva som en del i exploatering av fattiga och människor
i behov av hjälp. De beskrev fattigdomsbekämpning och frågor om
internationell rättvisa som komplexa problem, vilka de inte hade en chans att
göra något åt under sina få veckor som volontärer.
Den här generationens volontärer är försiktiga i sina anspråk av vad de anser
vara realistiskt att utföra under sin korta vistelse. De uttrycker sig inte heller i
politiska termer som 1960- och 1970-talens hjälparbetare gjorde. Det betyder
inte nödvändigtvis att de är politiskt ointresserade. Men politiska argument är
uppenbarligen inte vad som ligger nära till hands när jag frågar om hur det
kommer sig att de reste som volontärer. De anser att realistiska förväntningar
på resan var att lära sig något om livet på andra platser. En av informanterna
svarar på följande sätt när jag frågar hur det kom sig att hon gjorde en
volontärresa:
Just volontärarbetet, ja… det är svårt att säga en rak anledning så men
det var väl tankarna att få komma närmare en kultur på det viset och
kanske lära sig lite av språket och ja, förändra sina egna perspektiv lite.
Det har aldrig bara varit den här drivkraften att … det är så klart är
det också för att hjälpa andra men framförallt har jag alltid haft
inställningen att… det känns som att jag kanske lärde mig mer än vad
det gav dem.131
Ovanstående citat exemplifierar hur den absoluta majoriteten av de intervjuade
volontärerna från de ideella organisationerna och volontärresebyråerna
resonerar. Med beskrivningen ”att lära sig själv mer än vad man kan hjälpa”
uttrycker sig 2000-talets volontärer något annorlunda än tidigare generationers
volontärer.
När informanterna talade om att de inte tänkte sig att rädda världen, sa de
samtidigt att det internationella hjälparbetet är ett viktigt och spännande
område. En informant från en ideell organisation hade en karriär där hon
tjänade mycket pengar och hade goda möjligheter att avancera. Hon valde bort
detta för att utbilda sig inom det internationella hjälparbetet. Hon har också
lagt mycket egna pengar på volontärresor och uppsatsarbeten gjorda i Afrika.
Jag frågar om hon medvetet valt bort karriären för att hjälpa människor i
Afrika:

131

Intervju Emilia resebyrå 2009.

191

Ja, det kan man faktiskt säga att jag har gjort. Inte bara för att vara en
godhjärtad person utan också för att jag tycker att det är så himla mycket
roligare och jag utvecklas så himla mycket mer av det. Jag tror att jag
skulle ha blivit en himla trist person om jag var kvar och jobbad på den
där tråkiga banken (skratt). Så jag vill inte framstå så där som att jag
har gjort så fina val utan det har också varit egoistiska val för att jag
tycker att det är spännande och kul och så där.132
Hon framhäver valet att ge sig in i det internationella hjälparbetet som en
individualistisk handling, i motsats till altruistisk. Jobbar på bank gör tråkiga
människor och det internationella hjälparbetet är ett bättre yrkesval om man
vill ha ett spännande liv. En annan informant är inne på samma linje. Nedan
svarar hon på frågan varför hon ville resa som volontär:
Jag åkte inte dit för att rädda världen. /…/ Jag tror att det är den
vanligaste volontärfällan [att tro att man ska rädda världen] /…/ Jag
åkte till Afrika av helt egoistiska skäl. Jag ville rädda mig själv helt
enkelt.133
I likhet med representanterna från de kommersiella volontärresebyråerna
uppger 2000-talets volontärer historiskt icke-godtagbara skäl för det
internationella hjälparbetet. Skälen som funnits sedan Krimkrigets
hjälparbetare, och missionärernas tid, men som inte legitimerats av
hjälporganisationerna. 2000-talets informanter är bekväma med att ange dessa
skäl.
Informanterna från volontärresebyråerna, de ideella organisationerna och
volontärerna själva säger att det handlar om att ”ha realistiska förväntningar på
volontärresan”.134 En av volontärerna resonerar om idealistiska och realistiska
förväntningar på följande sätt:
Alltså den här idealistiska bilden av att rädda världen som man hade när
man var liten finns ju inte längre. [den försvann] när man insåg … jag
vet inte … när man insåg hur mycket skit det finns i världen. Men det
var inte så länge sen. Alltså den här naiva bilden har man lite kvar men
man vet att det inte är realistiskt.135
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Under intervjuerna uppfattade jag att flera informanter tyckte att det var
pinsamt om jag tolkade dem som idealistiska, i bemärkelsen att man kan göra
skillnad under volontärresan. Nedanstående citat tjänar som exempel på det:
Det är ju inte så att man tror att man åker dit som en gud och räddar
världen och sen åker man hem igen. Den bilden får man nog slänga
redan när man börjar fundera på att åka på något sådant här. Jag åkte
mer för min egen skull än för deras. Sedan hoppas jag att jag gör mer
nytta än skada på plats. Men jag hade nog tanken [innan hon reste] att
jag skulle lära mig mer av volontärresan än vad de [hjälpmottagarna]
kommer att göra.136
Informanterna tydliggjorde att de inte är naiva. De betonade sitt egenintresse
och att de såg en stor begränsning i vad de skulle kunna åstadkomma. Jag
karakteriserar därför den här generationens volontärer som den
individualistisk-realistiska generationen.

Ett etablerat organisatoriskt fält
En av de intervjuade sa att hon hade lagt ut mycket pengar för att få
volontärerfarenhet, vilket alla hade gjort.137 De som har rest med de
kommersiella volontärresebyråerna har betalat för sina resor. Men också de
som åkt med de ideella organisationerna har försakat sin personliga ekonomi.
Även om de inte har betalat för själva volontärjobbet, och inom vissa
organisationer fått viss ekonomisk ersättning, har de spenderat tid borta när de
exempelvis hade kunnat sommarjobba.138 Volontärresan betraktad som
bildningsresa ger en förklaring till utläggen som en investering för framtiden.
Le Grand Tour har aldrig varit billig. Redan de unga adelsmännens resa var
både dyr och tidskrävande. Den påkostade resan med egen vagn och följe med
bland annat en guidande informatör varade upp till fyra år (Blom & Nilsson
2005:32f.). Det verkar ha varit välinvesterade pengar eftersom erfarenheten lär
ha varit en förutsättning för en statlig karriär. Den svenska kansliordningen
från 1661 sade att ett krav på högre ämbetsmän var att de studerat utomlands
(Blom & Nilsson 2005:32f.). Utlandsstudier är inte ett formellt krav för
svenska ämbetsmän idag. För anställningar inom flertalet internationella
hjälporganisationer förväntas dock sökande ha utlandserfarenhet.
Även 2000-talets volontärer säger att de pengar de lagt på resan är
välinvesterade slantar. Någon säger att för mycket pengar går till reseföretaget,
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därför vill hon nästa gång resa på egen hand eller med en ideell organisation.139
Samtliga 2000-talsinformanter, från de ideella och kommersiella
organisationerna, säger att det var en given investering, och ingen ekonomisk
uppoffring.140 Det finns således två huvudsakliga skäl för volontärresan. Skälen
är inte motsägande, men två sidor av samma mynt: (i) för att få en merit, och
(ii) för att man själv vill ha en specifik erfarenhet. De flesta säger att det
sistnämnda var det huvudsakliga syftet och det förstnämnda en bonus. Jag ska
nedan diskutera dem i tur och ordning eftersom båda skälen visar att det
internationella hjälparbetet är ett etablerat organisatoriskt fält och erfarenheter
därifrån är meriterande inom andra områden. Det förstnämnda tydliggör
berättelsen om den internationella hjälparbetaren, och visar att en kort kontakt
med fältet smittar med dess kollektiva egenskaper. Det sistnämnda visar att
fältet är ett eftertraktat område att ha erfarenhet från.

Volontärarbete som merit – frånvaron av yrkeskunskaper
Volontärerfarenheter fungerar som merit inom olika yrkesområden. Den
arbetslivssociologiska forskaren Taylor (2004 och 2005) kritiserar tidigare
forskning för att exkludera obetalt ideellt arbete som ofta utförs av kvinnor
från den övriga arbetsmarknaden (labour market). Studier om arbete görs
traditionellt, enligt Taylor, om förvärvsarbete. Taylor (2004 och 2005) visar
tydliga samband i individers yrkeskarriärer mellan ideellt hjälparbete och
traditionellt förvärvsarbetet. Det nationella ideella arbetet var för Taylors
(2004 och 2005) informanter en betydande del i, och sammanvävt med
förvärvsarbetet. Det kan exempelvis handla om nödvändiga erfarenheter som
förvärvsarbetet ger det ideella arbetet eller tvärtom (Taylor 2004 och 2005).
Inledningsvis skrev jag i det här kapitlet om hur den här generationens
volontärer lever i en tid när det förväntas att man tar egna initiativ och skaffar
sig meriter för yrkeslivet. Internationella volontärerfarenheter är ett sätt att
visa att man kan ta egna initiativ och skaffa meriter som få har. Meriter som är
eftertraktade. Med något undantag sa informanterna att de självklart har satt
upp volontärresan i sin meritförteckning. Flera underströk också att meriten
inte var syftet med resan. En av informanterna blev uppenbart irriterad på mig
när vi talade om volontärarbetet som eventuell merit. Hon sa dock att det
delvis var för att meritera sig eftersom hon vill arbeta inom det internationella
hjälparbetet men att ”det inte är det främsta syftet”.141
Det som volontärerna säger att de har lärt sig och den erfarenhet
volontärarbetet har gett handlar dock inte om specifika yrkeskunskaper.
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Snarare säger informanterna att de lärt sig om sig själva och att erfarenheten
framhäver deras personliga egenskaper. Det har framkommit av citaten ovan.
En av informanterna, som jobbar inom ett annat område än det internationella
hjälparbetet, tog spontant upp att volontärresan var viktig som merit: ”Det
finns så många socionomer så man behöver ju ha gjort något extra”.142 Vid det
senaste jobbet hon sökte tog arbetsgivaren upp volontärresan som utmärkande
i hennes CV. Bland informanterna finns flera liknande exempel på att
arbetsgivare uppmärksammat volontärerfarenheten bland övriga meriter.
Exempelvis berättar en informant att en arbetsgivare sa att volontärmeriten
visade att hon var ansvarstagande och kunde anpassa sig. Den meriten vägde
upp mot att hon inte hade erfarenhet av det område jobbet rörde sig om.143
Informanterna säger att volontärerfarenheten visar att de är flexibla och kan
anpassa sig. De har kunnat inrätta sig i en miljö som skiljer sig från deras
vardag.144 Flera pekade också på andra egenskaper som volontärresan ger.
Kvinnan i citatet nedan svarar på frågan om hon tänker på volontärresan som
en merit i jobbsammanhang:
Ja, absolut. För mig blir det dels att jag lärt mig franska där och så vill
jag utbilda mig till läkare. Då blir ju volontärresan en form av merit
tycker jag för det handlar om att hjälpa människor. Det låter kanske lite
dumt men det känns som att folk blir lite imponerade när man säger att
man åkte till Senegal ensam i två månader när man var arton och skulle
fylla nitton. Jag tror att när man söker jobb blir folk lite imponerade och
ser på en som /…/ ja, man är inte rädd för utmaningar. Det är ju alltid
positivt att ha en anställd med de egenskaperna.145
Volontärresan ger enligt informanten en bild av henne som modig och
äventyrlig. Hon tror att det kan imponera på arbetsgivare. Med ett undantag
talar ingen om att de har lärt sig specifika färdigheter. Kvinna som utgör
undantaget har läkarutbildning och säger att hon fått praktisera den kliniska
blicken på det sjukhus där hon gjorde sin volontärtjänst. Den erfarenheten
anser hon sig ha nytta av i sin yrkesutövning i Sverige.146 Hon tar också upp
samma saker som de andra, som exempelvis att kunna anpassa sig till en ny
miljö.

