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Abstract 

 

Villborg, Erica (2013). Att ”bli” en svensk expatriate – rums – och 

identitets(re)konstruktioner ur ett postkolonialt perspektiv. [“Becoming” a Swedish 

Expatriate – (re)constructions of Space and Identity from a Postcolonial Perspective]  
Human Geography, advanced level, master thesis for master exam in Human Geography, 
30 ECTS credits                                                                                                        
Supervisor: Charlotta Hedberg                                                                                                   
Language: Swedish 

 

Denna uppsats undersöker de rums- och identitets(re)konstruktioner som sker i mötet 

med De Andra. Semistrukturerade djupintervjuer med elva personer som har erfarenhet 

av arbete i postkolonial miljö – i detta fall Tanzania - samt platsobservation av ett så 

kallat ”expatriate community” ger empiri som analyseras med en dekonstruktiv 

intersektionell ansats. Studien visar att identitetsmarkörer korsas och skapar 

identitets(re)konstruktioner. Processen framkallar det objekt som inte tillhör det egna 

Jaget och skapar ett Dem – samtidigt som det sker omförhandlingar beträffande 

hemlandet och dess invånare. Det uppstår både ett avståndstagande och ett närmande till 

det som ses som ”svenskt” eller ”skandinaviskt”. Representationer skapas och 

förhandlingar sker mellan lokalbefolkning och expatriates men även inom den vita 

gruppen, baserat på faktorer som utbildning, ålder, inkomst, familjekonstellation, tid i 

landet och yrkestillhörighet. Detta påverkar rummet – i form av sociala rum såväl som 

konkreta platser. En slutsats är att intersektionalitet är ett användbart instrument för att 

se hur olika identitetsmarkörer (re)konstrueras i tid och rum – att vara ”vit” och 

”svensk” är inte samma sak ”här” som ”där”. Den svenska kolonin i Tanzania kan inte 

ses som en homogen grupp, varvid denna studie bidrar till ökad förståelse för den 

diversitet som präglar den privilegierade transnationella arbetskraften – expatriates.  

  

Nyckelord: Identitet, postkolonialism, dekonstruktion, intersektionella perspektiv, 

expatriate communities, transnationalism. 
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1. Inledning 

 

Sinnebilden av ”vi och dem” har konstruerats över tid – kolonialismen anses ha bidragit 

med ett konstruerande av binärt tänkande beträffande olika etniska grupper, samt vilka 

arbetsuppgifter som förknippas med respektive grupp.
1
 Dessa antaganden ligger till 

grund för det postkoloniala perspektivet i denna studie av svenska ”expatriates” i 

Tanzania.  

 Som en del i människors identitetskonstruktion ingår att gruppera, inkludera, skapa ett 

”vi”. Samtidigt skapar detta ”vi” också ett ”dem”. En av respondenterna i denna studie, 

som är antropolog i grunden, menar: …” jag tror att det ligger i människans natur att 

klassificera varandra lite, och det ska bli hanterbara grupper - det får inte bli för 

många i varje grupp.”
2
Alla individer ingår i flera grupper, flera ”vi”, och har flera 

”dem” som motbild. Kontexten påverkar till stor del hur viktig ”vi” är – ser jag en VM-

final mellan Sverige och Schweiz är jag väldigt svensk, när vi firar midsommar är jag 

stolt kulla. När jag arbetade i Tanzania var jag en ”Mzungu”, en ”vit”. När en av 

respondenterna i denna studie arbetade i Sydafrika innan stationeringen i Tanzania fick 

vitheten en helt annan betydelse – hon sammanblandades med de vita sydafrikanerna – 

boerna – vilket kändes obehaglig eftersom det fortfarande råder så stora motsättningar i 

Sydafrika 
3
. Vitheten visar sig betyda olika saker i olika kontexter, vilket också tidigare 

forskning visat.
4
 

Att ha en internationell karriär för en kortare eller längre tidsrymd kan liknas vid att gå 

in i ett nytt rum. Du går in i detta rum med förväntningar av olika slag, baserade på dina 

tidigare erfarenheter. De som redan befinner sig i rummet kommer att ha förväntningar 

på och förutfattade meningar om dig, och mötet innebär en förhandling kring den egna 

identiteten. Utifrån dessa tankar utförs etnografisk studie av expatriates och expatriate-

communities i Tanzania. Hur påverkar de den nya platsen, och hur blir de påverkade av 

den? Hur uppfattar de sin ursprungsnationalitet i denna nya kontext, och får de en annan 

syn på vad det innebär att vara ”vit”? Vilka andra identitetsmarkörer påverkar deras 

position? 

Det kan hävdas att dualistiska grupperingar som ”svart och vit” behövs inom forskning 

för att kunna se de orättvisor som faktiskt existerar på vår jord. I den bästa av världar 

skulle vi helt kunna sudda ut binära förhållanden, men det kan snarare ses som en 

antirasistisk strategi att arbeta med dualiteter istället för att negligera att de fortfarande 

påverkar människors uppfattning och handlande.
5
 Genom att lägga till ytterligare binära 

förhållanden som kvinna – man, yngre – äldre och liknande, använder denna studie 

intersektionalitet som ett viktigt analysverktyg av det empiriska materialet.  

Detta inledande avsnitt ämnar ge en bakgrund till postkolonialismens framväxt genom 

att hävda att kolonialism inverkat på vår tolkning av världen. Sharp (2009) talar för att 

                                                           
1
Leonard 2010 s 23-31; Said 1978 s 207-215 

2
 ”Maria”, bistånd, intervju utförd i svensk småstad 20130221 

3
 “Victoria”, bistånd, intervju utförd i Dar es Salaam, Tanzania 20130418 

4
 Leonard 2010 s 31-34 

5
 Smith s 97-116  i:  Cloke & Johnston 2005  
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en kritisk postkolonial analys bör inledas med en tillbakablick över det europeiska 

koloniala projektet.
6
 För att förstå postkolonialismen som kritiskt teoretiskt fält 

innefattar denna studie därför en översikt av det europeiska koloniala projektet och dess 

maktdiskurs, varvat med nutidsexempel i form av vald empiri i denna studie, detta för 

att förhindra att kolonialism – postkolonialism enbart ses som tidsepoker som följde 

varandra. Istället erbjuds en bild av kolonialism/postkolonialism som pågående 

processer, vilket kan liknas vid det paradigm som presenteras av de los Reyes (2011)
7
. 

Avsnittet avslutas med en problematisering kring de representationer som förknippas 

med termen ”expatriates” samt det forskningsbidrag denna studie ämnar ge. 

 

1.1 Det koloniala projektet och konstruerandet av en europeisk identitet 

Konstruktionen av den imaginära geografin påbörjades redan under medeltiden i 

Europa, i form av reseberättelser kryddade med legender och myter om vad som befann 

sig bortom gränsen för det då kända.
8
. Detta ledde i sin tur till en konstruktion av 

mänskliga stereotyper, där andra folkslag kom att stå i kontrast mot normen, den vite 

mannen.
 9

 Denna konstruktion förstärktes ytterligare genom det europeiska koloniala 

projektet, där invånare i kolonierna blev: …”offer för stereotypernas makt: 

kolonialismens bild av den svarte som de vitas motsats.
10

 Mänsklig kolonisation är inget 

som ”uppfanns” under upplysningstiden - det finns många exempel på tidig 

kolonisation. Trots detta är det i regel 1700-talet och framåt som kritiskt granskas inom 

den postkoloniala teoribildningen, 
11

  vilket kan förklaras av att den europeiska 

expansionen var under denna period kraftigare än någonsin…” Från 1815 till 1914 

utvidgades Europas direkta koloniala kontroll från cirka 35 % av jordens yta till cirka 

85 %. Alla kontinenter påverkades, allra mest Afrika och Asien. De två största 

imperierna var det brittiska och det franska.”
12

  

 

Bilden av det Annorlunda har hjälpt till att definiera Europa och skapa en europeisk 

identitetskänsla, 
13

 en identitetskänsla som enar samtidigt som den skapar en spegelbild 

av ”De Andra”. Här påminns vi om det tu-eggade begreppet identitet – det som tillhör, 

men också det som inte tillhör, det som är annorlunda, avvikande och som därigenom 

också exkluderas. I denna studie framkommer att respondenterna befinner sig i flera 

olika grupper, flera olika Vi, men också i konstruktioner av de Andra.  

  

Ett avhumaniserande förhållningssätt till andra länder och kulturer byggde historiskt sett 

upp den europeiska imperialismen och …”förde fram tankarna om en binär typologi 

med avancerade och efterblivna (eller underlägsna) raser, kulturer och samhällen.”
14

 

Denna nutidsstudie visar att det fortfarande lever kvar en uppfattning om hur 

människors ursprung förknippas med kunskap och kompetens. En respondent beskriver 

                                                           
6
Sharp 2009 s 9 

7
 de los Reyes 2011 s 19 

8
 Sharp 2009 s 11-12 

9
Förord Azar 1995 i: Fanon 1971 

10
 Sharp 2009 s 11-12 

11
 Se till exempel Sharp 2009 s 3-4, Nayak & Jeffrey 2011 s 204 

12
 Said 1978 s 43 

13
 se till exempel Said 1978 s 3-4, Sharp 2009 s 12. 

14
Said 1978 s 207 
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hur hon upplever att lokala människor måste jobba ännu hårdare för att visa vad de kan, 

och att hon ser ett problem i att vissa människor från västvärlden behandlar dem som 

barn.
15

 

Genom världsutställningarna gjordes ”vildar” från främmande kulturer synliga för 

folket hemma i Europa. Från 1889 till 1914 rekonstruerade man hela byar på 

utställningarna och förde dit människor från koloniserade områden.
16

 Detta kan tolkas 

som ett sätt att visa befolkning vad som tillhörde dem, vad man “fick för pengarna” i 

imperiets koststamma apparatur. 
17

 En respondent menar att dagens turism fortsätter att 

objektifiera lokalbefolkningen när hon beskriver turister som invaderar Stone Town på 

Zanzibar, Tanzania: .” De går runt i Stone Town och fotograferar människor och 

kvinnor som försöker att skyla sig och det är sån otrolig disrespect! Det är som att det 

här är Disneyland. Men det är det inte, det är människor som bor här!” 
18

 

Det hävdas att framväxten av Europa under kolonialtiden har bidragit till skapandet av 

begreppet eurocentrism
19

 - en begreppsmässig centrering av Europa när det kommer till 

faktorer som språk, kultur och vetenskap. Vidare ses koloniseringen ha en betydande 

roll i skapandet av den nya världen – modernitetens inte bara eurocentriska utan även 

androcentriska världsbild. 
20

 Denna tid av expanderande europeisk kolonisation 

sammanfaller med industrialiseringen och dess syn på rationell kunskap.
21

  Den 

manliga, ”vita” diskursen är stark under perioden – det manlig europeiska subjektet är 

hjälte, äventyrare, vagabond och tämjaren av naturen. 
22

 Denna vita, androcentriska 

diskurs kan spåras i flera discipliner, till exempel mannen som entreprenör – stark och 

dominerande.
23

 Denna studie visar att Tanzania uppfattas som mansdominerat och att 

vara kvinna är en identitetsmarkör som ibland ”kolliderar” med den makt som vitheten 

symboliserar i kontexten
24

.  

I nutida feministisk postkolonialism höjs röster för att vidga den ensidiga, homogena 

bilden av den koloniala eliten: 

”efter att ha koncentrerat oss på hur kolonisatörerna betraktade den 

infödda andra, börjar vi nu förstå hur européerna i kolonierna såg på sig 

själva och hur de konstruerade gemenskaper byggda på ras-, klass-, och 

könsasymmetrier – gemenskaper som på betydande sätt skilde sig från de 

europeiska modeller som de utgick ifrån”. 
25

 

                                                           
15

 ”Nina”, entreprenör, intervju utförd på Zanzibar, Tanzania 20130415 
16

 Sharp 2009 s 50 
17

ibid s 11-54 
18

 ”Carina”, entreprenör, intervju utförd på Zanzibar, Tanzania 20130416 
19

 Se exempelvis Kanth 2009 s 1-296 
20

 de los Reyes 2011 s 18 
21

 Sharp 2009 s 11- 54 
22

 ibid s 27-41 
23

 Se till exempel Mishra & Zachary 2011 article 
24

  ”Maria”, bistånd, intervju utförd i svensk småstad 20130221;”Linda”, akademiker, intervju utförd i 
Dar es Salaam, Tanzania 20130421 
25

 Stoler s 113 i: de los Reyes 2011 



8 
 

 Utifrån denna studies syfte är det av intresse att se att detta resonemang kan spåras även 

inom samtida forskning om expatriates i postkoloniala miljöer – beträffande att föra 

fram en diversitet i ”expat-upplevelsen.”
26

 

 

1.2 Expatriates – en värdeladdad term 

Innan jag själv åkte till Tanzania för att arbeta för en tid hade jag inte reflekterat mycket 

över min ”svenskhet” eller min ”vithet”. Min identitetskänsla över att vara ”svensk” 

testades i en vidare kontext, och jag blev förvånad över hur mycket min 

ursprungsnationalitet spelade in i hur jag bemöttes och vilka förväntningar som sattes på 

mig. En annan identitetskänsla, som jag inte var lika bekväm i, var det faktum att jag är 

”vit”. Svenskheten kände jag mig stolt över, det representerade Olof Palme, godhet, 

bistånd och social trygghet. ”Vitheten” kom istället att handla om rätten att bestämma 

över andra, att vara förmer bara på grund av min ”ras”. Individens resande över den 

geografiska ytan skapar reflektioner som berör identitetsfrågor. Uppfattningen om ”ras” 

samspelar med tid och rum vilket gör att det inte är något konstant begrepp, utan 

kommer att påverkas av var vi är och när vi är där 
27

. Detta blir väldigt tydligt under en 

intervju i denna studie, där respondenten beskriver att det är lättare att vara ”expat” i 

Tanzania än i Sydafrika: ”Om man är boer förknippas man med något enormt negativt, 

och alla tror att man är boer. Sen när de kommer på att man inte är det, kan det bli lite 

annorlunda, liksom… Men första intrycket…”
28

 

”Expatriate” eller ”expat”, som i denna studie används med en vid betydelse ”att man är 

utomlands för att jobba” innehåller representationer som jag inte vill förlora genom en 

översättning. Termen är laddad med associationer som väcker frågor kring 

arbetskraftsinvandring och skillnader mellan olika befolkningsgrupper: Det som ofta 

förknippas med ”expatriates” är vita personer ur en privilegierad högre medelklass som 

har en god inkomst, som kommer från Europa, Nya Zeeland, Australien eller 

Nordamerika. Eftersom termen inkluderar en viss typ av människor, så fungerar den 

också uteslutande. Uteslutningen är baserad på uppfattningar om utbildningsnivå, 

klasskillnader, nationalitet och yrke. 
29

 Samtidigt som termen innehåller 

representationer så vill jag med denna studie visa den mångfald som finns i gruppen, 

beträffande hur respondenterna upplever sin privilegierade tillvaro utifrån olika 

intersektionella perspektiv som kön, ”klass”, ålder och liknande.  Jag använder ordet 

expatriate som en slags kontrast till migrant workers, eftersom jag under den tid jag 

själv arbetade i Tanzania aldrig hörde den benämningen på västerländsk arbetskraft i 

Afrika.  

Hein de Haas, en Oxford-baserad migrationsforskare tar upp de representationer som 

associeras med expatriates respektive migrants i sin blogg. Han leker med tanken att 

européer i framtiden flyr ett underutvecklat Europa för att flytta till The United States of 

Africa, så som i filmen ”Africa Paradise” av Sylvestre Amoussou. I centrum står ett 

ungt, europeiskt par som är fattiga ”migrants” och som möter alla de svårigheter och 

utmaningar som förknippas med begreppet. de Haas utvecklar sitt resonemang kopplat 

                                                           
26

 Se till exempel Leonard 2010 s 8 
27

 Leonard 2010 s 19 
28

 “Victoria”, bistånd, intervju utförd i Dar es Salaam, Tanzania 20130418 
29

 Leonard 2010 s 12-13 
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till nutid och menar att expatriates förknippas med människor från västvärlden. Han 

ifrågasätter varför de sällan kallas för ”migrants”. Han menar att flera afrikanska 

migranter kallas just ”migrants” även om de varken är fattiga eller desperata. Hans 

resonemang utmanar våra representationer av termerna och vilka som innesluts 

respektive exkluderas från dem. 
30

 

 

Jag använder termen ”expatriates” eller ”expats” oavsett om respondenterna är 

utlandsstationerade via en svensk arbetsgivare eller har etablerat sig på eget bevåg – 

vilket i empirin kommer att visa sig ha avgörande betydelse för hur respondenterna ser 

på sin egen identitet. Att etablera sig själv i landet utan stöd från en svensk arbetsgivare 

skapar en stark identitetskänsla som också påverkar de sociala nätverken. Denna 

identitetskänsla skapar också en motbild, ett Dem – i form av de som är 

utlandsstationerade med en arbetsgivare i ryggen.  En entreprenör som är i landet helt på 

eget initiativ beskriver det han sammankopplar med termen expats i Tanzania; det är de 

som jobbar inom bistånd: …”allting är bra ordnat, det är hus, det är bilar, bra lön, 

liksom sådär då. De är ofta väldigt frånkopplade från verkligheten, det är den känslan 

som jag har…” 
31

 Samtliga entreprenörer bland respondenterna uttrycker en känsla av 

att de hamnar närmare ”verkligheten” än de som är utsända av en svensk organisation, 

och att de har en helt annan långsiktighet och personlig insats i sina verksamheter.   

 

1.3 Bidrag 

Vad kan då en studie av expatriates bidra med i en större kontext? Etnografisk forskning 

om individen i transnationella rum bidrar med en ökad förståelse för globala processer 

kring arbetsuppdelning och mobil arbetskraft – med nyckelord som identitet, 

inkludering och exkludering. På det lokala planet skapar studien frågor om arbetets 

fördelning kopplat till etnicitet, i form av vilka som har makten på platsen respektive 

vilka som utför de mer okvalificerade sysslorna, vilka som konsumerar platsen och vad 

som skiljer dem ifrån de som utför servicearbeten. Jag talar för att det globala och det 

lokala i växelverkan skapar denna arbetsfördelning – människor påverkas av globala 

maktstrukturer, samtidigt som vi också deltar i att (re)producera dem.  

Med inspiration och inslag av (feministisk) postkolonialism och dess teoribildning och 

släktskap med poststrukturell dekonstruktion bidrar studien med en ökad förståelse för 

hur intersektionella perspektiv på termer som kön, etnicitet och ”klass” påverkar och 

påverkas av globala och lokala maktdiskurser. Ett intersektionellt angrepp innebär att en 

mängd olika identitetsmarkörer korsas och räknas in för att avgöra en persons 

positionering i rummet – att vara ”vit och ung kvinna” ska i analysen visa sig inte vara 

samma sak som ”vit, äldre man” beträffande vithetens privilegium. de los Reyes (2011) 

menar att ett intersektionellt perspektiv är…”en given utgångspunkt för kritiska 

maktanalyser”
32

. Genom att i analysen se hur termerna i växelverkan påverkar hur det 

är att vara ”svensk expatriate” ämnar jag undvika att reducera informanterna till enbart 

                                                           
30

 http://heindehaas.blogspot.com 
31

 ”Richard”, entreprenör, intervju utförd på Zanzibar, Tanzania 20130413 
32

 de los Reyes 2011 s 11 

http://heindehaas.blogspot.com/
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kön, etnisk tillhörighet etc.  En transnationell teorietisk ingång innebär vidare att såväl 

”här” som ”där” räknas in i identitetsmässiga (re)konstruktioner.
 33

  

Studien bidrar med en rumslig dimension av expat-livet, genom att synliggöra de expat-

communities som förknippas med livsstilen och som reproduceras genom sociala 

nätverk, som i sin tur visar sig vara påverkade av de identitetsmarkörer som diskuteras 

ovan. Studien väcker frågeställningar kring social segregation och hur vithetens 

hegemonier (re)produceras genom det stora tillgångsmässiga gap som olika platser 

uppvisar.  

Metodmässigt bidrar denna studie med utmaningar och diskussioner kring 

gränsdragning mellan ”hem” – ”fält”, ”vän” – ”respondent”, ”privat” - ”professionellt”: 

jag åker till fältet, samtidigt som fältet tidigare var mitt hem. Jag intervjuar ett par 

respondenter som är vänner eller som varit tidigare kollegor. Jag vistas i en miljö som 

jag känner igen, som jag självt har levt i och därmed bidragit till att (re)producera. När 

jag nu återvänder innebär det att komma tillbaka med en forskarlins över mina ögon. De 

etiska utmaningar som denna kontakt med respondenterna innebär problematiseras 

vidare under avsnitt Metod.  
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2. Syfte, forskningsfrågor och uppsatsens struktur 
 

I föregående kapitel byggdes en argumentation upp – det koloniala arvet och dess 

konstruktioner är relevant som bakgrund när expatriates studeras, eftersom den 

koloniala eran anses ha bidragit med synen på ”svart” och ”vit” kopplat till arbetets 

organisation.
34

 

I detta avsnitt beskriver jag syftet och dess forskningsfrågor: 

 

2.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att belysa de bakomliggande intersektionella 

identitetsmarkörer som påverkar vår uppfattning om ”Vi och Dem” samt hur processer 

av inkludering och exkludering påverkar sociala och geografiska rum.  