Berättelsen om hjälparbetaren utanför fältet
Mina resultat får stöd i internationell forskning om det internationella
hjälparbetets meritvärde inom olika yrkesområden. Studier om hjälparbetares
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meritvärde utanför det internationella hjälparbetet har gjorts i andra länder än
Sverige och om hjälparbetare som varit iväg under en längre tid (Hudson &
Inkson 2006). Hjälparbetarna hade haft anställningar hos statliga
hjälporganisationer (andra länders motsvarighet till Sida) eller ideella
organisationer. Samtliga hade genomgått urvalsprocesser, vilket Hudson &
Inkson (2006:318) säger är meriterande i sig. Som långtidsvolontärer är de vid
en första anblick inte helt jämförbara med mina korttidsvolontärer. Likheten
ligger i att hjälparbetarna och volontärerna har fått del av berättelsen om den
internationella hjälparbetaren. Hudson & Inkson (2006:305ff.) visar att
erfarenheten av det internationella hjälparbetet gav deras informanter fördelar
på arbetsmarknaden utanför fältet. Det meriterande var inte specifika
yrkesfärdigheter. Meriten var egenskaperna för internationella hjälparbetare.
Erfarenhet från fältet fungerar som ett symboliskt kapital (Bourdieu
1984:114ff.). Fördelen med utlandsjobb i meritlistan beskrivs av Hudson &
Inkson (2006) på följande sätt:
For any organisation which is selecting staff, a candidate’s CV which
states that they have done overseas development work is likely to indicate
that they have enhanced their personal skills, cross cultural
communication skills, sense of self awareness as well as heightened and
expanded their relevant technical skills (Hudson & Inkson 2006:318).
Citatet visar att det internationella hjälparbetet har utvecklat hjälparbetarnas
tekniska kunskaper och att hjälparbetarna förknippas med fördelaktiga
personliga egenskaper. Dessa egenskaper är efterfrågade på arbetsmarknaden.
Volontärerna i Hudson & Inksons (2006) studie är själva inne på samma
framställningar. De beskriver sig själva som mer idealistiska, ”öppnare” och
sådana som har lättare för att anpassa sig till en ny miljö och situation, i
jämförelse med övriga befolkningen. Vidare säger de att de är äventyrliga och
flexibla. Hjälparbetarnas skäl för det internationella hjälparbetet var
altruistiska, de ville hjälpa, och individualistiska med möjligheter till utmaning
och äventyr. Hjälparbetarna strävade också mot en förändring på person- och
karriärplanet (Hudson & Inkson 2006:305ff.).
Som jag visade ovan har några av mina 2000-talsvolontärers kortare
volontärerfarenhet gett fördelar på arbetsmarknaden. Den begränsade tiden
inom fältet räckte för att tillskrivas de generella egenskaper som ingår i
berättelsen om den internationella hjälparbetaren. Framförallt tänkte de flesta
av volontärerna på resan som en merit. Berättelsen är uppenbarligen tillräckligt
känd utanför fältet för att kunna lösas in som merit inom andra yrkesområden.
Volontärresan som bildningsresa uppfattas alltså ge objektiva meriter
framförallt genom att individerna tillskrivs specifika karaktärsdrag, snarare än
specifika praktiska yrkeserfarenheter. Det är en typ av resa som man kan sätta
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upp i ett CV till skillnad från ”vanliga” turistresor. Ingen människa vid sina
sinnens fulla bruk skulle komma på tanken att skriva i sitt CV att man har
tillbringat två veckor på Vings semesterhotell på Mallorca. Jag tror inte heller
att de flesta skulle tänka på sin semesterresa som merit i arbetslivet om de med
charterbolag rest till länder som ligger inom hjälparbetsgeografin som
exempelvis Kambodja eller Vietnam. Förvisso skulle man i ett personligt brev
kunna framhålla ett eventuellt resintresse på ett mer allmänt sätt för att säga
något om vem man är. För att resan ska vara en bildningsresa krävs mer än att
bara resa inom en viss geografi. Majoriteten av volontärresenärerna, både från
de ideella och kommersiella organisationerna, säger att det är volontärinslaget
som gör deras resa speciell. De hänvisar framförallt till sin nära kontakt med
befolkningen, och det de har lärt sig om sig själva.

Att skapa sin egen framgång
När 2000-talets volontärer säger att de i första hand inte reste som volontärer
för att hjälpa är jag alldeles säker på att det inte ska förstås som att de tillhör
en generation som bryr sig mindre om andra människor. Deras uttalanden
visar att de på ett mer uttalat sätt är präglade av idén om det individualistiska
livsprojektet än tidigare generationer. Jag vill understryka att jag anser att det
är idén om att alla själva skapar sin egen framgång som är mer framträdande
nu än tidigare. Inte att det faktiskt till fullo är så. Bildningsresor har under
århundraden varit ett sätt att visa sig företagsam, som en person som själv
skaffar sina kontakter och erfarenheter. Alla har inte en tanke på att göra en
volontärresa, och andra är inte intresserade. Det krävs ett visst socialt och
ekonomiskt kapital för att överhuvudtaget komma på tanken att åka som
volontär, för att kunna finansiera den, och för att kunna ha nytta av den.
Volontärresan erkänns säkert inte som meriterande inom alla yrkesområden.
2000-talets volontärers individualistisk-realistiska inställning är intressant i
relation till 1960-talets litteratur i u-landsfrågan. Litteraturvetaren Margareta
Petersson, som jag tidigare nämnt, visar i sin avhandling Indien i svenska
reseskildringar 1950-75 hur några av dem som skrev böcker om livet i indiska
byar under 1960-talet bara hade spenderat några veckor i de samhällen de
uttalade sig om. Uppenbarligen tyckte de att de hade lärt sig tillräckligt för att
förmedla kunskapen om livet på exempelvis den indiska landsbygden efter lika
kort tid som 2000-talets volontärer spenderade i projekt. En förklaring till
skillnaden mellan vad de olika generationerna ansåg vara realistiskt att göra
med den kunskap de fått under några veckor är också att 1960-talets resenärer
och hjälparbetare bröt mark på ett annat sätt än vad 2000-talets volontärer gör.
Missionärerna hade varit i flera av områdena tidigare, men arbetade inte i
sekulärt och modernt hjälparbete. 1960-talets generation var således de första
inom ”det nya hjälparbetet”.
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Idag är det många i flera generationer som har varit på samma platser, och har
samma typ av erfarenheter. Även om volontärerna medvetet hade sökt sig till
ställen med få turister, och ibland påtalade att de har varit på platser där
befolkningen knappt sett vita människor, är hjälparbete i de aktuella
regionerna inte nytt.147 2000-talets volontärer är medvetna om att det finns ett
helt yrkesfält med teoretisk och praktisk kunskap och tillhörande
professionella organisationer som är svåra att få tillträde till. Själva har de gjort
en kort erfarenhet inom området vilket med all sannolikhet påverkat deras
uppfattning om den egna insatsen. Jag tolkar 2000-talets individualistiskrealistiska framtoning som respekt för fältet och den erfarenhet och kunskap
som finns i dess organisationer och hos erfarna hjälparbetare. Den respekten
bottnar i fältets utveckling mot specifik teoretisk kunskap och organisationer.
Som jag har visat ovan rangordnar också volontärerna kommersiella och
ideella organisationer utifrån den institutionaliserade organisationsformen för
internationella hjälparbetsorganisationer.

Sammanfattning
2000-talets kommersiella volontärresebyråer står för tillägnlighet till det
internationella hjälparbetet. För sitt val av kommersiell resebyrå angav
informanterna skäl som att de var säkra på att få komma med, att de kunde
välja tidpunkt, plats och projekt. Volontärerna legitimerar således fältets
institutionella förändring. Volontärer från både de ideella och de kommersiella
organisationerna ansåg att de ideella organisationerna var ”det riktiga”
alternativet. Det vill säga att fältets etablerade organisationer har högre status
än volontärresebyråerna som är i utkanten av fältet. Att de kommersiella
volontärresebyråerna ändå kan finna underlag för sin existens vilar på två saker:
(i) den bildade medelklassen med ekonomiska möjligheter att köpa sin resa har
växt sig större och, (ii) att fältet har positionerat sig som ett viktigt område och
erkänns som bildningsområde varifrån erfarenheter uppfattas som meriterande
för arbetsmarknaden. Det innebär att det finns en efterfrågan att ta del av det
internationella hjälparbetsfältet.

147

Intervju Eva ideell organisation 2010 och intervju Cajsa resebyrå 2009.
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8. SLUTKAPITEL
I den här avhandlingen har jag gjort en organisationshistorisk analys av det
internationella hjälparbetet. Utgångspunkten för den historiska tillbakablicken
var att förklara hur kommersiellt volontärarbete har uppkommit och funnit en plats
inom det internationella hjälparbetet. Studien pekar ut sju avgörande faktorer
som tillsammans ger en förklaring. Några av faktorerna förklaras av det
samtida samhällets karaktäristik, andra är historiska delar i berättelsen om det
internationella hjälparbetet. Berättelsen har förändrats över tid, och de
analytiska kategorierna har fyllts med olika innehåll. Några saker har dock fäst
sig mer än andra: kön, klass, organisationsform och verksamhetens
exklusivitet. Dessa kategorier är delar i det internationella hjälparbetsfältets
sammanhållande kitt, och några av volontärresebyråernas byggstenar.

De sju faktorerna som möjliggör kommersiella
volontärresor
Jag börjar med en uppräkning av faktorerna för att sedan gå igenom dem var
för sig. Den första faktorn är den samhälleliga normförändringen som härleds
till de senaste årtiondenas nyliberala samhällsströmning. Andra faktorer är den
växande medelklassen, det organisatoriska internationella hjälparbetsfältets
status, de kommersiella och de ideella organisatoriska formerna,
standarberättelsens spridning och hjälparbetets föränderlighet. Och till sist,
hjälparbetets karaktär, det vill säga det ”säkra” hjälparbetet.