Frågeställningar kopplat till syftet är: 

- Hur har den koloniala eran bidragit med att skapa uppfattningar om Vi och 

Dem? Vilka faktorer reproducerar denna uppfattning idag? 

- Vad innebär det att vara en ” expatriate” - vilka förhandlingar och 

identitets(re)konstruktioner äger rum? 

- Vilka nya rum skapas, och hur är dessa kopplade till identitetskänsla, 

inkludering och exkludering? 

Den första frågeställningen besvaras delvis genom litteraturstudien. Vilka faktorer som 

reproducerar ett ”Vi och Dem”-perspektiv besvaras via empirin. Den andra 

frågeställningen är den som får mest utrymme i denna studie, då analysen av denna 

fråga också bidrar till att svara på frågeställning tre.  

2.2 Uppsatsens struktur 

Strukturen i denna uppsats kan beskrivas som följande: 

 

 I del tre beskrivs Tanzanias geografiska och historiska kontext. Genom 

litteraturstudie redogör jag i del fyra för postkolonialismens genealogi med bidrag 

från orientalism och feminism. Jag för parallellt med genomgången en form av 

källkritik där jag motiverar varför namn som Fanon och Said inkluderas. Den 

postkoloniala diskursens utbredning exemplifieras genom en kort genomgång av 

orientalism i Sverige – nu och då.  I del fem följer en fördjupning i 

postkolonialismens metodologiska framväxt. Foucault och Derrida presenteras som 

viktiga namn inom utformandet av postkoloniala analysverktyg.  

 

Litteraturstudien smalnar sedan av i del sex för att fokusera på samtida forskning 

kring privilegierad arbetskraft och de teoretiska ingångar som används. 

Transnationalism som teoretiskt fält presenteras i denna del, eftersom jag ser det 

som en viktig (och vanligt förekommande) teoretisk ingång när denna mobila grupp 

studeras. Under insamlingen och analysen av empirin framkommer flera 

                                                           
34
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transnationella inslag då flera respondenter rör sig över nationsgränserna vilket 

innebär att både ”här” och ”där” fortsätter att vara en del av deras liv
35

. Här 

kopplas en transnationell syn på identitet samman med orientalismens ”Othering-

process” samt det postkoloniala feministiska begreppet intersektionalitet, för att 

tydliggöra hur denna studie definierar identitets(re)konstruktion. I del sju 

presenteras de metoder jag använder för att samla in min empiri – etnografisk studie 

innefattande deltagande observation, autobiografi och semistrukturerade intervjuer 

samt platsobservation. Metoderna problematiseras utifrån sina begränsningar och 

utifrån etiska frågor och riktlinjer. Jag beskriver hur analysen av det empiriska 

materialet utförts.  

 

I del åtta presenteras den empiri som studien av expatriates i Tanzania har resulterat 

i, samt den platsobservation som gjorts av mig under fältresan. Mina autobiografiska 

upplevelser flätas in som reflektioner under studiens gång, utan att ta för mycket 

plats från redovisningen av respondenternas tankar. Samtidigt hade inte denna studie 

blivit till om jag inte bott i Tanzania, redan utformning av syfte och frågeställningar 

och teoretiska ingångar är färgade av min autobiografi. Jag väljer att redan i 

presentationen föra en diskussion och tolka empirin, detta för att min rubriksättning 

och uppdelning/kodning av empirin redan innebär en form av tolkning. I del nio 

kopplar jag samman insamlad empiri med tidigare forskning som presenterats i 

litteraturstudien för att i en konkluderande diskussion besvara syftet utifrån dess 

frågeställningar. Här presenteras också förslag på vidare studier på området. 

Slutligen presenteras slutsatsen i del tio.  
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3. Studiens geografiska kontext - Tanzania 
 

Tanzania är ett östafrikanskt land som bildats genom en union år 1964 mellan det 

tidigare Tanganyika och en ögrupp med självstyre – Zanzibar.
36

 Länder som tidigare 

haft makt över dessa geografiska delar är till exempel Portugal, Oman, Tyskland och 

Storbritannien.
37

  

Fastlandet domineras av kristendom, medan Zanzibar till största delen är muslimskt. År 

2011 uppmättes folkmängden till över 46 miljoner personer.
38

 

 

Yta - km2  945 090 (2010)  

Tid  svensk + 2 timmar  

Högsta berg  Kilimanjaro (5895 m ö h)  

Viktiga floder  Rufiji-Ruaha  

Största sjö  Victoriasjön  

Angränsande land/länder  
Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zambia, Kongo-

Kinshasa, Malawi, Mocambique  

Huvudstad med antal 

invånare  

Dodoma 180 000, Dar es Salaam 3 200 000 

(uppskattning 2010)  

Övriga större städer med 

antal invånare  

Mwanza 581 000, Zanzibar 495 000, Arusha 448 000, 

Mbeya 318 000 (uppskattning 2010)  

 

Källa: Utrikespolitiska Institutet 

 

Landet har tidigare setts som ett exempel på positiv utveckling under Julius Nyereres – 

även kallad frihetshjältens - socialistiska ledarskap. Landet politiskt sett präglas av 

stabilitet, men en bristfällig förvaltning och ekonomiska kriser har hindrat den positiva 

utvecklingen. Zanzibar har haft en del blodiga stridigheter under 2000-talet. 
39

 

När ekonomin gick tillbaka under 1990-talet minskade utbildningsnivån, denna negativa 

utvecklingsriktning har brutits. År 2006 så kan man se att nio av tio barn började 

grundskolan.
40

 

 Biståndsberoende och lån utifrån har inte tagit Tanzania ur den stora fattigdomen.
41

 

Sverige ger 750 – 800 MSEK i bistånd varje år.
42
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37
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38
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Landet tillhör fortfarande ett av världens fattigaste länder, och har ett stort 

importöverskott: 

Varuexport - miljoner US dollar  4 297 (2010)  

Varuimport - miljoner US dollar  7 125 (2010)  

Handelsbalans - miljoner US dollar  -2 828 (2010)  

   Källa: Utrikespolitiska Institutet 

Historiskt sett har olika folkslag sedan medeltiden kommit till landet för att bedriva 

slavhandel, kolonisera eller missionera. Idag är en växande ström av besökare turister. 

Turismen är en betydande inkomstkälla för landets exportinkomster: 

Antal besökare per år  783 000 (2010)  

Turistinkomster - miljoner US dollar  1 358 (2008)  

Turistinkomsternas andel av exporten - procent  26,1 (2008)  

    Källa: Utrikespolitiska Institutet 

 

Korruption ses som ett stort problem för utvecklingen av en gynnsam miljö för 

näringslivet. Detta påverkar även såväl inhemska som utländska investerare. Landet är 

positivt till utländska investerare, samtidigt som man tappar i Världsbankens ”Doing 

Business-index”.
43

 

Flera stora svenska företag som Scania, Ericsson, Sandvik och Atlas Copco finns 

representerade i Tanzania. På Zanzibar är det främst några mindre företag, inom 

tillverkande industri samt turism som etablerat sig. Man kan även se en ökning av 

svenska turister på Zanzibar. De cirka 250 svenskar som bor i Tanzania består till stor 

del av missionärer, men också en ökad grupp företagare.
44

 

Beträffande säkerheten i landet kan man läsa på Svenska Ambassaden hemsida att 

kriminaliteten ökat något på fastlandet såväl som på Zanzibar. En del av den 

informationen som ges till besökare lyder: 

”Rån och överfall på utlänningar (även väpnade) förekommer och särskilt 

väskryckningar som inte sällan blir våldsamma när offret inte genast släpper väskan, 

eller exempelvis bär ryggsäck som inte lätt går att slita av. Särskilt på Msasanihalvön 

där många västerlänningar är bosatta, men även i andra områden förekommer sedan 

en tid tillbaka väskryckning med hjälp av bil. Försök undvika att promenera med 

handväska eller andra föremål som kan antas innehålla värdesaker.”
45
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Msasanihalvön är den del av Dar es Salaam som inrymmer den tanzaniska eliten, 

tillsammans med ambassader och expatriate-bostäder. Här finns de mer exklusiva 

shopping- och hotellcentren som ”Sea Cliff” och ”The Slipway” . Under min vistelse i 

Dar es Saalam bodde jag på The Slipway, som också är i fokus för den platsobservation 

som inryms i min empiri. Nutida forskning inom kulturgeografi beskriver hur de 

segregeringsmönster som formade Dar es Salaam under tysk kolonialt styre och senare 

under brittiskt mandat fortsätter att prägla staden i form av social segregering. Att denna 

sociala segregering fortgår, trots försök att så att säga ”planera bort” den, gör platsen 

viktig ur ett forskningsperspektiv.
46
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4. Teoretisk genealogi  
 

Detta kapitel syftar till att beskriva postkolonialismens teoretiska genealogi samt kritik 

mot teoribildningen. Det är ingen slump att jag använder ordet genealogi, snarare ett 

medvetet val att knyta an till en viss diskursiv tankeformation. Foucault hämtade 

begreppet genealogi från Nietzsche.
47

 Genealogi vill: …”ägna sig åt att finna några av 

de ”myriader av händelser” som formar våra föreställningar, idéer och begrepp som 

tillsammans utgör vad som vid en viss tidpunkt framstår som historia”. 
48

. Begreppet 

visar tydligt på Foucaults motstånd mot att finna direkta ursprung, och visar istället på 

historiens ständiga rörelser.
49

 Inom geografins teoriområde argumenteras det för en 

tillbakablick inom det egna ämnesområdet för att förstå hur tidigare diskurser format 

dagens debatt. Tidiga teorier som tidsmässigt sammanfaller med den koloniala eran kan 

beskrivas som normativa – hur världen borde se ut i relation till de positivistiska – hur 

den ser ut. Denna syn på kunskap stödjer dåtidens koloniala diskurs
50

, och bidrar med 

vad jag tolkar som ett slags akademiskt rättfärdigande under den koloniala 

utbredningen:  

”…the 18th and 19th centuries were a time of imperial expansion, as 

powerful states, particularly those in Western Europe, used their military 

and science advances to claim territories in Africa, South America and 

Asia from their indigenous inhabitants”
51

 

Denna maktutövning förklarades under tidseran av många som ett … ”civiling mission, 

bringing order to barbarous parts of the world that lacked the supposed civility of the 

European states”. 
52

  

 Kapitlet inleds med en presentation av Frantz Fanon – som med ett innanförperspektiv 

beskriver den tidens diskurs, och, som jag senare argumenterar för, fortfarande är en 

viktig del av teoribildningen. Efter detta presenteras Orientalismen, eftersom denna 

studie använder verktyg i form av de Othering-processer som Said beskriver – ett 

skapande av ”Vi och Dem”. Kapitlet avslutas med en inblick i den koloniala diskursens 

utbredning – exemplifierat av orientalism i Sverige, nu och då.  

 

4.1 Frantz Fanon  

Frantz Fanon har av vissa kallats …”den postkoloniala teoribildningens fader.”
53

 Han 

är ett återkommande namn vid teoriinläsning och har därmed en inverkan på 

teoribildningen även idag.  
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 Fanons mål är inte bara att upplysa oss, han vill även förändra:…”I absolut mening är 

inte negern mer värd att älska än tjecken. Det handlar om att ge människan hennes 

frihet”.
54

 Han fortsätter: …”den vita människan är instängd i sin vithet. Den svarta 

människan i sin svarthet.
55

 Samtidigt är vitheten respektive svartheten olika, beträffande 

vad man historiskt sett kopplat ihop med begreppen och den eventuella makt som följer 

med färgen . 
56

 Denna studie visar att även i nutid skiljer sig representationerna av vithet 

åt i olika rum, i intersekt med kön och ålder – att vara en ung, vit kvinna innebär till 

exempel inte samma makt som att vara en äldre, vit man.    

Fanon beskriver sin uppväxt i en koloniserad tillvaro – på ön Martinique i Västindien. 

Samtidigt menar han att hans resonemang kan innefatta koloniserade folk över hela 

världen.
57

  Hans ibland våldsamma motstånd mot kolonialväldet utgår från hans värld, 

hans upplevelser, genom något som i nutida forskning skulle kunna beskrivas som en 

tidig autobiografisk metod, enligt min mening. 

Sharp (2009) framför kritik mot en könsbild som fokuserar på det manliga…”Fanon´s 

vision of change is also not without its flaws. For instance, as we have seen there is a 

gendering of trauma in his writing. His books are written for male resisters”.
58

 Mot 

detta kan ställas att andra forskare inom den feministiska postkolonialismen menar att 

Fanon är en av de få manliga teoretiker som studerat relationen mellan nationalism och 

könsmakt
59

. Det framförs att han idag ses som en föregångare beträffande koloniala 

relationer och det förtryck det representerar, i form av …”rasism, nationalism, sexism 

och förtryck” 
60

. Att tala om Fanons bidrag till teoribildningen anser jag därför vara väl 

befogat, även ur ett nutida feministiskt perspektiv.  

 

4.2 Orientalism 

Med Edward Saids forskning som utgångspunkt vänder vi oss nu mot orientalismen. 

Saids verk från 1978 är ett av de viktigaste bidragen till konstruerandet av den 

postkoloniala teorin. Han utför i detta verk en diskursanalys av hur bilden av (främst) 

mellanöstern växer fram grundad på granskning av den gren inom akademisk forskning 

som kallades orientalism.
 61

 Han väger även in skönlitterära verk och reseberättelser i 

sin beskrivning av hur De Andra framställs mot den Europeiska identiteten
 62

. 

Orientalismens storhetsperiod kunde ses explodera lavinartat i takt med koloniseringen: 

…”Den period under vilken orientalismens innehåll och institutioner utvecklades 

språngvis sammanfaller exakt med den period under vilken den europeiska expansionen 

i världen var kraftigare än nånsin.
63

 De brittiska och franska frammarscherna över 

jordens yta påverkade de koloniserade länderna på flera nivåer: ”De [britterna och 
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fransmännen, min anmärkning] delade inte bara land, vinster eller styre, det var den 

intellektuella makt som jag har kallat orientalism”. 
64

 Under analysen av denna studies 

nutida empiri framkommer att det finns delar av lokalbefolkningen som tillägnat sig 

västvärldens kunskap och levnadssätt vilket sammankopplas med en ”vithet”. Detta, 

menar jag, påvisar att västvärldens kunskapsdiskurs lever kvar i nutid. Jag minns min 

egen kamp, på det hotell där jag arbetade, att träna den lokala personalen hur ett bord 

ska dukas, vilka glas som används till vilken dryck och så vidare. Samtidigt reflekterade 

jag över den ”sanning” som reproducerades. En ”sanning” är att ett rött vin ska drickas 

ur ett glas avsett för rött vin. En annan ”sanning” är att vilket dricksglas som helst – helt 

och rent – duger gott. Men då gästerna delade min västerländska ”sanning”, så var det 

den jag förmedlade till personalen.  

Jag tolkar Saids forskning som en diskursanalys över hur det Annorlunda framställs – 

det är en skildring av hur imaginära geografier konstrueras genom tid. I likhet med 

Fanon talar han ”inifrån” eftersom han själv är av arabisk härkomst
65

. Han är kritisk i 

sin forskning och presenterar ett Europa som framställer sig självt som överlägset.
66

 

Liksom flera andra postkoloniala författare beskriver han sambandet mellan 

upplysningstiden, västvärldens syn på rationell kunskap och konstruerandet av Vi och 

Dem, där ”De” faller utanför ramarna för det som anses rationellt.
67

 Denna studie 

använder hans resonemang beträffande denna ”Othering”-process, men avgränsar den 

inte som en process mellan det globala syd – det globala nord, utan beskriver även Vi- 

och Dem- perspektiv inom gruppen av expatriates från västvärlden. Jag vill med detta 

synliggöra de processer vi människor deltar i, omedvetet eller medvetet, och som inte 

kan reduceras till enbart svart-vit.  

Jag ser orientalismen som en analys av hur kunskap, makt och geografi påverkar de 

mänskliga värderingarna och hur detta är en pågående process som varierar i tid och 

rum. Ur ett kulturgeografiskt perspektiv diskuterar Nayak & Jeffrey (2011) på ett 

liknande sätt vikten av att förstå vart dagens teorier kommer ifrån, och hur de utvecklats 

i olika kontexter. De lyfter fram sambandet mellan maktutövande och framväxten av 

tidiga geografiska teorier, så som att environmental determinsism reflekterade det 

imperialistiska begäret.
 68

 

Saids orientalism har inte bara haft stor genomslagskraft, den har också kritiserats. 

Några av de främsta invändningarna mot hans arbete är att han själv generaliserar 

Västvärlden; allt som inte är Orienten blir Occidenten, och på så sätt glöms de grupper 

bort som haft svårt att komma till tals inom Europa.
69

  Ställt mot detta kan det hävdas 

att de analysverktyg som erbjuds genom orientalism och ”Vi – och Dem – processer 

även kan gagna dessa grupper. Ett exempel på detta är nutida svenska forskare som 

inspirerats av orientalism och studerat till exempel romers liv i Sverige.
70

 Även om 

denna studie fokuserar på expatriates i Tanzania, så kan de verktyg som Said erbjuder 
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användas på forskning kring till exempel arbetskraft och den uppdelning som råder i 

Sverige.  

Feminister har kritiserat Said för att inte föra fram en mer nyanserad bild av forskningen 

kring orienten, de menar att flertalet kvinnliga resenärer bidrog med andra bilder av 

orienten än de som producerades av män, vilket inte lyfts fram.
71

 Samtidigt är det en del 

av Saids kritik mot orientalismen, där han benämner det som ett... ”exklusivt manligt 

område. I likhet med många andra yrkesmässiga skrån under modern tid betraktade den 

sig själv och sitt ämne med sexistiska skygglappar”.
72

 Han lyfter här själv fram den 

androcentriska dominansen i det material han analyserade.  

 

4.3 Den (feministiska) postkoloniala paradigmen 

Postkolonialismen som teoretiskt fält kan sägas vara konstruerad…” through 

geographies of imagination, knowledge and power” 
73

 och berör rent tidsmässigt en era 

efter kolonisering. Exakt när denna tid av självständighet varierar: Tanzania, som denna 

studie berör, bildades genom en sammanslagning av fastlandet och ögruppen Zanzibar 

och blev självständigt under 1960-talet efter år av tyskt styre, följt av brittiskt mandat 

efter första världskriget.
74

 För forskare inom postkolonialism är det av vikt att föra fram 

hur kolonialismens tankar hänger ihop med det som sker idag 
75

. Ett synsätt är att 

postkolonialism fanns redan under kolonialtiden i form av kritiska skrifter och teorier, 

och att strukturer av kolonialism är närvarande än idag.
76

 Likväl som vi idag kan 

kritisera den koloniala erans makthegemonier, så är det också viktigt att lyfta fram de 

som gick emot den tidens diskurser.
77

 Detta paradigm appliceras i denna studie, genom 

att se grader av postkolonialism och kolonialism existerande sida vid sida, närvarande 

nu som då, och som symboliserar ett kritiskt analysverktyg beträffande mänsklig 

konstruktion av stereotyper, ”Othering”-processer och dess relation till kunskap och 

makt, snarare än som några linjära tidsperioder.  

de los Reyes använder begreppet genealogier när hon beskriver den postkoloniala 

feminismens paradigm. Hon menar att: …”en relativt vanlig uppfattning har varit att 

postkolonialt feministiskt tänkande utgör ett svar på såväl postkolonialismens 

könsblindhet som den västerländska feminismens ointresse för rasism och vithetens 

hegemoni”
78

.  Hon talar för att inte dra för skarp skiljelinje mellan de bägge 

teoribildningarna utan beskriver hur det finns tidig antirasistisk kritik inom feminismen 

likväl som viktiga kvinnliga teoretiker så som Gayatri Spivak, Chandra Talpade 

Mohanty, Gloria Anzalduá och Trinh Minh-ha inom den postkoloniala 

teoribildningen
79

: 
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…” enligt min uppfattning bidrar postkoloniala feministiska teorier med 

läsningar och frågor som går utöver den enkla matematik som impliceras 

av tankarna om ett feministiskt tillägg till postkolonialism eller en 

raskritisk komplettering av feminism, De problem som formuleras ur ett 

postkolonialt perspektiv handlar istället om att hitta nya sätt att läsa och 

tänka om de dikotomier som etableras i rasismens närvaro i feministiska 

praktiker och androcentrismens påverkan på koloniala teorier”.
80

 

Jag tolkar detta som att feministisk postkolonialism erbjuder en ny lins som är större än 

summan av de två. Feministisk postkolonial teori kan bidra med analyser som går emot 

såväl eurocentrering som könsstereotyper genom att …”formulera en maktkritik som 

utmanar såväl androcentriska globala hegemonier som de olika former av västerländsk 

dominans som etablerades i och med det koloniala projektet”
81

 För mig känns denna 

ingång självklar – ett av postkolonialismens mål är att ge röst åt de som inte hörs – då 

måste en maktkritik riktas mot alla former av dominans, oavsett om de baseras på 

etnicitet eller kön.  En känd kritisk kvinnlig postkolonial forskare, Gayatri Chakoravorty 

Spivak, har påverkat den epistemologiska debatten. Hon använder sig av begreppet 

subaltern inom den kritiska postkolonialismen för att beskriva utanförskap kring 

maktens hegemonier: ”hon använder begreppet för att tala om situeringar utanför 

kapitalismens och socialismens logik och bortom rådande diskurser om klass, kön och 

annan underordning”.
82

 Denna studie går inte vidare in på begreppet eftersom fokus är 

på expatriates – en grupp som istället kan ses ha ett innanförskap i maktens hegemonier. 