Standardberättelsens spridning
En av frågeställningarna handlade om vad och vilka delar från det
internationella hjälparbetet som tillämpas av de kommersiella
volontärresebyråerna. I studien har jag lyft fram fältets förgivettagna
uppfattning och kallar den berättelsen om det internationella hjälparbetet. Det är
ett analytiskt begrepp som pekar ut ett antal relationer som enar en heterogen
kategori människor. Med en specifik historieskrivning har relationerna fyllts
med innehåll. Begreppet tydliggör de byggstenar från fältet som utgör
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stommen i de kommersiella volontärresorna. Berättelsen visar vilka
organisationer som hör till fältet, och ger omgivningen en uppfattning om
deras verksamhet. Berättelsen har spridits och väckt intresse hos den svenska
befolkningen sedan missionen. De första missionärerna som åkte med svenska
missionsförbund var ett samtalsämne inom såväl som utanför församlingen.
Under krigstiden skapades hjälparbetsikoner, och under efterkrigstiden drev
staten ”Sverige Hjälper” kampanjer för att legitimera det internationella
hjälparbetet. Den berättelse de flesta människor har kommit i kontakt med är
den jag kallar för standardberättelsen. Fem av de sju faktorerna är delar i
standardberättelsen om det internationella hjälparbetet.
Berättelsen om det internationella hjälparbetet i volontärresebyråernas
tappning bygger på relationer om hjälpare och hjälpmottagare som sedan länge
är etablerad. Hjälparbetsgeografin är tillräckligt enkel för att i marknadsföring
kunna förmedlas med prickar på en världskarta. Vem som är hjälpare och
hjälpmottagare framgår med enkla bilder. Volontärresebyråernas beskrivningar
om platserna där volontärprojekten äger rum handlar om naturen och kulturen
snarare än hjälpbehovet. Det senare är tillräckligt känt för att inte behöva
förklaras.
Representanter
för
etablerade
internationella
hjälparbetsorganisationerna skulle säkert argumentera som den brittiska
utvecklingsforskaren Simpson (2004). Simpson anser att volontärresebyråerna
presenterar en alltför förenklad bild av den internationella hjälpverksamheten,
för att den ska vara rättvis eller representativ för fältet. Syftet med berättelsen
är just att den är förenklad (Tilly 2002:69). Genom att skala bort komplexa
inslag är det lättare att som kategori samlas runt en berättelse, och också att
förmedla den utanför gruppen. Att berättelsen är enkel är själva poängen.
Volontärresebyråernas framställning av det internationella hjälparbetet kan
tyckas vara alltför förenklad. Oavsett om man håller med eller inte är min
poäng att berättelsen kommer från fältets egna organisationer. Det är inget
som volontärresebyråerna har hittat på. Ideella organisationer tillämpar också
förenklingar när de via annonser berättar om sitt arbete, och ber människor
skänka pengar som ska bidra till hjälparbetet.
Det finns skillnader mellan de kommersiella volontärresebyråerna och ideella
organisationers volontärresor. Majoriteten av de sistnämnda syftar till att lära
volontärerna om det internationella hjälparbetet. De skapar en urvalsbas för
uttagning av internationella hjälparbetare. De förstnämnda är vinstdrivande
organisationer som säljer tillgång till, och erfarenhet från fältet.
Volontärresebyråerna har inte heller några andra hjälpåtaganden utöver att de
skickar volontärer till projekt. Volontärresebyråernas syfte är att sälja
volontärresor. Att sälja resor är vad resebyråer gör. Om volontärarbete ska
säljas finns det ingen poäng i att krångla till den bild köpare antagligen har av
produkten (Grinell 2004). Man vill istället paketera volontärresan med det
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som är enkla och kända fakta, människor i specifika områden behöver hjälp.
På en volontärresa kan du hjälpa.
Om de kommersiella volontärresebyråerna är en del av det organisatoriska
internationella hjälparbetsfältet eller inte kan diskuteras. Det är egentligen inte
en viktig fråga för att förstå dess uppkomst och etablering. Det mest väsentliga
är att det internationella hjälparbetsfältet är tillräckligt etablerat och
eftertraktat att det finns en marknad för volontärresebyråerna. Med en
förenklad version av det internationella hjälparbetet paketerat som en produkt
som kan säljas kan de passera som en del av fältet. Fältet har tillräckligt hög
status för att en kortare erfarenhet från verksamheten är meriterande. Min
studie indikerar att arbetsgivare utanför fältet inte skiljer på om
volontärmeriten har förvärvats från en ideell eller kommersiell organisation.
Några av volontärerna har fått anställningar för att de har tillskrivits
egenskaper som internationella hjälparbetare. De har fått del av berättelsen om
den internationella hjälparbetaren. Det visar att berättelsen om hjälparbetaren
är spridd utanför fältet.
Min första konklusion är att det finns en standardberättelse om det
internationella hjälparbetet. Den är tillräckligt känd utanför fältet för att
enkelt kunna marknadsföras. Berättelsens spridning och höga
igenkänningsfaktor är en förutsättning för de kommersiella volontärresorna.
Utan den hade de inte enkelt kunnat marknadsföra resorna till en, för sin
överlevnad, tillräckligt stor kundgrupp. Standardberättelsens spridning är
nödvändig för att de kommersiella volontärresebyråerna ska finnas, men den är
inte tillräckligt.

Marknadsanpassade lösningar och individens valfrihet
De senaste årtiondenas nyliberala samhällsströmningar har legitimerat en
marknadsanpassad organisering av samhälleliga institutioner. Avvecklingar av
kollektiva lösningar inom offentlig sektor, och uppfattningen om individers
rätt till valfrihet och självständighet, har gett ideologiskt stöd till
privatiseringar och marknadsanpassningar inom olika områden.
Volontärresebyråerna är ett exempel på att nyliberalismen gett ideologiskt stöd
för marknadsanpassningar inom andra områden än den offentliga sektorn. De
kommersiella volontärresebyråerna har uppkommit som alternativ till de
ideella organisationernas volontärprogram.
Liberaliseringsvågen är en gynnsam och nödvändig faktor för de kommersiella
volontärresebyråernas uppkomst och etablering. Den har gett en normativ
grund för kommersialisering av det internationella ideella hjälparbetet, och
individers möjlighet till valfrihet i olika sammanhang. Den generation som
utgör majoriteten av volontärresenärerna är vana vid marknadsanpassade
alternativ. De är födda på 1980- och 1990-talen och har växt upp med att välja
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skolor, och annat som är väsentliga delar i utformningen av deras liv. Att åka
som volontär med en kommersiell eller ideell organisation är ett av många val
som 2000-talets volontärgeneration gör som del i utformningen av sina liv. I
länder där den nyliberala samhällsorganiseringen inleddes före Sverige,
etablerades också kommersiella volontärresebyråer tidigare. England, USA och
Australien är exempel på detta. Samma händelseförlopp har således ägt rum i
andra länder med liknande förutsättningar, vilket stödjer min hypotes.
Min andra konklusion är att den nyliberala samhällsströmningen är en viktig
faktor eftersom den skapat en normativ grund för uppkomsten av de
kommersiella volontärresebyråerna.

Medelklassen
En av mina frågeställningar handlade om vilka som var volontärresenärer.
Majoriteten av volontärerna är kvinnor mellan 20 och 25 år. Det har framgått i
intervjuer med representanter från de ideella organisationerna,
volontärresebyråerna och av de volontärer som svarade på min
intervjuförfrågan. Det är också den vanligaste kategorin i det internationella
hjälparbetets historia. En förklaring till den nuvarande ålderskategorin är att
volontärerna ännu inte bundit upp sig med exempelvis jobb och familj. De är
fria att lämna sin vardag, och i färd med att lämna föräldrahemmet.
Informanterna ansåg att det under den tidsperioden var viktigt att finna sig
själv och få perspektiv på sitt liv. Den erfarenheten ansåg de bäst förvärvades i
andra situationer, och på andra platser, än de redan invanda. Samtidigt som de
lämnar ungdomstiden inleder de också utformandet av den egna framtiden,
och etablering på arbetsmarknaden. För 2000-talets volontärer är
volontärresan ett sätt att visa självständighet. De tog ett eget initiativ och
skaffade erfarenheter från ett område som är viktigt för medelklassen.
Majoriteten av 2000-talets volontärer kommer från en välutbildad medelklass.
De har eller ska påbörja universitetsstudier. De flesta läser, eller planerar att
läsa samhällsvetenskapliga ämnen med internationell inriktning. Några
informanter fanns inom vård- och omsorgssektorn. De var färdiga, eller
blivande sjuksköterskor, socionomer och läkare. Volontärerna har således hög
utbildning. De kommer också från familjer där minst en förälder har
akademiska studier bakom sig. Majoriteten av volontärerna från
volontärresebyråerna har samma socioekonomiska bakgrund som de från de
ideella organisationerna.
Volontärresebyråernas populäraste projekt är de traditionellt kvinnliga
områdena, som barnhem och skola. Det har varit områden för kvinnors
internationella hjälparbete sedan missionärernas tid. Utöver den ideella
organisationsformen är kön, klass och verksamhetsområden exempel på en
spårbundenhet från institutionens inledande skede. Med undantag av frivilliga
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soldater finns en tradition av unga kvinnor från medel- och högre klasser i
internationella hjälparbetet.
Kulturellt kapital
Volontärernas socioekonomiska bakgrund visar att volontärerna har ett högt
ekonomiskt och kulturellt kapital. Jag har tolkat volontärresan som en
bildningsresa. En bildningsresa handlar inte bara om att komma bort och lära
känna sig själv i en annorlunda miljö. Den handlar om att skaffa sig framtida
meriter. Dessa meriter är inte nödvändigtvis konkreta och praktiska
yrkeskunskaper. Snarare rörde det sig om att skaffa egna erfarenheter, det vill
säga bildning från det internationella hjälparbetet.
För att någon ska efterfråga en bildningsresa som ger kulturellt kapital, krävs
ett visst mått av kulturellt kapital. Man måste veta vad som är meriterande i
olika sammanhang för att kunna skaffa rätt meriter. Omgivningen måste också
erkänna erfarenheten som en merit. Erfarenhet av att ha varit internationell
volontär är meriterande i många sammanhang. Den gör säkert varken till eller
från inom andra. För ett jobb som exempelvis lönearbetare inom
industrisektorn är en volontärresa antagligen ingen värdefull merit. Däremot
verkar det vara meriterande inom vård- och omsorgssektorn. Det kan härledas
till att volontären har arbetat med liknande frågor i ett land med lägre
standard. De kan därmed antas ha lärt sig något som är värdefull kunskap. Jag
antar att volontärarbete inom en industri i ett land med lägre standard inte
nödvändigtvis fungerar som merit för ett liknande industrijobb i Sverige. Det
vill säga att lägre standard bara är en lärdom inom specifika områden. Inom
vård- och omsorgssektorn visar den som varit volontär att man kan arbeta
under annorlunda, och svårare förhållanden, med sämre materiella resurser än
vad som erbjuds hemma. Bristande materiella resurser kan också träna
specifika yrkesfärdigheter. En informant med läkarutbildning berättade att
hon under volontärprojektet hade tränat ”den kliniska blicken” eftersom
patienterna inte fick samma medicinska behandling som i vården hon var van
vid. Sjukdomar ter sig då annorlunda, och att lära om ett obehandlat
sjukdomsförlopp är en bra erfarenhet för läkare. Förvärvade praktiska
kunskaper hör dock till undantagen i svaren från 2000-talets volontärer när jag
frågade vad de lärt sig under volontärresan.
Trots att volontärerna kom från stabila socioekonomiska förhållanden fick jag
inte uppfattningen att någon av informanterna hade obegränsade ekonomiska
tillgångar. Någon använde ett arv för att kunna åka som volontär, men de
flesta hade jobbat extra och sparat pengar för att kunna göra resan. Flera av
informanterna säger ändå att kostnaden för volontärresan inte var ett problem.
Snarare var det en självklarhet att lägga pengarna på volontärresan, oavsett om
de åkte med ideella eller kommersiella volontärorganisationer. Även om
informanterna inte är ekonomiskt oberoende tillhör de ett gynnat
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samhällsskikt med en stabil social och ekonomisk bakgrund. Det borgar för att
man kan säga att kostnaden inte har någon betydelse. För den kategorin är
volontärresan en långsiktig investering som antagligen betalar tillbaka sig. Om
inte ekonomiskt, så i form av kulturellt kapital.
Min tredje konklusion är att där volontärresebyråerna uppkommer finns en
tillräckligt stor medelklass med högt ekonomiskt och kulturellt kapital.
Medelklassen är en förutsättning för etableringen.

Fältets status
Det räcker inte med att människor kan betala. De ska också vilja lägga sina
pengar på en volontärresa. Utan kunder kan inte volontärresebyråerna
etableras. Hur har det internationella hjälparbetet fått status som bildningsresa
som är meriterande inom olika yrkesområden? Mitt svar på frågan är att det
beror på att det internationella organisatoriska fältet har utvecklats till ett
exklusivt område med hög status.
Organisationerna har med urval och hjälparbetsikonernas spridning av
berättelsen om det internationella hjälparbetet byggt upp fältets status. Den
höga statusen har gett det internationella hjälparbetet exklusivitet. I de ideella
organisationernas formella urvalsprocesser har det inte räckt med de rätta
yrkeskvalifikationerna. Specifika personliga egenskaper har också efterfrågats
och bedömts. Konkurrensen för att bli utvald har varit hård. Det har gett
status till de utvalda. Jag har visat att det internationella hjälparbetet sedan
missionärerna och Nightingales Krimresa har varit eftertraktat (Sarja 2002,
Moberg 2007 och Engberg 1990). Jag har också hävdat att när hjälparbetet
blev internationellt smittades det av de upptäcktsresandes äventyrlighet och
mod. Dessa egenskaper gav hjälparbetet en extra dimension och högre status
när det utfördes utomlands. Under efterkrigstiden stärktes fältets status med
mellanstatliga internationella organisationer och statliga administrationer.
Det internationella hjälparbetet professionaliserades som akademiskt ämne
och blev en expertkunskap. Kunskapen är knuten till specifika organisationer
som erbjuder en karriär. Det specifika kunskapsområdet och
karriärmöjligheterna har gett fältet ytterligare status. Volontärer från de ideella
organisationerna och de kommersiella volontärresebyråerna ville ha erfarenhet
från fältet, trots att de inte planerade att arbeta inom det. Det framhäver fältet
som ett viktigt område för 2000-talsgenerationen. Informanterna från de
ideella och kommersiella organisationerna ansåg att en volontärresa med
ideella organisationer var det ”riktiga” alternativet. Därmed gav sitt
erkännande
till
fältets
ideella
organisationer,
och
placerade
volontärresebyråerna vid sidan av. Volontärresebyråerna gav möjligheten att
skaffa den viktiga erfarenheten. HÄR!
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Min fjärde konklusion är att det internationella hjälparbetsfältets höga status
är en avgörande faktor för att många människor är beredda att betala pengar
för att själva få erfarenhet från fältet. Fältets status är en förutsättning för de
kommersiella volontärresebyråernas uppkomst och etablering.
Fältets status och urvalsprocesserna
organisationsformerna, som är nästa faktor.

hänger

också

ihop

med

Organisationsformernas betydelse
En av frågeställningarna handlade om organisationsformerna. Varför valde
några att åka med en kommersiell volontärresebyrå som är ett dyrare alternativ
än ideella organisationer? De ideella organisationerna har också erfarenhet av
det internationella ideella hjälparbetet som volontärresebyråerna inte kan mäta
sig med.
Den ideella organisationsformen står för medlemskap. Den erbjuder, och
kräver ibland, visst aktivt engagemang. De kommersiella volontärresebyråerna
kräver ingen utbildning, engagemang eller specifika tidigare erfarenheter för
att få åka som volontär. Det räcker med att man kan betala. Jag har visat att
det finns ideella organisationer utan utsållningsprocess, som inte har
förväntningar på engagemang, och som erbjuder volontärresor till samma
länder som de kommersiella volontärresebyråerna.148 Informanterna från
volontärresebyråerna visste inte hur de ideella organisationerna fungerade. De
hade dock en föreställning om hur de trodde att deras urvalsförfaranden gick
till. Jag har konstaterat att fältet har ett rykte om sig som svårtillgängligt. Med
krav på särskilda utbildningar och erfarenheter, och för att ha krångliga och
svåra urvalsprocesser som tar tid att genomgå. Det är efter investerad tid inte
säkert att man blir uttagen. Informanterna från volontärresebyråerna hade inte
tid och lust att investera den tiden som de trodde hade krävts. De ville åka
precis när de själva bestämde. Ryktet om ideella organisationers förfarande
räckte för att många direkt skulle vända sig till volontärresebyråerna.
Volontärerna förutsatte, med rätta, att volontärresebyråerna erbjuder
internationellt hjälparbete till den som kan betala. Inga andra krav eller
förväntningar finns. Om fältets organisationer med urvalsprocesser och
professionalisering inte hade skapat ett exklusivt och svårtillgängligt fält hade
de kommersiella volontärresebyråerna inte kunnat etablera sin verksamhet.
Min femte konklusion är att de kommersiella volontärresebyråernas
organisatoriska
form
lockar
volontärerna.
Volontärresebyråernas
organisationsform fungerar som motpol till rykten om det internationella
hjälparbetsfältets organisationer.

148

Intervju ideell organisation IAL 2009 och intervju ideell organisation Vida Europa 2009.
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Hjälparbetsgeografin och hjälparbetets karaktär
Volontärverksamhet i kommersiell regi kan inte utföras under vilka
omständigheter som helst. Även om projektet faller inom ramen för vad som
efterfrågas av volontärerna, och vart det anses finnas hjälpbehov, måste det
vara ”säkert”. Volontärresebyråernas volontärresor förutsätter att volontären
inte utsätts för fara under sin vistelse. Volontärerna är unga och oerfarna och
måste kunna hantera de situationer som uppkommer. Därför måste risken för
allvarliga och farliga händelser minimeras genom val av platser där
volontärarbete kan utföras under någorlunda säkra former. Inte heller de
ideella organisationerna skickar korttidsvolontärer till områden som bedömdes
som oroliga, där de anser att de inte kan garantera volontärernas säkerhet.149
Spänning och mod i volontärarbete är kopplat till annat än att riskera sitt liv
för att hjälpa. Jag tolkar informanterna från 2000-talet som att mod och
äventyr handlar om att befinna sig långt hemifrån och leva sitt vardagsliv i en
annan miljö än den de är vana vid. Mod och äventyr är att utmana sig själv i
nya situationer där modern bekvämlighet inte finns tillgänglig, där
befolkningen talar ett annat språk, äter annan mat och har andra sedvanor.
Till byggstenen ”säkert” hjälparbete finns förklaringen i det internationella
hjälparbetets historia. Flera av EFS första Afrikamissionärer dog efter kort tid
i fält (Hellgren 1996). Det hjälparbetet var således förenat med fara för livet.
De frivilliga soldaternas hjälparbete var också förenat med livsfara. Många
omkom i fält. Om många civila hjälparbetare dog under sina insatser under
krigstiden vet jag inte. Det var i alla fall hjälparbete under krig, och stundtals
måste det ha inneburit direkt livsfara. Efterkrigstidens hjälparbete utvecklades
från krigs- och katastrofrelaterade insatser till utvecklingsarbete. Hjälparbetet
riktades mot länder med en hög andel fattig befolkning. Det är således sedan
efterkrigstiden inte nödvändigtvis direkt farligt för hjälparbetare att åka ut i
fält.
Efterkrigstidens hjälparbetskaraktär med fattiga utvecklingsländer och
hjälpande rika i-länder är en långvarig relation i jämförelse med krigs- och
katastrofarbetet. Det ger stabilitet i det internationella hjälparbetet.
Hjälpbehovet är också diffust och baseras på en förgivettagen generalisering av
hjälparbetsgeografin, som att ”människor i Afrika är i behov av hjälp”. Den
generaliseringen framkommer i avsaknaden av förklaringar av hjälpbehov i de
kommersiella volontärresebyråernas presentationer av projekten. Den framgår
också av att flera volontärer uppgav att de i första hand ville till Afrika,
eftersom de förknippade geografin med hjälparbete. För att uppleva det riktiga
Afrika gjorde de en volontärresa.
149

Intervju ideell organisation IM 2009.
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Min sjätte konklusion är att utvecklingshjälpens karaktär är en förutsättning
för att det internationella hjälparbetet ska kunna säljas. Kommersiellt
internationellt volontärarbete hade inte varit möjligt i den omfattningen det
finns idag om det inte varit ”säkert”. Krigs- och katastrofrelaterat hjälparbete
är i alla fall inget som saluförs av de kommersiella volontärresebyråer som jag
har studerat.

Hjälparbetets föränderlighet
Den historiska analysen av det internationella hjälparbetet visar att det är ett
multidimensionellt begrepp. Vad som är internationellt hjälparbete har fyllts
med olika innehåll: missionärer, frivilliga soldater, sjuksköterskor på
krigsfältet, kuratorer, ingenjörer och skomakare. Det är inte bara historiskt
som det internationella hjälparbetet har utgjorts av olika yrkeskategorier. De
internationella hjälporganisationerna efterfrågar olika expertkunskaper som
läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och ekonomer. Att det internationella
hjälparbetet blev ett eget universitetsämne betydde inte att människor med
andra kunskaper stängdes ut. Det internationella hjälparbetet är inte en
profession i bemärkelsen att fältet själva utbildar sina egna och stänger ute
andra professioner och yrkeskunskaper.
I och med att hjälparbete kan vara arbete utfört av människor från olika
verksamhetsområden, och arrangeras av olika organisationer, kan det också
vara
volontärerfarenheter
som
erbjuds
av
de
kommersiella
volontärresebyråerna. Verksamhetens föränderlighet underlättar också för
volontärresebyråerna att erbjuda olika typer av volontärprojekt.
Den sjunde konklusionen är därför att hjälparbetets föränderlighet är en
förutsättning för de kommersiella volontärresebyråernas uppkomst och
etablering. Med dess föränderlighet går det att passa in olika
organisationsformer och projekt under det breda paraplybegreppet ”det
internationella hjälparbetet”.

Faktorernas samverkan
Faktorerna är sammanlänkade. De kan inte förstås var för sig, och en
rangordning av dem låter sig inte göras. Två faktorer är dock dominerande,
medelklassens framväxt och den nyliberala samhällsströmningen. De är
dominerande därför att de är tydligast sammankopplade med de andra
faktorerna. De är också av en annan karaktär än de övriga faktorerna.
Medelklassen och nyliberala normer har skapat en möjlighetsstruktur för de
kommersiella volontärresebyråerna. I den möjlighetsstrukturen framträder de
andra fem faktorerna från berättelsen om det internationella hjälparbetet i
volontärresebyråerna.
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Det innebär att utan framväxten av nyliberala normer, och det ökade antalet
marknadsanpassningar inom diverse områden hade volontärresebyråerna inte
varit möjliga. Medelklassen som har tagit del av spridningen av berättelsen om
det internationella hjälparbetet är också avgörande. Eftersom det är en
bildningsfråga för dem erkänner de det internationella hjälparbetets höga
status. De kommersiella volontärresebyråerna legitimeras av att köparna från
medelklassen inte ifrågasätter deras produkt. Medelklassen kan betala för
resan, och efterfrågar erfarenhet från det internationella hjälparbetet. Det
”säkra” hjälparbetet och volontärresebyråerna ger en möjlighet att få egen
erfarenhet från fältet. Utan det säkra hjälparbetet hade volontärresor inte
efterfrågats av lika många, och det hade inte kunnat vara en
bildningserfarenhet.
För avhandlingens syfte har den historiska genomgången varit en springande
punkt för att förstå hur berättelsen har formats. Delar i den
standardberättelsen som jag hänvisar till härleds till olika epoker i det
internationella hjälparbetets framväxt. Epokerna bygger också på varandra.
Exempelvis är volontärresebyråernas hjälparbetsgeografi densamma som
missionärernas och efterkrigstiden. Om jag hade tillämpat en postkolonial
analys, i bemärkelsen att jag studerat de koloniala drag som finns i
volontärresebyråernas framställning och i volontärernas utsagor, hade jag
hänvisat till missionärernas koloniala föreställningar om hjälpare,
hjälpmottagare och hjälparbetsgeografin. Analysen hade inte varit osann. Det
finns drag i framställningarna och i utsagorna som går att jämföra med och,
härleda till, en kolonial föreställning. Det finns också faktiska historiska
samband. Jag tycker att epokernas överlappningar gör det svårt att säga om
exempelvis 2000-talsgenerationens längtan efter ”det traditionella” ska
härledas till den koloniala tiden, eller till intresset för de lokala samhällena
som växte fram under efterkrigstiden. Å ena sidan visar forskare att
efterkrigstidens hjälparbete legitimerades med koloniala föreställningar
(Öhman 2008). Å andra sidan arbetade några av efterkrigstidens
hjälporganisationer i en antikolonial anda (Demker & Bjereld 2005).
Om jag bara hade ägnat mig åt en postkolonial analys hade jag missat andra
delar i fältets framväxt som är väsentliga för berättelsens utformning.
Framförallt hade jag missat de viktigaste förklaringarna. Som jag visat ovan är
de samtida faktorerna dominerande i förklaringen för uppkomsten av de
kommersiella volontärresebyråerna. De är mer relevanta än huruvida
berättelsen om volontärresorna säljs via föreställningar som bottnar i den
koloniala eran, eller i efterkrigstiden. Därav mitt argument i Metod och
material-kapitlet att det inte hade tillfört mina slutsatser något essentiellt. Det
väsentliga är att historien har format specifika faktorer som bildar delar av
berättelsen om det internationella hjälparbetet, och att denna berättelse är
känd utanför fältet. Det är mindre viktigt precis varifrån den härleds.
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Hjälparbetsgenerationer
I avhandlingen har jag återgett samhällsförändringar som föranlett olika
organisationstyper
inom
det
internationella
hjälparbetet.
Samhällsförändringarna har gett varje epoks dominerande hjälporganisationer
och hjälparbetare likartade skäl för hjälparbetet. Avhandlingens metodologiska
ansats tar avstamp i Mills klassiska bok Den sociologiska visionen från 1959.
Mills argumenterar för att forskarens strävan bör ligga i att koppla samman
historia och biografi och visa hur dessa förlopp skär in i varandra (2002:25ff.).
Den biografiska empirin visar att individers skäl att resa som hjälparbetare
förändrats över tid. Den visar också att skälen är generationsmässigt likartade.
Sammanställningen i nedanstående figur är modeller av hjälparbetet under de
studerade epokerna. Verkligheten är naturligtvis långt mer mångfacetterad än
min modell ger sken av. Volontärer har under alla tider haft olika skäl för att
ägna sig åt hjälparbete. Hjälparbetet har också under samtliga perioder ägt
rum i fler geografiska områden än de jag återger. Figuren nedan är en modell
av hjälparbetsgenerationer som utgörs av respektive periods dominerande och
nya inslag av hjälparbetsgeografi och skäl för hjälparbetet.
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2000-talet
Den bildningssökande
generationen
Afrika, Asien och
Latinamerika
Efterkrigstiden
Den politiska generationen
Afrika, Asien och
Latinamerika

Krigstiden
Den praktiska generationen
Europa

Kolonialtiden
Den religiösa generationen
Afrika, Asien och
Latinamerika
Nationella tiden
Den filantropiska
generationen
Sverige
Figur 2. Hjälparbetsgenerationer och hjälparbetsgeografi från 1800- till 2000-talet.