Samtidigt, i det dualistiska, binära tänkande som denna studie rör sig i kan det genom 

innanförskapet också ges, om så bara en skuggbild, av det som befinner sig utanför.  

 

4.4 Den koloniala diskursens utbredning i Sverige 

Leonard (2010) menar att det inom studier av ”vithet” är viktigt att väga in nationalitet. 

Detta exemplifierar hon bland annat genom skillnaden mellan vita med olika härkomst i 

Sydafrika, och hur denna härkomst (att vara britt, australiensare eller afrikaner) starkt 

påverkar identitetskänslan – ”vithet” står för olika saker i olika nationella kontexter.
83

 

Detta är något som också framkommer i denna studie – vithetens platsbundenhet.
84

 

Eftersom studien behandlar transnationella svenskar i en postkolonial miljö, finner jag 

det befogat att även ge en kort beskrivning av kolonialism/orientalism i Sverige. de los 

Reyes (2011) menar att: 

”Även om Sverige haft en relativt marginell roll som kolonialmakt så har 

utforskandet av landets position på den koloniala kartan tillfört viktiga 

insikter om nutida former för maktutövningar i det svenska samhället..”
85
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Jag tolkar de los Reyes som att det svenska rummet inte kan sägas stå utanför olika 

former av maktutövningar. Genom kritiska maktanalyser som väger in olika perspektiv 

kan ett kolonialt nu spåras, även i Sverige. Respondenterna är av svensk eller 

skandinavisk härkomst, varav jag anser att den konstruktion av ”svenskhet” som 

presenteras nedan är relevant för denna studie:  

Innehållet i den svenska skolundervisningen påverkas av kolonialtidens världs och 

människosyn, så långt fram som till 1950-talet. Man kan tala om …”en kolonial 

undervisning utan kolonier”.
86

 De stereotypa framställningarna av folkslag i Sverige 

under 1900-talets första hälft handlar om nidbilder av judar, samer, ”tattare” och 

zigenare. Detta skapande av ”Vi och Dem” kan ses som ett konstruerande av en svensk 

identitet. Svenskheten och blondheten kommer inte bara att handla om utseendet, utan 

moraliska normer kopplas till detta, så som att vara arbetsam och ärlig. 
87

 Denna 

uppbyggnad av maktstrukturer bidrar till att västvärlden blir norm och inte behöver 

problematiseras eller utsättas för granskning: 

…”precis som i fallet med de orientalistiska strukturer som Said 

definierade och analyserade, skapar processen sitt eget objekt under 

resans gång: `orient´ respektive `invandrare´. Och därmed också en 

maktstruktur som garanterar att `västerlandet´ eller `svenskheten´ aldrig 

blir föremål för granskning eller problematisering”.
88

 

Vi blir påminda om att stereotyper är i högsta grad närvarande, även idag. I den svenska 

offentligheten är vanligt att till exempel använda litteratur och ”invandrar”-litteratur, 

kvinna och ”invandrarkvinna.”
89

 Jag reflekterar själv över att det fortfarande heter 

postkolonialism respektive ”feministisk” postkolonialism. Åter blir normen mannen, jag 

har inte en enda gång stött på ”maskulin” postkolonialism under teoriinläsningen. Detta, 

anser jag, är tecken på en androcentrisk världsbild som ännu inte släppt sitt grepp. 
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5. Postkoloniala analysverktyg och metodologisk utveckling 
 

I detta avsnitt presenteras tänkare som till stor del inspirerat utformningen av 

postkoloniala och poststrukturella analyser. Detta avsnitt tillhör delvis metod, men 

eftersom jag finner det svårt att sära på teori och metod beträffande diskurs och 

dekonstruktion väljer jag att placera de här, för att ge läsaren den koloniala bakgrunden 

och den diskursiva svängningen mot – post, innan nutida forskning kring expatriates 

presenteras. Eftersom jag har en postkolonial lins som utgår från ett socialt 

konstruerande av termer är släktskapet med poststrukturalism tydlig: ”poststructuralist 

epistemologies have some clear connections with those versions of postcolonialism 

which seek to avoid conceptual fixings of ”race” in their analysis”. 
90

 

Under 1980-talet kan man tala om en `cultural turn´ även inom ämnesområdet geografi 
91

.  Denna diskursiva svängning har inneburit ett nytt sätt att se på vad som är 

”sanning”. Sanningen är inget absolut, som finns där ute för att hämtas in – istället 

konstrueras den på en mängd olika sätt
92

.  Denna diskursiva svängning medförde ett 

ökat intresse för kulturella studier och kritisk social teori. Influerande kritiska teoretiker 

så som Foucault (power/knowledge och discourse) och Derrida (deconstructionism) 

påverkade den epistemologiska debatten inom ämnet
93

. Den postkoloniala geografin 

influerades av dessa debatter och fler geografer strävade efter att ifrågasätta 

centreringen av västvärlden 
94

. Begreppet eurocentrism och kritiken mot detta innebär 

en granskning av den europeiska centreringen – inte som något som bara skedde då, 

utan i form av ett paradigm som fortsätter att upprepa sig – i språk, i kultur, i vetenskap. 

Ur detta perspektiv kan även kritik riktas mot att postkolonialismen som teoribildning i 

hög grad fokuserar på den europeiska kolonialismen, och inte på andra epoker av 

mänsklig kolonialism
95

. Nayak & Jeffrey (2011) menar att även om den postkoloniala 

teoribildningen strävar efter ett avbrott i denna centrering så har forskningen inte 

uppnått detta mål 
96

. De ser ändå bidraget som viktigt:  

”…The development of post-colonial geographies has enabled a more 

critical and reflexive disciplinary turn to transpire often reflected in work 

in the `new development studies´ critical approaches to globalization and 

so forth..”
97

 

Nilsson tolkar Foucaults syn på makt: …”varje motstånd mot makten finns alltid i själva 

maktens praktik. Samtidigt innebär aldrig ett framgångsrikt motstånd uppnåendet av 

något slags befriat tillstånd. Om motståndet segrar kommer det genom maktens egen 

logik att alstra ett nytt motstånd.”
98
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Sett ur den logik som presenteras ovan, existerar inte heller ett ”slutmål” beträffande ett 

avbrott i maktens centrering. Ur denna studies perspektiv anser jag att detta resonemang 

är viktigt. Att synliggöra den makt som kommer med vissa representationer i vissa 

kontexter – så som ”vithet” eller ”manlighet” erbjuds sätt att tänka kring hur 

maktdiskurser reproduceras. Vi blir i den postkoloniala teorin påminda om att 

”samhället kan till skillnad från biokemiska processer aldrig undgå mänsklig påverkan. 

Det är människan som ger upphov till samhället.”
99

 Eftersom så mycket är konstruerat 

av oss människor, är också en förändring möjlig. Det är våra dagliga utövanden som 

skapar strukturer, som sedan påverkar oss, i växelverkan.  

Jag tolkar detta som en av förklaringarna beträffande hur nya diskurser uppstår. 

Motstånd mot en diskurs skapar nya ontologiska ”sanningar”, det vill säga vad som kan 

sägas existera – exempelvis ”kön” kan ses på en varierande skala mellan realism och 

konstruktion
100

, där jag ser att feministisk teoribildning har bidragit med ett motstånd 

till realismen. Epistemologi handlar istället om idéer kring vad som är kunskap.
101

 

Denna studie vill bidra med en reflektion kring vad som är kunskapens paradigm, hur 

denna förändras över tid, samtidigt som kunskapen också ger makt. Denna makt över 

kunskapsproduktionen kan på sikt alstra nytt motstånd, med tidens och rummets 

diskursiva svängningar.  

 

5.1 Foucault och diskursanalys 

I inläsning av postkolonial/poststrukturell metodologi är Foucault en av de tänkare som 

återkommer. Jag har valt att inte fördjupa mig i läsning av något originalverk av 

Foucault, då jag upplever att detta skulle ta för mycket tid och kraft som jag istället vill 

lägga på fördjupning i det som direkt berör min egen studie kring expatriates: 

…”Foucault är ingen lätt tänkare. Så fort man börjar skrapa på ytan och 

fundera över innebörden i det som sägs finns risken att man dras in i en 

labyrint av ord, meningar och diskurser som det kan vara svårt att ta sig 

ur”. 
102

 

 Istället läser jag om hur andra forskare tolkar Foucault, och hur hans teorier används 

och inspirerar som analysverktyg. Jag ser detta som konstruktionen av Foucault, tolkat 

av forskare i nutidens diskurs: 

”Internationellt bör det stora intresse Foucault rönt bland 

feministiskt/genusteoretiskt, queerteoretiskt och postkolonialt orienterade 

forskare framhållas. Foucaults tänkande har för dessa riktningar fungerat 

som en central inspirationskälla när det gällt att ifrågasätta de politiska 

och epistemologiska antaganden som dominerat västerlandet under de 

senaste århundradena”. 
103
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Foucaults kritik av framstegstänkandet 
104

  tolkar jag som ett motstånd mot att färdiga 

”sanningar” finns, och att akademiska framsteg ska leda fram till en sorts slutpunkt, och 

mot ”en historieskrivning där det förflutna framställdes som en process av ständigt 

expanderande rationalitet” 
105

. Detta tänkande blir relevant i denna studie om vi 

samtidig beaktar att kolonialismen gick hand i hand med moderniteten dess syn på 

rationell kunskap
106

  som ”rättfärdigade” det koloniala projektet. Hans tankar om 

rummet och dess gränser (verkliga eller imaginära) och dess koppling till 

maktutövande
107

 är av relevans i analysen av det empiriska materialet i denna studie, 

beträffande sociala rum och ”expat communities”. 

Jag ser också ett släktskap mellan denna syn på maktskapande ur ett underifrån-

perspektiv och det ökande forskningsintresset för mänskliga utövanden och forskare 

som talar för hur “practices” kan användas som ett analysverktyg inom forskning om 

institutioner, hur de skapas och reproduceras genom vardagliga utövanden i dem.
108

 

Foucaults bidrag till den epistemologiska debatten utmanar våra tankar om hur kunskap 

och ”sanning” konstrueras och förändras över tid, samt hur detta är sammankopplat med 

makt över rummet. 
109

 Denna studie för fram hur vardagliga utövanden ur ett 

intersektionellt perspektiv skapar sociala och fysiska rum. I ett land där skillnaden i 

tillgångar och akademisk, västerländsk kunskap är stora blir också skillnaden i rummet 

tydligare. Social segregering kan, enligt dessa tankar, bidra till ett ökat motstånd från de 

som upplever sig vara i en underlägsen position beträffande makt, vilket känns som 

aktuella tankar i ett socialt segregerat Tanzania såväl som i dagens Sverige.  

Foucault har, trots sin påverkan på den postkoloniala teoribildningen, också kritiserats: 

kritik förs fram gentemot Foucaults brist på engagemang i postkoloniala 

frågeställningar, trots att hans diskursanalys används så ofta inom området. Det hävdas 

att han snarare ägnade sig åt sina centrala begrepp som space, knowledge and power i 

ett mer mikroperspektiv – så som mellan fången och dess väktare, än på det globala 

planet.
110

 I nutidens diskurs känns inte denna tanke så konstig – att det som sker på 

mikronivå kan appliceras även på makronivå, som i Carl Johan De Geer s aktuella bok 

om makt – alla utövar makt, på olika nivåer. Kritiker menar dock att Foucault bortsett 

från strukturella maktförhållanden .
111

 Mot detta hävdas att…” 

Det är emellertid viktigt att understryka att Foucault inte förnekade 

förekomsten av strukturella maktförhållanden, t.ex. i form av ekonomisk 

ojämlikhet. Däremot betonade han att makt alltid bäst kan studeras och 

analyseras i sina lokala verkningar, genom att studera dess ”mikrofysik” 

och att de strukturella maktförhållandena för sin effektivitet var beroende 

av maktrelationer på lägre nivåer”. 
112
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Dessa tankar upplever jag ligga nära dagens etnografiska forskning, där forskare närmar 

sig respondenterna och menar att de utövanden som respondenterna är aktiva i påverkas 

och påverkar maktrelationer på flera plan. Denna forskningsmässiga ingång känns igen 

från nutida forskning kring expatriates, se avsnitt 6.  

 

5.2 Poststrukturalistisk analys  

Den franska filosofen Jaques Derrida sammanknippas starkt med poststrukturell 

dekonstruktion.
113

 Syftet med att dekonstruera är inte att finna någon absolut ”sanning” 

utan snarare hur saker framställs.
114

 Utifrån denna studie blir det intressant att se vilka 

narrativ som till exempel beskriver det svenska såväl som det tanzaniska rummet och 

dess befolkning, men också vad som utelämnas i beskrivningen.  

Människor positionerar sig själva genom …”multiple discourses of gender, ethnicity, 

class, age and locality”
115

 eller som jag i denna studie hävdar, att identitetsmarkörer är i 

konstant intersekt med varandra. Ett poststrukturellt angreppssätt på mänsklig 

identitetsuppbyggnad innebär att våra identiteter inte är fixerade, utan i en process av 

ständigt omskapande.
116

 Jag använder i denna studie en syn på identitet som en 

pågående process, och som genom ord och handling (re)produceras och skapar sociala 

och geografiska rum, såväl som den påverkas av de rum vi är i.  

Kilduff & Tsai (2003) talar för närheten i poststrukturalistiska metoder och hur 

forsknings som befinner sig på plats kan ge bidrag beträffande mänskliga utövanden.
117

 

Etnografiska studier och deltagande observation är metoder som kräver 

forskningsmässig närhet. Watson et.al.(2010) menar att etnografiska studier alltid 

handlar om förhandling, mellan forskaren och objekten för forskning, hemmet och de 

främmande omgivningarna och så vidare. Man är partisk och utgår från sin egen 

verklighet i mötet med det nya. De menar att etnografiska deltagande studier gör så 

mycket mer än bara samlar information, som forskare blir du del i en process av 

kunskaps- och meningsskapande. De talar för att förvandla informanterna till 

samarbetspartners, för att lära tillsammans istället för att se dem som subjekt.
118

  

Postkolonialismens släktskap med poststrukturalismen gör sig påmind. Vi kan betrakta 

människors kunskap, tankar, identitet ur detta perspektiv och låta begreppen sälla sig till 

andra social konstruerade faktorer som kön
119

  eller ras. Som Fanon uttryckte det: 

”Negern finns inte. Inte mer än den vite.”
120

 Denna typ av dekonstruktion av det 

konstruerade blir viktig i analysen av empirin i denna studie, beträffande schabloner 

som skapas kring såväl ”svart” som ”vit”. I nästa kapitel presenteras aktuell forskning 

kring privilegierad arbetskraft, där flera av de forskare som jag refererar till kombinerar 

poststrukturalism och postkolonialism med ett transnationellt perspektiv.   
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6. Perspektiv och teoretiska ingångar beträffande arbetsrelaterad 

migration– med fokus på expatriates 

 

Detta avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning av forskning kring arbetskraft och 

migration, då expatriates berör bägge forskningsområdena. Den transnationella synen på 

migration, som denna studie berör, kopplas samman med den postkoloniala 

utgångspunkten i denna studie. Därefter riktar sig kapitlet mot nutida forskning kring 

expatriates, med inslag av såväl transnationalism som postkolonialism och 

poststrukturalism. Leonard (2010) är en viktig referens i min studie, då jag upplever att 

hon på ett lyckat sätt väver samman de tre ingångarna 

6.1 Forskning kring arbetskraft och arbetets fördelning 

I klassiska teorier inom ämnen som ekonomisk geografi har arbetskraft traditionellt 

placerats i ett fack tillsammans med mark och kapital. Marx tankar om hur kapitalismen 

utvecklades genom att arbetare blev av med mark och maskiner, vilket ledde till att 

produktionsöverskottet tillhörde ägarna, inte arbetarna, har påverkat disciplinen.
121

 I 

modern tid har namn som David Harvey bidragit till att föra in Marx idéer i forskningen 

kring arbetskraft.
122

 På en föreläsning på Södra teatern beskriver Harvey det han kallar 

det nya proletariatet – en grupp han menar inte försvunnit, utan som idag istället består 

av migranter som utför okvalificerade, lågbetalda arbeten. Denna bild, menar han, gäller 

även i Sverige, i Stockholm idag.
123

 Min egen reflektion kring detta är vad som händer i 

konstruktionen av andra människor, på lång sikt, när vi mentalt ”rangordnar” människor 

utifrån arbetets organisation kopplat till etnicitet. Vilka hegemonier (re)producerar 

detta? 

Marxism skulle vara ett möjligt angreppssätt när man studerar gruppen expatriates. Jag 

finner dock att den postkoloniala litteraturen ger bredare bild, där ett intersektionellt 

angreppsätt väger in fler perspektiv än enbart ”klass”. Doreen Massey är en forskare 

som har bidragit med att synliggöra sociala processer som ligger bakom den geografiskt 

ojämlika fördelningen av arbetskraften, och menar att sociala konstruktioner har 

bidragit till att skapa maktskillnader mellan okvalificerad och kvalificerad arbetskraft. 

Företag hjälper sedan, i sitt val av lokalisering, till att förstärka dessa konstruktioner, 

och detta påverkar den regionala utvecklingen.
124

 Denna studie går inte in på hur stora 

svenska företag som etablerat sig i Tanzania påverkar dessa strukturer, utan fokuserar 

istället på att närma sig de som arbetar på plats. Studien innefattar heller inte några 

respondenter som arbetar för dessa privata storföretag.( se avsnittet Metod för vidare 

diskussion kring denna avgränsning).  

Flera postkoloniala forskare är enade om att koloniseringen påverkade synen på arbetets 

uppdelning. Den koloniala filosofin bildade en ...”statisk bild för de transaktioner 

varigenom engelsmän och infödda utförde sina uppgifter och höll sig på sina 
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platser.”
125

 Såväl begreppen imperialism som  kolonialism hänger samman med 

arbetets fördelning:…”we cannot divorce the exercise of colonial or imperial power 

from the expansion of the capitalist system and the emergence of a global division of 

labour.”
126

 Inom orientalismens teoribildning beskrivs kopplingen mellan orientalister 

och koloniseringspolitiken, eftersom flera av artonhundratalets orientalister också 

gjorde en karriär som koloniala administratörer. 
127

 Orienten är inte bara en romantisk 

föreställningsvärld, utan också en arbetsplats för västerlänningar: 

 

…”Orienten har under lång tid varit, som den brittiske premiärministern 

Disraeli skrev, en ”karriär” för västerlänningar eftersom det krävt 

Västerlandets aktiva inblandning i form av politiker, militärer, 

akademiker, biståndsarbetare, entreprenörer, ingenjörer, tjänstemän, 

journalister…”
128

 

Kolonialismen bidrog starkt till att bygga upp tanken på vad som ingår/inte ingår i 

västvärlden. Under kolonialtiden hade uppfattningar om vem som var ”vit” och ”svart” 

en stor påverkan på arbetet och dess organisation. De koloniala administratörerna hade 

högre status än lokalbefolkningen, och hade en övervakande och kontrollerande 

funktion. 
129

 I denna studie framkommer att man ser det koloniala arvet som en 

bidragande orsak till konstruktioner av vit identitet
130

 men att också dagens turism 

påverkar och exponerar lyxkonsumtion
131

 och en arbetsuppdelning i Tanzania där 

många ”expat-restauranger” har enbart vita gäster och enbart svart servispersonal.
132

 

Inom biståndsvärlden framförs bilden att den lokala personalen kan göra en viss 

avancering i sin tjänst, men samtidigt är högsta chefen oftast från västvärlden – vilket 

upplevs härleda från en önskan att behålla kontrollen över finanserna.
133

 

Att studera expatriates med en postkolonial lins är intressant även idag – 

arbetsorganisationen har en central betydelse eftersom arbetet dels är anledningen till 

den geografiska förflyttningen, dels för att det ofta är på arbetsplatsen individen för 

första gången förhandlar med de nya människorna och den nya platsen.
134

 Att studera 

mobil arbetskraft med en postkolonial lins är inte självklart, andra angreppssätt kan vara 

till exempel Marxism, Fordism / Post-Fordism, sociala konstruktioner och senaste 

tidens ”knowledge workers”.
135

 Att jag talar för Leonards postkoloniala angreppssätt är 

baserat på vad man skulle kunna kalla autobiografisk metod – eftersom jag själv levt i 

Tanzania under några år och känner igen mina upplevelser i den forskning hon 

presenterar.  
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6.2 Migration och studiens transnationella/postkoloniala lins 

Tidig forskning kring migration präglas av deterministiska och neo-klassiska 

perspektiv, där statistik och mikro/makroteorier dominerar, med rationella individer 

som agerar utifrån en omgivning präglad av hög grad av information, som ger en 

möjlighet att ta rationella beslut.
136

 Hedberg (2004) beskriver en övergång i 

migrationsforskning från ett positivistiskt paradigm mot ett mer kulturellt paradigm där 

både gruppen och individen synliggörs.
137

 Detta kan liknas vid den “cultural turn” som 

under 1980-talet präglade geografin med tänkare som Foucault och Derrida.
138

 