Figuren visar det nationella hjälparbetet som föregångare och därefter fyra på
varandra följande perioder av det internationella hjälparbetets geografi och
hjälparbetsgenerationer. Bilderna är överlappande för att illustrera att den ena
epoken bygger på den andra. Det innebär att samtidens hjälparbete bär spår
från alla de tidigare epokerna. Den första bilden visar 1800-talet när
industrialismen och urbaniseringen fick fäste i Sverige. Under den perioden
uppkom och etablerades de nationella hjälporganisationerna. I den epoken var
den filantropiska generationen framträdande.
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De nationella hjälporganisationerna var förebilder för de internationella, som
etablerades något senare. Samtidigt skapade också svenska kyrkliga samfund
egna missionsskolor för att bedriva kristen mission i främmande länder.
Missionärerna bedrev hjälparbete i en utomeuropeisk geografi långt före
sekulära hjälporganisationer. Med missionärerna uppkom det internationella
hjälparbetet. Under 1800-talet var upptäcktsresenärerna storheter, och bröt
mark i samma områden som missionärerna. Upptäcktsresenärerna är en del i
det internationella hjälparbetets historia på två sätt. De spred den koloniala
föreställningen om främmande länder och folk. De smittade också berättelsen
om de internationella hjälparbetarna med mod och äventyr.
De första internationella hjälparbetarna kallar jag för den religiösa generationen,
vilket syftar på missionärerna som åkte till främmande länder, landet bortom
västerlandet, för att ägna sig åt hjälparbete i form av mission, utbildning och
sjukvårdsarbete. För missionärerna var den religiösa kallelsen det främsta
skälet att ägna sig åt det internationella hjälparbetet. De sekulära
internationella hjälparbetsorganisationerna IRK och SRK uppkom också på
1800-talet. Deras internationella hjälpverksamhet kom inte igång ordentligt
förrän under första världskriget. Därför vill jag hävda att kyrkliga samfund som
skickade utlandsmissionärer var de mest framträdande internationella
hjälparbetsorganisationerna under 1800-talet.150
Den första brytpunken kom med första världskriget. Krigstiden är en viktig
epok i det internationella hjälparbetets historia. Krigen gav utrymme för de
internationella
hjälporganisationerna
inom
Europa.
Flera
till
organisationsformen, och syftet, likartade internationella hjälporganisationer
uppkom. Det gav ett stort antal internationella hjälpinsatser som ställde krav
på samordning av organisationernas verksamheter. Samordningen ökade
interaktionen mellan organisationerna, och fältet strukturerades.
Verksamheterna krävde folk, och internationella hjälparbetare blev en
yrkeskategori. De internationella hjälporganisationerna legitimerades av
statens representanter och av befolkningen.
I den perioden var den praktiska generationen framträdande. Det syftar på att
under första och andra världskriget efterfrågades människor med praktiska
kunskaper som skomakare, kokerskor och sjuksköterskor. Det religiösa skälet
var inte längre nödvändigt för att bli internationell hjälparbetare.
En annan brytpunkt i det internationella hjälparbetets historia inträdde vid
krigsslutet. Under efterkrigstiden avtog behovet av hjälparbete i Europa. De
forna kolonierna, missionärernas hjälparbetsgeografi, uppmärksammades som
150

Svenskar reste till främmande länder för att missionera tidigare än den epok som jag talar om. Jag
vill återigen understryka att jag avser svenska missionärer som åkte med svenska missionsskolor.
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utvecklingsländer. De karaktäriserades av massfattigdom, och etablerades som
hjälpbehövande. I relation till utvecklingsländerna ställdes västvärldens länder
som hjälpare. Hjälparbetets karaktär förändrades mot långsiktiga
utvecklingsprojekt. Den statliga internationella hjälpadministrationen CK,
som blev Sida, uppkom. Nya ideella organisationer inriktade sig mot
utvecklingsarbetet. Exempelvis kan den svenska solidaritetsrörelsens
organisationer som Afrikagrupperna och UBV nämnas. Etablerade
hjälporganisationer förändrade sin verksamhet från krigs- och katastrofarbete
till utvecklingsarbete i den nya geografin. Samtidigt etablerades mellanstatliga
internationella hjälporganisationer som FN. Det internationella hjälparbetet
professionaliserades under 1960-talet med ett eget universitetsämne. Sedan
efterkrigstiden har utvecklingsländer eller, om man så vill, tillbakagången till
kolonialismens och missionens hjälparbetsgeografi, varit aktuell.
I den perioden var den politiska generation framträdande. 1960-talet och 1970talet omtalas som en politisk tid, med 1968 som höjdpunkt. Det hade
inverkan på det internationella hjälparbetet. En del i det internationella
hjälparbetet var att göra människor medvetna om världens orättvisor.
Befolkningen i västvärlden var skyldiga att hjälpa människor i u-länderna. Den
politiska tidsandan var tongivande inom flera av fältets organisationer. I dessa
organisationer efterfrågades inte religiös kallelse. Praktisk kunskap behövdes
fortfarande, men fokus flyttades också till de teoretiska kunskaperna i ämnet.
Den sista bilden visar 2000-talet när de kommersiella volontärresebyråerna
uppkom. I den perioden är den bildningssökande generationen framträdande.
Den generationen är inte riktigt jämförbar med de övriga generationerna. Mitt
empiriska underlag för slutsatsen utgörs av volontärer som åkt under kortare
tid. Mina tidigare studerade generationer var hjälparbetare under längre
perioder. Med en annan empirisk urvalsgrupp hade jag antagligen fått andra
resultat, och min slutsats hade sett annorlunda ut. Den bildningssökande
generationen med de kommersiella volontärresebyråerna står för det nya
inslaget, och inte som dominerande kategori för 2000-talets internationella
hjälparbetare. Den sista generationen belyser berättelsen om det
internationella hjälparbetsfältet. De tydliggör fältets status som en
bildningsfråga och visar därmed att det internationella hjälparbetet är en viktig
fråga för medelklassen. Volontärresebyråerna belyser den förgivettagen
uppfattning om hjälparbetet, och med dem söker 2000-talets volontärer
kunskap och egen erfarenhet bortom det förgivettagna och
standardberättelsen.

Fortsatta studier
För att organisationer ska överleva och bli en del av fältet krävs att de vinner
legitimitet i sin omgivning. Legitimitet är en förutsättning, och ett villkor som
förvärvas och kontinuerligt underhålls. Den här studien visar de organisationer
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och hjälpare som har lyckats vinna legitimitet genom att reflektera rådande
regler och normer. De organisationer som inte levt upp till det har antagligen
lagts ned, eller är marginaliserade på fältet. Det är således vinnarnas historia
som jag har tecknat i den här avhandlingen. Det har jag gjort medvetet
eftersom det är vinnarna som format standardberättelsen.
Det finns mer att säga om det internationella hjälparbetet och de kommersiella
volontärresebyråerna än jag gör i den här avhandlingen. Fler faktorer och fler
vinklingar finns alltid. När något blir belyst faller något annat i skuggan. Ett
annat sätt att belysa fältet är att studera en eller ett par organisationers
historiska utveckling. Det hade gett mer detaljerade beskrivningar och analyser
av fältet och gett plats för aspekter jag inte tagit med och eventuella nya fynd.
En rimlig fortsättning på den historiska delen av studien är utvecklingen efter
1970-talet. Det är möjligt att de nyliberala marknadsanpassningarna av de
ideella organisationerna har haft viss inverkan på berättelsen om det
internationella hjälparbetet som är fördelaktig för de kommersiella
volontärresebyråerna. Jag tänker på exempelvis insamlingsgalorna där
internationellt inriktade hjälporganisationer medverkar. Det är ett sätt att
marknadsföra sig men kräver sannolikt att de framhäver vissa hjälpprojekt och
tonar ner andra. Flera kändisar har också fått uppdrag av olika organisationer
att vara ambassadörer och skapa intresse för hjälporganisationens frågor. Det
är troligt att den typen av marknadsanpassningar har lett till ett förnyat
intresse för det internationella hjälparbetet i det kommersiella formatet som
volontärresebyråerna erbjuder.
Andra vinklingar av det kommersiella volontärarbetet finns också.
Mottagarländernas del i organisering av de kommersiella volontärresornas är
ett spår. Studier om hur mottagarorganisationerna ser ut, när och hur de
uppkom, hur och vilka som driver dem, vad som krävs för att projekt ska locka
västerländska volontärer hade utvecklat min studie. En helt annan väg att gå är
att följa ett av mina empiriska bifynd. Det handlar om att flera av de tidiga
missionärerna kom från en fattig bakgrund. Det är ett klassmässigt trendbrott
i det internationella hjälparbetets historia. I synnerhet under den perioden när
den borgerliga kvinnan stod symbol för det nationella hjälparbetet. Hur såg
vägen ut från att vara en fattig svensk till en hjälpande missionär i Afrika?