Transnationalism som teoretiskt fält har gett viktiga bidrag till migrationsforskning 

genom utvecklandet av ett …”analytical approach which explores the 

multidimensionality of the migration experience, and, on specifically, the ways in which 

power can be seen to operate at mulple levels of social organization.”
139

 I denna studie 

använder jag mig av transnationalism utifrån den betydelsen att det möjliggör en 

beskrivning av en expatriate-upplevelse som något multifacetterat, som innefattar såväl 

”här” som ”där” i ett samspel av sociala nätverk.
140

  

Traditionellt sett har transnationell migrationsforskning och `transnationalism from 

below` fokuserat på migration från fattiga länder till västvärlden medan 

`transnationalism from above´ fokuserat på en maktfull elit på makronivå. Detta leder 

till en frågeställning vart expatriates ska placeras forskningsmässigt, vilket kräver mer 

forskning på individnivå där intersektionella perspektiv bör räknas in
141

 varvid denna 

studie kan ses som ett tillägg till den forskningen. Jag kommer dock inte att använda 

mig av dualiteten above/below i analysen, då jag anser att man som expatriate i en 

postkolonial kontext befinner sig i en maktnivå. Denna studie beskriver det vardagliga 

livet genom etnografisk studie av expatriates, samtidigt som den också säger något om 

det större perspektivet – vilka som är elit i en global jämförelse. Som en av 

respondenterna beskiver sin roll i Tanzanias kontext: ”privilegier det har vi ju definitivt, 

eftersom vi har så mycket mer pengar än alla andra. Och det skulle vi ha även om vi var 

studenter”. 
142

 Studien påvisar en maktbalans i hur arbetet fördelas – som expatriate 

befinner du dig ofta i en mer ledande position än som lokalanställd. Jag använder jag 

mig av hur intersektionalitet – det vill säga hur kön, ålder, ”klass”, religion etc., 

påverkar respondenternas känsla av makt och privilegium, samtidigt som jag också 

analyserar hur det påverkar de sociala och geografiska rummen.  

En transnationell ingång hänger även samman med de identitets- och plats(re) 

konstruktioner som denna studie beskriver, då den representerar en syn på identitet som 

en pågående process, som påverkar och påverkas av rummen: …”identities are 

constantly (re)worked, not in a freewheeling manner but through simultaneous 

embeddedness in more than one society”
143

 Genom att lägga till processer av ”Vi och 

Dem”-skapande samt den feministiska postkolonialismens intersektionella perspektiv, 
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ges en bild av hur denna studie ämnar använda identitetsbegreppet: i konstant 

(re)konstruktion, med länkar såväl ”här” som ”där”, och påverkat av olika 

identitetsmarkörer i intersekt med varandra.  

Ur ett transnationellt perspektiv är flera av respondenterna inom ramarna för det som 

kallas cirkulär migration 
144

. En av respondenterna som arbetar åt en svensk myndighet 

menar att det är just cirkulär migration svensk utrikespolitik använder beträffande 

arbetsrelaterad migration till Sverige, beträffande de som skulle kunna kallas expatriates 

i Sverige. Jag väljer dock ordet expatriate, för att, som tidigare beskrivits, inte förlora de 

representationer som termen innehåller. Hedberg (2004) beskriver utfrån McHughs 

(2000) resonemang om att en livsstil präglad av cirkulär migration blir en del av den 

egna identiteten.
145

 McHugh menar: variegated forms of spatial mobility – migration, 

local moves, travel, seasonal movements – are embedded in personal, family and 

community histories, and evolve in complex ways over the life course. 
146

 Jag 

återkommer till detta resonemang i analysen av empirin, eftersom flera respondenter 

beskriver hur expatriate-tillvaron, ur ett livsbane-perspektiv, påbörjats redan under 

barndomen.  

 

6.3.Expatriates, transnationell elit, knowledge elit eller skilled migrants? 

Teoretiska ingångar  

Forskning kring expatriates med ursprung i globalization theory har bidragit med en 

beskrivning av privilegierade migranter med hög mobilitet.
147

 Leonard (2010) motsätter  

sig denna syn genom  att tala för forskning som lyfter fram expatriates vardagliga 

liv:…”A more grounded methodological approach  reveals how those who work in the 

upper echelons of global cooperation’s do maintain strong cultural connections and 

placed allegiances with their home countries”.
148

 Utifrån detta talar hon för det bidrag 

som transnationalism kan ge till forskning kring expatriate och hur det finns ett…”aim 

to challenge the notion of a free flowing global movement of a class of skilled elite 

workers who are disembodied from their home nations.
149

  

Det kan också hävdas att globaliseringsteorier inte håller utifrån att dess beskrivning av 

mobilitet inte gäller alla människor:  

…Many migrants are so poorly paid that they have little choice as 

consumers. At the same time other labour migrants, the ´expatriates` or 

skilled professionals, are accorded opportunities to bypass immigration 

regulations and work almost wherever they may choose, often being 

highly rewarded to boot.”
150
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Det bör lyftas fram att forskning kring expatriates, till skillnad från mindre 

priviligierade migranter, därför bör räkna in uttryck som Opportunity och Agency:  

…”Clearly these sorts of migrants’ lifestyle, privileged and/or 

professionals, are all seen to be able to take up new opportunities in 

mobility offered by economic globalization with a degree of agency which 

is quite different from that possessed by other labour or political 

migrants”. 
151

 

Både opportunity och agency är termer som återkommer i denna studies empiriska 

material, intervjuerna visar att de svenskar som jobbar i Tanzania gör det på eget 

initiativ och att det på olika sätt uppfyller någon slags behov hos dem. Samtidigt är inte 

begreppen lika självklara när det handlar om att återvända till en svensk arbetsmarknad 

– här tycks trösklarna vara högre.  

Vilken term vi än använder för att beskriva denna mer privilegierade grupp så bidrar 

termen till en process som skapar De Andra – de som avviker från det som associeras 

med de privilegierade.
152

 Även om respondenterna i denna studie även kan peka på 

svårigheter, så är de eniga om att de tillhör en privilegierad grupp i Tanzania, med större 

valmöjligheter än majoriteten av lokalbefolkningen. 

Vid sökandet efter artiklar som behandlar expatriates, skilled migrant workers och 

transnationell elit visar det sig att många artiklar behandlar just eliten – de som lever ett 

liv i lyx och flärd
153

, långt ifrån vad det flesta av oss kan identifiera sig med: 

Choon-Piew Pow (2011)  behandlar den transnationella eliten och deras urbana rum i 

sin artikel ”Living it up – super rich enclave and transnational elite urbanism in 

Singapore. Artikeln beskriver fenomenet ”gated communities” utifrån dess förmögna 

invånare. Genom en fallstudie i Singapore får vi ta del av hur den transnationella eliten 

skapar sociala och spatiala rum i en stad - rum med länkar i det globala. ”Gated 

communities” ses som ett sätt att reproducera en livsstil. En viktig del i skapandet är 

exkluderingen, som sker genom avsaknad av de materiella resurser som krävs för att 

etablera sig där. Författaren menar även att det är viktigt att se länkarna från dessa 

urbana platser till det globala. I slutsatserna nämns vikten av fortsatt forskning kring 

den transnationella eliten, och dess inverkan på miljön samt en moralisk diskussion om 

den ojämna distributionen av välstånd i en värld där det samtidigt finns människor som 

tvingas livnära sig på mindre än 2 dollar per dag.
154

  

Beaverstock (2004) har liksom Pow forskat om eliten och deras livsstil på mikronivå, 

kopplat till globaliseringsprocesser i ett större perspektiv: han menar att…” Skilled 

international migration is a fundamental globalization process in the ‘space of flows’ of 

the network society.”
155

 Utgångspunkten i artikeln är att kunskap överförs genom 

globala och lokala kunskapsnätverk och sociala förfaranden, med en fokus är på 

individen - det framförs att tidigare forskning på området i högre grad fokuserat mer på 
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institutionella ramverk och strukturer. Genom en fallstudie baserad på semistrukturerade 

intervjuer med män av brittisk härkomst, vilket sägs representera den väldigt 

genusstyrda bilden av den internationella finansiella arbetsmarknaden, framkommer en 

bild av att informanterna värderar de sociala nätverken i klubbar för expatriates, vissa 

menar till och med att man inte ”överlever” utan dem.
156

 Detta stämmer överrens med 

den bild som Nayak & Jeffrey (2011) för fram när de beskriver det anrika Raffles Hotel 

i Singapore som symbol från kolonialismens dagar, där koloniala administratörer och 

resande från västvärlden möttes. .
157

 ”Klubben” ses som ”… a major transnational 

socialising environment, for both social and business knowledge transfer and 

accumulation.”
158

 
 

Interaktionen med den lokala befolkningen uppstår med de utbildade, mer 

priviligierade, genom relationer som skapas via professionaliteten, medan nätverken 

med andra expatriates är mer genomgående:  

 

”... all expatriates interviewed regularly networked with their expatriate 

peers who worked for other firms, of all nationalities, but tended to avoid 

contact with local Singaporeans, unless they were clients, potential clients 

or useful contacts”.
159

 

 

 I hemmet sociala rum uppstår mindre interaktion med lokalbefolkningen – helt enkelt 

genom att de rumsligt inte är representerade där. Där blir istället närvaron av en social 

hustru viktig för nätverksskapande och för att vara en god värdinna, vilket stöttar 

karriären.
160

 Beaverstock menar att forskning historiskt sett fokuserat på 

arbetsrelaterade migranter med sämre utgångspunkt. Han hävdar i sina slutsatser att 

detta är underligt, med tanke på att det är de bäst gynnade som tjänar på 

globaliseringsprocesser.  

 

Leonard (2010) för istället fram en kritik mot att så mycket av forskningen fokuserar på 

ytterligheter (elit alternativt fattiga migranter) och lyfter fram de människor som får en 

tillfällig klassuppsvingning under expatriatetiden - med bra skolor för barnen, fint 

boende, hemhjälp och så vidare. När de återvänder kan de åter stå inför ekonomiska och 

arbetsmässiga utmaningar.
161

Även om Beaverstocks och Pows forskning fokuserar på 

eliten och kunskapsöverföring i nätverk, så ser jag detta som viktiga referenser 

beträffande de enklaver som uppstår kring expatriates sociala rum och boendemiljöer. 