Praktiker och akademiska discipliner
Det internationella hjälparbetet har behandlats av olika akademiska
discipliner. Undantaget Wallin Weihes (1999) avhandling om missionärer i
nordiska länder är det internationella hjälparbetet, som jag nämnde i
inledningskapitlet, inte ett avhandlingsämne inom socialt arbete (Dellgran &
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Höjer 2011). Min avhandling är därför ett bidrag till internationella studier i
ämnet. Avsaknaden av dylika studier i socialt arbete är intressant att notera
eftersom båda institutionerna det nationella och det internationella
hjälparbetet har samma grund i 1800-talets ideella hjälporganisationer. De
nationella och internationella hjälporganisationerna har fortfarande samma
syfte, att hjälpa. De finns alltså inom samma verksamhetsområde fast inom
olika geografiska områden. Som framgått av avhandlingens historiska kapitel
gick det nationella och det internationella hjälparbetet snart åt varsitt håll
(Janfelt 1998:219). Områdena professionaliserades som olika discipliner.
Socialt arbete med nationell inriktning, och det internationella hjälparbetet
med utvecklingskunskap som eget akademiskt ämne (Meeuwisse 2006:27ff.
och Odén 2006:54). På grundval av den geografiska uppdelningen uppstod två
separata administrationer och kunskapsdomäner. Det finns inget som säger att
den empiriska separationen behöver följas av en uppdelning mellan
akademiska discipliner. Inget hindrar forskare från socialt arbete att i större
utsträckning ägna sig åt frågor som rör det internationella hjälparbetet.
Forskning inom utvecklingsstudier har visat beröringspunkter till områden
som ofta studeras inom socialt arbete. Ett exempel är Kärr & Svenssons studie
om hur de skandinaviska länderna har ”exporterat” idéer om sina
välfärdssystem till fattiga länder (Kärr & Svensson 1989). Dylika frågor kan
studeras inom socialt arbete liksom inom utvecklingsstudier. Liknande ämnen
kan vara avhandlingsuppslag för socialt arbete och berika kunskapen om det
svenska sociala arbetets historia.
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SUMMARY
Introduction
A new form of foreign travel called “voluntourism” has emerged in Sweden. In
advertisements inviting tourists to “make a difference”, travel agencies promote
short-term aid opportunities at orphanages or schools in Africa, Asia, and
Latin America. Trips with commercial volunteer travel agencies are generally
short, two weeks to three months, and often include a combination of classic
tourist activities and volunteer work in aid projects. The cost varies with the
volunteer’s choice of country, residence, type of project, and duration of work.
Travelling with the aim of helping others is nothing new and has taken many
forms throughout its long history. International aid work has since the end of
the 19th century been run by non-governmental organizations. Since the
1950s it has also been a matter for government institutions. People have thus
long been travelling to poor countries to carry out aid work without payment
or for small economic returns. The change that commercial volunteer agencies
bring about is that they provide an opportunity for anyone who can pay for it
to participate in international aid work. Consequently, such work is
sufficiently well known to shift organizational context and be sold by
commercial volunteer agencies.
Using theories of new institutionalism and the analytical phrase “the story
about international aid work”, this thesis places commercial volunteer travel in
a historical context of international aid work. It investigates the way
international aid work originated and evolved, and how commercial volunteer
agencies have entered the field. Specific research questions include (a) how
international aid work originated and became established in Sweden, (b)
which areas of international aid work concern the commercial volunteer
agencies, (c) who travels as an international volunteer, (d) why they want to
travel as volunteers, and (e) why they choose to travel with a commercial
volunteer agency.
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Methods
Theories about institutionalized organizational fields have guided my reading
of earlier research aimed at explaining how the organizations in the field have
originated and evolved and which possibilities and obstacles the institutions
raise for both organizations and aid workers. My point of departure is that
commercial volunteer travel is a result of a set of specific historical and
contemporary circumstances that together explain their existence. By means of
a historical survey commercial volunteer travel is contextualized in the field of
international aid work. To understand the emergence of such travel as a
divergent organizational form in an established field I also discuss
contemporary societal prerequisites for its origin.
The thesis is based on both historical and contemporary data. For the
historical survey I have used (1) organizational reports providing data about
how individual aid organizations have originated and evolved, (2) biographies
for information about how well-known aid workers have been portrayed in
different time periods, and (3) interviews with international aid workers active
during the 1960s and 1970s. The combination of sources validates the
conclusions about how the organizational field evolved. As a methodological
frame, the work of C Wright Mills (2002) combining history and biography
has guided me in my analyses of interviews and biographical data.
Accordingly, I describe what has motivated aid workers and volunteers to
engage in aid work in relation to relevant historical contexts.
The contemporary part of the thesis includes primary data from (1) interviews
with representatives from four commercial volunteer agencies and two nongovernmental organizations, (2) interviews with 20 volunteers, of whom 14
had travelled with a commercial travel agency and six with a nongovernmental organization, and (3) an analysis of how commercial travel
agencies present their business operations on their websites.
In the thesis I apply analytical tools derived from new institutionalism, and
international aid work is interpreted as an organizational field. This implies
that when a field is established, organizations are characterized by
homogeneity rather than variation, and that the organizations are
homogenized in an institutionalized form and structure (DiMaggio & Powell
1991). Different mechanisms provide this organizational isomorphism. They
can be coercive, when organizations have to adapt to formal or informal
demands, or mimetic, meaning that organizations handle uncertainty by
imitating the structures and actions of established organizations. A third
mechanism is normative, which is part of the professionalization process that
takes place via education and control of the organizations´ staff. The
conception of organizational fields, defined as “…goal-directed, boundary-
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maintaining, and socially constructed systems of human activity” (Aldrich
1999:2) is one of the main theoretical approaches used in this thesis.
Institutionalized fields serve as a reference frame for actors and provide a
common understanding of activities and their importance (Johansson
2002:141). This common understanding that holds a field together is central
to the thesis and is applied as a theoretical conception in terms of the “story
about international aid work”. The conception points out a series of relations
which in combination with a specific historiography are filled with substance.
It elucidates what the commercial volunteer agencies are incorporating from
the field.

The organizational form emerges and the story about
aid work begins
During the 19th century, national non-profit social work organizations
emerged and developed as an area for women. The field of national aid
organizations was institutionalized with the story about the organizations as
non-profit making and the workers as altruistic and idealistic.
Predecessors in international aid work
Several predecessors helped to establish modern international aid work. One
secular predecessor was Florence Nightingale, who improved the situation of
British soldiers in the Crimean War (1853-1856). Nightingale was dubbed
“The Lady with the Lamp” and immediately became an aid icon as an
altruistic woman sacrificing herself to help others. As an icon she helped
spread the story about the international aid worker. When selecting women to
join her in working on the battlefield, she looked for “gentlewomen”. Still,
Nightingale’s co-workers were motivated by such aspirations as freedom and
adventure in joining the international mission, though such motives were not
approved of by the organizers of international aid work. After the Crimean
War, the presence of women on the battlefield was taken for granted.
The second types of predecessors described in the thesis are the celebrated
explorers of the late 19th and early 20th centuries. They are part of the story
about international aid work for two reasons, they spread the colonial
worldview of “the others” living in the exotic non-European world, and when
aid work became international they added an adventurous aspect to its image.
The explorers also inspired the third category of predecessors, missionaries, to
go to exotic foreign places to save “the heathens”. Independent Swedish
missionary organizations emerged and developed in the late 19th century.
Many of the foreign missionaries in the 19th century were women. As in the
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case of military nurses, jobs as international missionaries were widely coveted,
and the missionary associations sorted through applications. The missionaries’
geographical and cultural knowledge and the ties they had established in
African, Asian, and Latin American countries became important later when
Swedish international aid work developed in the post war period.
During the 19th century, nationally focused aid organizations evolved in a
non-profit organizational form and constituted a domain for women
motivated by altruism, idealism and social protectiveness. As a result of these
characteristics, aid organizations and aid workers were institutionalized and
their structures and practices presaged the international aid organizations.
With the advent of the Crimean War, and the icon Florence Nightingale, aid
work went abroad for the first time, although it was still only provided to
compatriots. The selection processes for the aid workers in the Crimean War,
as well as for international missionaries, standardized the international aid
workforce by sanctioning permissible behavior, character traits, and practical
knowledge. This gave clear signals to future applicants about which personal
characteristics were required if you wished to become an international aid
worker. The selection processes also provided the activities with an exclusivity
since some were regarded as more suited to it than others. Despite strong
perceptions about what characterized a proper, upright aid worker – altruism
and idealism – international aid work was also about adventure, freedom, the
courage of contemporary explorers and the colonial view of foreign countries
as exotic.

International aid work originates and evolves
International aid work continued to evolve as an important organizational field
during the Second World War and was augmented by more organizations and
numerous aid workers and activities. During this period several icons were
created and served as role models for prospective international aid workers.
Their stories were spread by newspaper stories and books both about, and by,
the heroes. Examples of such icons from the First and the Second World War
respectively are Elsa Brändström and Raoul Wallenberg. By this time,
international aid work was mainly being conducted in Europe, directed at
areas afflicted by war and other disasters, and was based on a temporary social
and economic gap between those who were offering help and those in need of
it.
This part shows how international aid work originated with influence from
the national organizations with (1) the non-profit organizational structure and
with a continuing reproduction of (2) the story about the aid worker as
altruistic and idealistic. Aid work broadened to include others besides
compatriots and was carried out in foreign countries, thus becoming
international. The origins and growing numbers of international aid
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organizations gave lower social classes access to the field. Activities were
gradually coordinated, which gave the organizational field structure and
helped develop a common story about who the international aid organizations
were, what they worked with, and how their activities were conducted.
International aid work found legitimacy with the general public during the war
period and also involved central governments, which acted through the
organizations and sanctioned their work.

The postwar period
By the end of the Second World War, a publicly respected organizational field
concerned with international aid work had developed. The organizations had
built up a base of staff with experience of such work. This field had also
become important in world politics. Postcolonial countries had become the
new arena for international aid efforts. In the postwar period they were
categorized as developing countries with mass poverty. These countries
became battlefields in the cold war as the US and its allies sought to reduce
mass poverty in the hope of reducing the global spread of communism.
When the World War was over, international aid work changed in character,
moving towards development work largely outside outside Europe. While the
World Wars had found people eager to participate in international aid work
and to support the international organizations, development aid was a more
difficult proposition. State-run campaigns were launched to motivate and
legitimize public spending in foreign countries. These campaigns were
successful, and the more established aid organizations adapted to the new
development context and the new geography. New organizations grouped
under the heading of the ‘solidarity movement’ evolved, focusing on long-term
development projects in African, Asian, and Latin American countries.
The field expanded with the arrival of intergovernmental organizations, the
UN with its subsections, which lent greater credence to aid work as an
important part of the international community effort. As a result,
administrative careers were created within the international aid sphere. In
1952, the first government body focusing specifically on international
development was established in Sweden, at the request from the UN, and
came to be known as the Swedish International Development Cooperation
Agency (Sida).
Four things characterized and distinguished post-war aid work: (1) the new
geographical focus on countries in Africa, Asia and Latin America suffering
from mass poverty. (2) Aid work shifted from humanitarian aid in areas
affected by war or disasters to long-term development projects in countries not
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necessarily burdened by such circumstances. International aid work became (3)
a matter for central governments providing separate public administrations but
was also undertaken by NGOs. Finally, the activities were (4) professionalized
by means of special university training. How to run international aid work
thus became an area of expert knowledge linked to specific organizations
offering a career in the field. (5) The main characteristic of the 19th century
aid worker, altruism, remained in focus. From the 19th century onwards (6)
exclusivity built up by selection processes for aid workers have also been of
central importance. These six elements all colour the story about international
aid work as it relates to commercial volunteer travel agencies.

The commercial volunteer travel agencies
Neoliberal movements embedded norms of freedom, individual choice,
competition, and market solutions in several areas. One of the two most
important conclusions from this part of the thesis is that the societal change in
norms explains how commercial volunteer agencies have been able to evolve.
As part of a neoliberal agenda with New Public Mangament (NPM) solutions,
market oriented companies have arrived to join public institutions. Volunteer
travel agencies have added a further layer to international aid work, while the
established aid organizations have continued to work in accordance with
previous norms. As NPM solutions had already been used by public
institutions, adapting international volunteer work to the market was not a big
step.
My second key point from this chapter is that since the established story about
international aid work is sufficiently known outside the field, it can be
detached and brought into the marketing by the commercial volunteer
agencies. This story embraces distinct categories of aid workers, recipients,
and geographies that can easily be conveyed as images and short texts in
advertisements.
The commercial volunteer agencies make use of the current story about
international aid work. The trips they organize are concentrated to areas
associated with aid and missionary work since colonial times. Volunteer travel
agencies also take advantage of the field´s growing trend towards
professionalization and exclusivity created by selection processes, by going
against the field´s norms. Anyone who can afford it can participate in
international aid work by travelling with a volunteer travel agency.

The volunteers
With the entrance of commercial volunteer agencies in the 21st century
international aid work as an institution has changed. This should be seen in
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the light of the liberalisation process under way in western countries over the
last few decades, which has generated ideological support for market oriented
solutions, free choice and individual autonomy. Commercial volunteer
agencies exemplify organisations based on such factors. They derive their
legitimacy from the volunteers who choose to travel with them. In choosing to
engage with a commercial travel agency, informants stated such reasons as (1)
the certainty of being accepted for volunteer travel, (2) being able to choose
when and where to go, and (3) being able to decide in which sphere to work.
By travelling, they acquire a specific experience that the travel agencies provide
opportunities for. Volunteers thus legitimize institutional changes in the field,
although volunteers from both NGOs and commercial volunteer agencies felt
the former represented a more genuine alternative. I suggest that commercial
volunteer agencies can still find a basis for their existence due to the fact that
(1) the educated middle classes able to finance their own travel have grown,
and (2) the field is seen as a key area to know about. This creates a demand for
experience of international aid work. Due to the field’s lofty status, even a brief
period spent as an aid worker is considered a desirable qualification in various
areas of the job market. However, the volunteers were primarily looking for
new experiences, new perspectives on their own lives, or first-hand knowledge
of traditional societies in poor countries. I interpret volunteer travel as a “grand
tour”.
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Bilaga 1. Förteckning över ideella organisationer och
volontärresebyråer där representanter intervjuats
Organisation

Uppkomstår

Individuell människohjälp 1938

Informant151
Heltidsanställd. Delvis ansvarig för
volontärverksamheten i utlandet. Int.
volontärerfarenhet med IM.

Internationella Arbetslag

1943 (Sverige)

Anställd på halvtid som administratör.

1920 (Schweiz)

Int. volontärerfarenhet med IAL och är
ideellt aktiv nationellt.

Stiftelsen Vida Europa

2007

Startade stiftelsen och är med i allt
praktiskt och administrativt arbete.

AFS (American Field

1948 (Sverige)

Heltidsanställd. Har rest med AFS,

Service) Interkulturell

1915 (AFS i USA)

men inte som volontär.

2008

Ideellt engagerad upphovsman och

utbildning Sverige
Tamam

styrelseledamot. Har int.
volontärerfarenhet med Tamam.

Resebyrå

Uppkomstår152

Informant

El Puente

2006

Arbetande ägare. Har int.
volontärerfarenhet från ideell org.

Volontärresor

2005

Arbetande ägare. Har int.
volontärerfarenhet. Har arbetat med
volontärutbyten i en ideell org.

Work&Travel company

2006

Arbetande ägare. Ingen int.
volontärerfarenhet.

STA Travel Sweden

2006

Butiksansvarig. Har rest som volontär
med STA.

151
Eftersom jag inte tycker att det finns någon anledning att veta vem jag intervjuat uppger jag vilken
funktion de har i organisationen, vilket ger information om informantens kunskap i frågan.
152
Resebyråns uppkomstår eller år införande av volontärresor.

232

Bilaga 2. Intervjuguide ideella organisationer
När infördes kortare internationella volontärplatser?
Hur kom det sig?
Andra typer av volontärarbete? Nationellt? När startade? Varför? Intresse?
Intresse för korta internationella volontärprojekt? Ökat/minskat?
Hur många platser?
Hur många söker?
Vad är meriterande för att få en volontärplats?
Vad efterfrågar volontärerna: populära projekt/länder?
Vad vet ni om volontärernas bakgrund? Utbildning, erfarenhet etc.?
Får alla som söker en plats?
Om samarbetsorganisationerna
Hur kommer ni i kontakt med samarbetsorganisationer/projekt?
Hur väljer ni samarbetsorganisationer/projekt?
Runt vad kan man organisera volontärjobb?
Svårigheter med att organisera volontärplatser?
Har samarbetsorganisationer/projekten specifika krav/önskemål
volontärerna?
Vad får de ut av volontären? (Pengar, gratis arbetskraft, idéer etc.)?
Hur förbereder man volontärerna?
Vilka förväntningar har volontärerna på volontärresan?

på

Uppfattningar om volontärprojekten? Vad uppfattas som positivt/negativt?
Vad förväntar ni er att volontärerna ska bidra med på plats?
Finns det exempel på volontärresor som inte har fungerat
(volontären/organisationen/kombinationen)? Anledningar? Hur har ni löst
det?
Vad kännetecknar en bra volontärplats och en bra volontär?
Vad är syftet med kortare volontärresor?
Övrigt
Tror du att era volontärprojekt skiljer sig från de kommersiella
volontärresebyråernas projekt? Hur?
Är det meriterande att ha volontärerfarenhet för andra tjänster inom er eller
andra hjälporganisationer?
Hur mycket kostar era volontärprojekt för volontären?
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Bilaga 3. Förteckning över volontärer/hjälparbetare
som rest med ideella organisationer
Informant/
Ålder (år) 153

Projekt/
Resmål

1. Carin/24

Paraplyorg155/
Rumänien
Paraplyorg/
El Salvador
Paraplyorg/
El Salvador
Paraplyorg/
El Salvador
Skola/
Tanzania
Gatubarn/
Argentina,
Paraguay
Kibbutz/
Israel
Kooperativ/
Indien,
Colombia
Ungdomshem/
Tyskland
Ungdomshem/
Tyskland

2. Eva/28
3. Ida/28
4. Lotta/35
5. Sofie/19
6. Emil/22

7. Lena/19
8. Berit/21, 26156

9. Margit/27157
10. Gunnar/25

153

Reslängd/
Utresa
(årtal)

Utbildning154

Föräldrars
yrke

1 månad
2007
4 månader
2007
4 månader
2008
4 månader
2008
3 månader
2009
4 månader
2008

Pol.mag.
utvecklingskunskap
Int. ekonomi
Spanska
Int. samhällsvet

1 år
1973
2 år
1965, 1970

Arbetsterapeut/
forskarutbildning
Docent/Lektor

Försäkrings-,
Förlagsbransch
Hemmafru
Civilingenjör

Sjuksköterska
Kurator
Präst

Lärare
Lantbrukare
Hemmafru
Chefsredaktör

8 år
1960
8 år
1960

Administratör
Läkare
Lärare
Lärare
Agronom
Lärare
Media, samhällsvet, Lektor
språk
Musiker
Gymnasiet
Univ.adjunkt
Lärare
Gymnasiet
Socionom
Ingenjör

Ålder vid resa och året för utresan.
För informant 7–10 anges högsta utbildningsnivå förvärvad efter volontär/hjälparbete
155
Den svenska ideella organisationens samarbetspart där volontärerna arbetar med olika projekt.
156
Informanten har rest två gånger.
157
Informant 9 och 10 har varit hjälparbetare flera gånger. Informationen anger första tjänsten.
154
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Bilaga 4. Intervjuguide hjälparbetare 1960–1970talet
Om volontärresan:
Berätta om hur det kommer sig att du reste med Svalorna till Indien 1965–
1967. Och med UBV till Colombia 1970–1972.
Berätta om skillnader och likheter mellan organisationerna? (arbetssätt,
politisk inriktning etc.)
Vad visste du om länderna innan resan?
Vad visste du om projekten innan?
Vad gjorde du i projektet? Vad var bra/dåligt?
Hur bodde du?
Hur togs du emot?
Vilka erfarenheter har du med från volontärvistelsen?
Vad tycker du att har du lärde dig av resorna?
Fanns det andra volontärer i projektet? Från vilka länder?
Var volontärerfarenheten som du förväntat dig?
Vad kännetecknar en bra volontärresa?
Vilket syfte hade du med volontärresan?
Har volontärresorna fungerat som merit?
Fördelar och nackdelar med volontärjobb?
Finns det något du inte tycker passar som volontärjobb?
Reaktioner från andra på resan?
Hur skulle du beskriva volontärresan (resa/hjälparbete)?
Skulle du rekommendera andra att resa som volontär? Varför/inte?
När vi pratade i telefonen nämnde du anledningar för resan som: vi var inte
bara drivna av idealitet utan också av äventyrslystnad. Kan du berätta mer om
hur du upplevde (i) äventyret (ii) idealiteten och hur det uppfattades av
omgivningen? Du nämnde något om att resan var lite farlig och
uppseendeväckande och att ni levde på existensminimum. Kan du berätta mer
om detta?
Om tiden:
Du sa också om 1970-talet att plötsligt var alla människor medvetna om världens
orättvisor. Berätta om hur du i det avseendet minns den tiden.
Hur
skulle
du
beskriv
organisationerna
under
den
tiden:
debatterna/volontärerna.
Om volontären:
Ålder vid resan?
Arbetslivserfarenhet?
Studiebakgrund?
Föräldrarnas studiebakgrund/yrke?
Tidigare reserfarenheter?
Erfarenhet av frivilligarbete i Sverige?
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Bilaga 5. Intervjuguide hjälparbetare 1960-talet
Om informantens engagemang:
Berätta om hur det kommer sig att ni började engagera er i IM?
Vilka har varit era huvudsakliga uppdrag?
När vi talades vid på telefon nämnde du att du var stationerad i Berlin under
1960-talet. Hur hamnade du där?
Hur såg arbetet ut?
Vilka yrkesfärdigheter krävdes för uppdraget?
Ålder vid resan?
Arbetslivserfarenhet?
Studiebakgrund?
Föräldrarnas studiebakgrund/yrke?
Tidigare reserfarenheter?
Erfarenhet av frivilligarbete i Sverige?
Varför göra frivilligarbete i Berlin etc. och inte i Sverige?
Vad fick du för reaktioner av andra på din resa?
Hade du tänkt dig en yrkesbana inom internationellt hjälparbete?
Om IM:s utveckling:
Hur skulle du beskriva IM när du började och idag?
Hur utvecklades arbetet på IM? När vi talades vid på telefon nämnde du att ni
tidigare arbetade mer på gräsrotsnivå. Kan du beskriva förändringarna i
arbetssätten?
Vilka yrkesgrupper har över tid varit engagerade i organisationen?
Hur fick man uppdrag i organisationen?
Hur har utvecklingen av intresse för att resa som hjälparbetare utvecklats över
åren?
Eventuella negativa reaktioner mot internationellt hjälparbete
Samarbete/konkurrens med andra organisationer?
Hur kommer det sig att organisationen knöt kontakter med världsdelar
utanför Europa?
Hur skulle du beskriva allmänna debatter om internationellt hjälparbete som
förekommit över tid?
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Bilaga 6. Intervjuguide volontärresebyråer
Hur kommer det sig att ni startade en volontärresebyrå/tog in volontärresor i
ert utbud?
Finns det något som skiljer sig mellan att sälja volontärresor och andra resor?
Hur många platser har ni? Fler än ni kan sälja?
Finns det någon skillnad mellan att sälja volontärresor och andra resor?
Vad har du/ni som driver resebyrån för bakgrund?
Konkurrens om volontärer med andra resebyråer/organisationer?
Tror du att det är likvärdigt att resa som volontär med en kommersiell
organisation och en ideell?
Är förhållandena annorlunda för volontärer som köper resan genom er mot
ideella arrangörer?
Vad tror du gör att volontärresor är populära just nu?
Hur skulle du beskriva syftet med en volontärresa? Vad kännetecknar en bra
volontärresa?
Om mottagarorganisationerna
Vad kännetecknar en bra mottagarorganisation?
Hur hittar ni mottagarorganisationer? Vilka krav finns?
Vad får de ut av volontärverksamheten?
Har mottagarorganisationerna krav på volontärerna?
Besöker ni mottagarorganisationerna och projekten?
Om volontärerna
Vilka är det som åker med er? Finns anledningar att neka någon?
Vart vill volontärerna åka? Och vilken typ av projekt är populära?
Hur länge reser de i snitt?
Vad får volontärerna ut av volontärerfarenheten?
Skillnad mot andra resor?
Vad kännetecknar en bra volontär?
Av vilken anledning ska man resa som volontär?
Om verksamheten
Har ni utbildning innan resan?
Vilka erfarenheter av att marknadsföra/sälja/organisera volontärresor har ni
gjort under åren?
Finns
det
exempel
på
volontärresor
som
inte
fungerat
(volontären/organisationen/kombinationen)? Hur har ni löst det?
Gör era volontärprojekt skillnad för hjälpmottagarna? Är volontärjobb
hjälparbete?
Fördelar med att betala för en volontärresa istället för att finna volontärjobb på
plats?
Varför ska man betala för att göra volontärjobb? Fördelning av pengarna
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Bilaga 7. Följebrev
Hej!
Mitt namn är Cecilia Jonsson och jag är doktorand i socialt arbete vid Växjö
universitet. Jag forskar om internationellt volontärarbete och av den
anledningen är jag intresserad av att komma i kontakt med personer som har
rest som volontärer och därför skickas det här mailet till dig. Om du kan tänka
dig att ställa upp på en intervju och berätta om din volontärerfarenhet vore det
till stor hjälp i min forskning. Hör i så fall av dig via mail eller på
telefonnummer: XXX så kan jag berätta mer om vad jag gör och syftet med
intervjuerna.
Samtliga intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och citat presenteras
anonymt.
Vänliga hälsningar Cecilia
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Bilaga 8. Intervjuguide volontärer 2000-talet
Hur kommer det sig att du reste som volontär?
Hur reste du som volontär (resebyrå/ideell org.)?
Hur kommer det sig att du valde just det sättet?
Fördelar med det sättet?
Kollade du runt innan du valde volontärjobb? Var/hur?
Hur valde du: land/projekt i första hand?
Hur finansierade du resan?
Om volontären
Ålder vid resan?
Arbetslivserfarenhet?
Studiebakgrund?
Föräldrarnas studiebakgrund/yrke?
Tidigare reserfarenheter?
Erfarenhet av frivilligarbete i Sverige?
Om volontärresan
Vad visste du om landet innan resan?
Vad visste du om projektet innan?
Vad gjorde du i projektet? Vad var bra/dåligt?
Hur bodde du?
Vilka tog emot dig?
Hur fungerade kontakten med mottagarorganisationen?
Vilka erfarenheter har du med från volontärvistelsen?
Fanns det andra volontärer i projektet? Från vilka länder?
Var volontärerfarenheten som du förväntat dig?
Vad kännetecknar en bra volontärresa?
Tänker du volontärresan som merit eller annorlunda semesterresa?
Fördelar och nackdelar med volontärjobb?
Finns det något du inte tycker passar som volontärjobb?
Reaktioner från andra på resan?
Hur skulle du beskriva volontärresan (resa/hjälparbete)?
Skulle du rekommendera andra att resa som volontär? Varför/inte?
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Bilaga 9. Förteckning över volontärer som rest med
kommersiella volontärresebyråer158
Informant/
Ålder (år) 159

Projekt/
Resmål

1. Annika/23

Barnhem/
Ghana
Daghem/
Tanzania
Daghem/
Tanzania
Daghem/
Tanzania
Sjukhus/
Ghana
Daghem/
Tanzania
Barnhem/
Senegal
Skola/
Thailand
Daghem/
Sydafrika
Skola/
Vietnam
Barnläger/
Mongoliet
Barnhem/
Ghana
Barnhem/
Ghana
Skola/
Argentina

2. Emilia/21
3. Anna/27
4. Johanna/21
5. Jenny/29
6. Mimmi/23
7. Carina/18
8. Sara/18
9. Selma/25
10. Benny/18
11. Cajsa/25
12. Jonna/24
13. Amanda/25
14. Emma/22

158
159

Samtliga reste 2009.
Ålder vid resa.
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Reslängd
(veckor)

Utbildning

Föräldrars yrke

12

Eftergymnasial
yrkesutbildning
Juridik

8

Sjuksköterska

8

Afrikakunskap

12

Medicin

8

Socionom

8

Gymnasiet

2

Gymnasiet

4

Gymnasiet

10

Gymnasiet

4
8

U-landskunskap
Int samhällsvet
Dietist

8

Socionom

3

Pol.mag.

Barnskötare
Företagare
Socionom
Bibliotekarie
Sekreterare
Präst
Sekreterare
Socionom
Biomedicin
Läkare
Lärare
Lärare
Journalist
Fotograf
Undersköterska
Lastbilschaufför
Barnsköterska
Snickare
Frisör
Croupier
Affärsbiträde
Snickare
Förskolelärare
Civilingenjör
Kontorsarbetare
Bilmekaniker
Civilekonom
Kronofogde

8

Linnaeus University Dissertations
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i serien Linnaeus University Dissertations. För fler titlar och mer information se Linnaeus University Press sidor
på Lnu.se
32. Johanna Jormfeldt, 2011. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola (statsvetenskap/political science),
ISBN: 978-91-86491-60-4.
33. Astrid Weissbach, 2011. The role of allelopathy in microbial food webs (akvatisk ekologi/aquatic ecology), ISBN: 978-91-86491-62-8.
34. Marlene Norrby, 2011. Gene and protein expression in denervated atrophic
and hypertrophic skeletal muscle (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences),
ISBN: 978-91-86491-61-1.
35. Monika Filipsson, 2011. Uncertainty, variability and environmental risk
analysis (miljövetenskap/environmental science), ISBN: 978-91-86491-63-5.
36. Martin Amstéus, 2011. Managerial Foresight and Firm Performance
(företagsekonomi/business administration), ISBN: 978-91-86491-64-2.
37. Camilla Fahlgren, 2011. Microorganisms in the atmosphere (mikrobiologi/microbiology), ISBN: 978-91-86491-63-5.
38. Goran Orozović, 2011. Resistance to neuraminidase inhibitorsin influenza A
virus isolated from mallards (biokemi/biochemistry), ISBN: 978-91-86491-66-6.
39. Peter Hultgren, 2011. Det dubbla statushandikappet och sjukförsäkringens
moraliska praktiker – en aktstudie om sjukpenningärenden som får negativa beslut
på Försäkringskassan (sociologi/sociology), ISBN: 978-91-86491-67-3.
40. Dieter Samyn, 2011. Structure/function relationships of inorganic phosphate
transporters (biokemi/biochemistry), ISBN: 978-91-86491-68-0.
41. Wirginia Bogatic, 2011. Exilens dilemma: att stanna eller att återvända. Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades
till Sverige 1945-1947 (historia/history), ISBN: 978-91-86491-69-7.
42. Yushu Li, 2011. Essays on Statistical Testing using Wavelet Methodologies
(statitstik/statistics), ISBN: 978-91-86491-70-3.
43. Ausra Reinap, 2011. Aerosol deposition to coastal forests: a wind tunnel approach (miljövetenskap/environmental science), ISBN: 978-91-86491-71-0.
44. Maria Mikkonen, 2011. Internal Migration, Labour Market Integration, and
Job Displacement: An Ethnic Perspective (nationalekonomi, economics), ISBN:
978-91-86491-72-7.

45. Johan Vessby, 2011. Analysis of shear walls for multi-storey timber buildings
(byggteknik/civil engineering), ISBN: 978-91-86491-73-4.
46. Anna Augustsson, 2011. Climate change and metal mobility in an environmental risk perspective (miljövetenskap/environmental science), ISBN: 978-9186491-74-1.
47. Mia Berglund, 2011. Att ta rodret i sitt liv. Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom (vårdvetenskap/caring science), ISBN: 978-91-86491-76-5.
48. Eva Pettersson, 2011. Studiesituationen för elever med särskilda matematiska
förmågor (matematik med didaktisk inriktning/mathematics education), ISBN:
978-91-86491-77-2.
49. Veronica Lundgren, 2011. Phytoplankton defense mechanisms against grazing:
the role of grazing infochemicals (akvatisk ekologi/aquatic ecology), ISBN: 97891-86491-78-9.
50. Eva Gustafsson, 2011. Characterization of particulate matter from atmospheric
fluidized bed biomass gasifiers (bioenergiteknik/bioenergy technology), ISBN:
978-91-86491-80-2.
51. Ulla Gadler, 2011. En skola för alla – gäller det alla? Statliga styrdokuments
betydelse i skolans verksamhet (pedagogik/education), ISBN: 978-91-86491-819.
52. Mikael Hilmersson, 2011. Establishment of Insidership Positions in Institutionally Distant Business Networks. -The entry of medium sized multinational exporters in emerging markets (företagseknomi/business administration), ISBN:
978-91-86491-82-6.
53. Joakim Stoltz, 2011. L’alternance codique dans l’enseignement du FLE. Étude
quantitative et qualitative de la production orale d’interlocuteurs suédophones en
classe de lycée (franska/french), ISBN: 978-91-86491-83-3.
54. Fredrik Håkansson, 2011. Standing up to a Multinational Giant. The SaintGobain World Council and the American Window Glass Workers' Strike in the
American Saint Gobain Corporation in 1969 (historia/history), ISBN: 978-9186491-87-1.
55. Henning Henschel, 2011. Towards Macromolecular Systems for Catalysis (organisk kemi/organic chemistry), ISBN: 978-91-86491-88-8.
56. Fabio Kaczala, 2011. Wastewater and Stormwater from the wood-floor industry:Towards an integrated water management (miljövetenskap/environmental science), ISBN: 978-91-86491-93-2.
57. Carina Elmqvist, 2011. Akut omhändertagande – i mötet mellan patienter,
närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning (vårdvetenskap/caring science), ISBN: 978-91-86491-95-6.

58. Karoline Johansson, 2011. Properties of wave-front sets and non-tangential
convergence (matematik/mathematics), ISBN: 978-91-86491-96-3.
59. Stina K. Carlsson, 2011. Effects of adenosine and acetylcholine on the
lacrimal gland (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences), ISBN: 978-91-

86491-97-0.
60. Peter Nyman, 2011. On relations between classical and quantum theories of information and probability (matematik/mathematics), ISBN: 978-91-86491-98-7.
61. Olof Engstedt, 2011. Anadromous Pike in the Baltic Sea (akvatisk ekologi/aquatic ecology), ISBN: 978-91-86491-99-4.
62. Lise-Lotte Ozolins, 2011. Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang
(vårdvetenskap/caring science), ISBN: 978-91-86983-00-0.
63. Naghi Momeni, 2011. Blood based biomarkers for detection of autistic spectrum
disorders (biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences), ISBN: 978-91-8698301-7.
64. Emina Hadziabdic, 2011. The use of interpreter in healthcare. Perspectives of
individuals, healthcare staff and families (vårdvetenskap/caring science), ISBN:
978-91-86983-04-8.
65. Lina Lindell, 2011. Environmental Effects of Agricultural Expansion in the
Upper Amazon. A Study of river Basin Geochemistry and Hydrochemistry, and
Farmers´Perceptions (miljövetenskap/environmental science) ISBN: 978-9186983-05-5.
66. Helmer Belbo, 2011. Efficiency of accumulating felling heads and harvesting
heads in mechanized thinning of small diameter trees (skogs- och träteknik/forestry
and wood technology) ISBN: 978-91-86983-08-6
67. Linda Olofsson, 2011. Studies of terpene metabolism in trichomes of Artemisia
annua L. (biokemi/biochemistry) ISBN: 978-91-86983-12-3.
68. Ann-Sofie Bergman, 2011. Lämpliga eller olämpliga hem? Fosterbarnsvård
och fosterhemskontroll under 1900-talet (socialt arbete/social work) ISBN: 97891-86983-11-6.
69. Lisbeth Sandvall, 2011. Överskuldsättningens ansikten. En studie av vägar in
i och ut ur ekonomiska svårigheter (socialt arbete/social work) ISBN: 978-9186983-13-0.
70. Niclas Eberhagen, 2011. Understanding the Designing of Knowledge Work
Support Tools as a Situated Practice (datavetenskap/computer science) ISBN:
978-91-86983-15-4.
71. Charlotte Hommerberg, 2011. Persuasiveness in the discourse of wine. The
rhetoric of Robert Parker (engelska/English) ISBN: 978-91-86983-18-5.

72. Anette Almgren White, 2011. Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp (litteraturvetenskap/comparative literature) ISBN: 978.91-86983-20-8.
73. Mairon Johansson, 2011. I dialogens namn – idén om en överenskommelse
mellan regeringen och ideella organisationer (socialt arbete/social work) ISBN:
978-91-86983-21-5.
74. Zara Bersbo, 2011. ”Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och helt.”
Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971 (historia/history) ISBN:
978-91-86983-23-9.
75. Anders Bremer, 2012. Vid existensens gräns – Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus (vårdvetenskap/caring scinece) ISBN:
978-91-86983-25-3.
76. Viacheslav Mutavchi, 2012. Solid waste management based on cost-benefit
analysis using the WAMED model (miljövetenskap/environmental science),
ISBN: 978-91-86983-30-7.
77. Stina Israelsson, 2012. Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses
(biomedicinsk vetenskap/biomedical sciences), ISBN: 978-91-86983-32-1.
78. Susanne Sandberg, 2012. Internationalization processes of small and mediumsized enterprises: Entering and taking off from emerging markets (företagsekonomi/business administration), ISBN: 978-91-86983-35-2.
79. Karina Adbo, 2012. Relationships between models used for teaching chemistry
and those expressed by students (naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning/science education), ISBN: 978-91-86983-36-9.
80. Kirsten Husung, 2012. Écriture comme seul pays. Construction et subversion
des discours identitaires : hybridité et genre chez Assia Djebar et Nina Bouraoui
(franska/french), ISBN: 978-91-86983-41-3.
81. Anna Thurang, 2012. Vardagslivet och vårdandet för kvinnor och män med alkoholberoende. En studie om alkoholberoende kvinnor och mäns levda erfarenhet av
att leva med och vårdas för alkoholberoende (vårdvetenskap/caring science) ISBN:
978-91-86983-43-7.
82. Cecilia Jonsson, 2012. Volontärerna: Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer (socialt arbete/social work) ISBN: 978-9186983-44-4.