Nedan följer en litteraturgenomgång på forskning som ligger närmare denna studie: 

 

Leonard (2010) kombinerar postkolonialism, transnationalism och poststrukturalism i 

sin forskning kring expatriates. Hon tar upp begreppet `transnationalism from below´: 

…”the exploration of the migration experience at the level of individual 

and the local. Today´s migrants are transnational in that they are able to 
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continue their connections with their country of origin whilst at the same 

time building a new life elsewhere”.
162

  

 hon menar vidare att transnationella praktiker påverkar och förändrar både individ och 

samhälle: …”the key point here is that transnational migrants can change and contest 

hegemonic power relations at the level of the local”
163

. Leonard använder termen 

”expatriates” i sin forskning och menar att uttrycket är laddat: 

”the term´expatriate´ is baggage laden, particularly when used in a work 

context: connoting not only the West, as it is most commonly used in 

reference to people living overseas who originate from Europe, North 

America and the Antipodes; but also privilege- as it is usually used to 

refer to well-paid members of the professional middle classes, and 

whiteness…”
164

 

Hon använder sig av poststrukturell diskursanalys som syftar till att ge röst till de som 

inte så ofta hörs.
165

 Jag upplever hennes analys som lite av ett legobygge – identiteter 

byggs upp genom människors möten, aktiviteter och sätt att tala om sig själva, och 

byggs isär – dekonstrueras genom forskarens analys. Detta identitetsbygge pågår 

konstant, i relation till andra människor och miljöer. Hon talar för etnografisk studie 

inom forskning kring expatriates för att insamla material, med deltagande studier för att 

bedriva forskningen i respondenternas ”naturliga” miljö.
166

 

 

Walsh (2006) instämmer med Leonard i att forskning om global arbetskraft ofta handlar 

om supereliten alternativt fattiga migranter, och att gruppen mellan de två sällan 

studeras. Hon beskriver expat-tillvaron i Dubai utifrån en fokus på just medelklassen. 

Hon belyser divisionen mellan ”vita” – baserat på kön, ålder och klass. Detta tycker jag 

är ett viktigt bidrag i debatten, ett bidrag som lyfter fram vikten av att ha ett 

intersektionellt angreppssätt när ”vithet” studeras. . Hon talar vidare för att känslor som 

berör hemmet, identiteten och tillhörigheten kan ses som hjärtats geografi.
167

 Jag ser 

hennes artikel som ett lyckat försök att komplettera transnationalismens flöden och 

mobilitetsbegrepp med individens faktiska behov av att skapa ett hem och en känsla av 

tillhörighet på den nya platsen. Metodmässigt använder hon sig av en sorts deltagande 

studie, där hon umgås med informanten på ett väninnemässigt sätt – vilket också föder 

fram en etisk diskussion kring en forskares relation med informanter. Detta faller 

samman med McDowell´s (2010) metodmässiga inlägg att man som forskare aldrig är 

objektiv, därför är det viktigt att föra en dialog om sin egen påverkan och positionering. 

Att tolka världen genom andra är ett stort ansvar, men hon menar ändå att detta inte bör 

undvikas. 
168
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Smileys (2009) artikel ligger nära denna studie. Hennes forskning kopplar samman den 

segregering som skapades i Dar es Salaam under den koloniala eran, och som fortsätter 

att socialt segregera staden idag.  Hon menar att även om det finns en stor skillnad 

mellan dagens och dåtidens expatriates, så finns det också likheter i 

segregationsmönster och i glappet mellan expatriates och lokalbefolkningen beträffande 

den socio-ekonomiska standarden. Hennes forskning beskriver hur urban planering i 

alla kolonialstäder innefattade en form av etnisk segregering, och hur dessa mönster 

lever kvar idag. Även om alla ”på papperet” får bo vart de vill, genom aktiva 

planeringsförsök att få bort segregationsmönster, så handlar det idag istället om en 

social segregering. Hon beskriver hur afrikaner har erbjudits en plats i tidigare 

”stängda” områden, men upplevt en känsla av att befinna sig på ”fel” ställe och 

därigenom flytta igen. Genom att beskriva det vardagliga livet hos expatriates ger 

hennes forskning en bild av en begränsad geografisk rörelse mellan olika typiska 

”expat-platser”, där liten eller ingen interaktion görs med lokalbefolkningen. Hennes 

urvalsmetod gör att fler kvinnor – så kallade ”spouses” – är representerade i 

forskningen. Samtidigt menar hon att det inte påverkar resultatet, då de män som deltar 

är lika begränsade i sin geografiska rörlighet i staden.
169

 Jag upplever att denna 

forskning skulle kunna utvecklas vidare med inslag av tidsgeografi för att följa den 

begränsade geografiska rörelsen bland respondenterna. Det jag anser att artikeln saknar 

är att beskriva den diversitet som faktiskt finns bland expatriates i Tanzania. Samtidigt 

fyller den sitt syfte – att länka samman kolonial bakgrund och social segregering.  

 

Lundström (2012) beskriver liksom Beaverstock expatriates i Singapore, men med ett 

annat angreppssätt. Genom etnografisk forskning om svenskar i Singapore utgår hon 

från den medföljande kvinnan och hemmiljön – det transnationella hemmet som 

kontaktzoon.
170

 Här blir bilden något annorlunda än den Beaverstock beskriver. 

Interaktionen med de lokala invånarna finns i hemmiljön, till skillnad från det som 

framkommer i Beaverstocks forskning, men utifrån en arbetsgivare/arbetstagare-

perspektiv. Liksom Beaverstocks forskning synliggör denna artikel genusbilden inom 

den transnationella eliten i Singapore – hemmets sfär blir kvinnans sfär. Hennes studie 

visar att detta gäller även utbildade kvinnor som kommer från en egen karriär. Genom 

att ikläda sig rollen som ”expatriate´s wife” förändras också könsrollen. Lundström har 

ett intersektionellt perspektiv” that highlightsthe politics of difference between women 

with regard to constructions of race, femininity and intimacy.” 
171

 Forskaren påvisar 

länken mellan det lokala och det globala - …”all reflected in the global division of 

reproductive labour and its politics of difference, and involve intimate relations, such as 

the co-presence of expatriate migrants and migrant domestic workers in the household 

sphere”
172

. Jag tolkar detta som att de roller och maktbalanser som utspelar sig mellan 

individer i hemmets sfär kan lära oss något om globala (makt)strukturer och mobil 

arbetskraft. Det jag för med mig från hennes forskning är hur även könsroller är en 

identitetsmarkör med spatial koppling.  
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Leonard (2010) menar att individers identitetsuppfattning alltid har en viss spatial 

koppling vilket ett transnationellt angreppssätt lyfter fram: 

:…”In contrast to the Euclidean underpinnings of globalization theory 

therefore, transnational approaches stress the importance of place: both 

the places of home, in terms of home, in terms of both memory and 

ongoing material links, as well as the social and political particularities of 

the place of migration in the construction of new lives and identities”.
173

 

Olds (2009) för en liknande metoddiskussion kring det som beskrivs som en 

`knowledge elit´, och hur den gått från att vara abstrakt till mer jordnära. Olds menar att 

poststrukturalistiska influenser har hämtats från de som studerat transnationalism ur ett 

annat perspektiv: forskning kring de fattiga arbetarna och migranterna. Dessa har 

historiskt sett oftare studerats, delvis på grund av att de kan vara lättare att nå fram till 

än den transnationella eliten.
174

Leonard menar dock att teoretiska koncept som 

innefattar transnationell kapitalistklass missar något – diversitetet i expatriate-

upplevelsen.
175

 

Jag ser gemensamma nämnare beträffande ett inifrån-perspektiv hos ovan nämnda 

forskare . Flera av de stora namnen inom postkolonialism har själva rötter i det icke – 

europeiska, medan de stora namnen inom expatriate-forskning ifrågasätter sin ”egen” 

värld – den europeiska – utifrån mötet med det ”nya” – det icke-europeiska. Jag anser 

att Leonard i sin bok vänt på debatten och istället riktat in sig på den värld hon lever i, 

den vita, brittiska. Jämfört med Fanon, som växer upp som svart i en kolonial miljö, 

beskriver och problematiserar Lenonard en expat-tillvaro och den ”vita”, europeiska 

identitetskänslan. 
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7. Metod  
 

Som nämndes i tidigare avsnitt är etnografisk metod ett sätt att få den 

forskningsmässiga närhet som en poststrukturell analys kräver.
176

 Eftersom jag upplever 

att metod och teori så starkt är sammanlänkande beträffande postkolonialism/ 

poststrukturalism och etnografisk studie, var metodvalet i detta fall relativt enkelt att ta. 

Närheten till respondenterna skapade istället andra frågor, som berör forskningsetik och 

hur man diskuterar ibland känsliga ämnen och samtidigt skyddar respondenterna.  

 

7.1. Etnografisk studie – deltagande observation och semistrukturerade intervjuer 

Etnografisk studie är vanligt förekommande inom senare forskning kring expatriates. Historiskt 

sett har etnografisk studie förekommit inom migrationsforskning, där frågor kring makt och 

kunskapsskapande aktualiserat. Kritiska, etiska frågor har handlat om objektifiering av grupper 

som kan betraktas som mer marginaliserade än forskaren själv. Etnografisk transnationell 

migrationsforskning har bidragit till att synliggöra processer på mikronivå och dess relationer 

till bredare strukturer på makronivå.
177

I forskning kring expatriates, som ofta lever en mer 

privilegierad tillvaro, är maktstrukturen något förändrad: 

…”Whilst it may be true to say that expatriates are relatively powerless in the 

global scheme of things, they are still powerful compared to many other people, 

and many of them (particularly the white middle class males), are in highly 

prestigious and influential careers.” 
178

 

I studier med ett ”vithetsperspektiv” – som i fallet med privilegierade expatriates, är det viktigt 

att bära med sig dessa tankar – även om både forskaren och informanten kommer från en vit, 

europeisk bakgrund så finns inslag av maktförhållanden baserade på intersektionella perspektiv 

så som ålder, kön, klass etc. Olikheter mellan forskaren och den som intervjuas kommer att leda 

till någon form av förhandling.
179

  

Enligt McDowell (2010) är syftet med kvalitativa intervjuer att nå ett djup och få en detaljerad 

förståelse. Hon beskriver hur den som intervjuar kommer att påverka situationen med tanke på 

kön, kläder, språk och så vidare. Hon beskriver svårigheten i att intervjua ”de andra”, några som 

man själv är väldigt olik.
180

 I denna studie visar sig informanterna ha likheter med mig, men 

också olikheter. Detta är något jag tar med mig till analysen – min egen positionering som vit, 

svensk, kvinnlig student med tidigare erfarenhet av att arbeta i Tanzania kommer att påverka 

denna studie. Jag har själv en bakgrund som kommandes från en liten ort i Dalarna, med 

arbetarklass och stark jantelag. Detta påverkar min identitetskänsla i samvaro med andra, vilket 

också kommer att influera mötet med respondenterna. Inom samtida etnografisk forskning talar 

vissa forskare om att man, istället för att undvika sin egen påverkan och roll, bör integrera och 

reflektera över den: …”the importance of an autobiographical reflexivity as an integral element 

of ethnographic fieldwork”. 
181Det är också möjligt att byta roll: jag har varit en möjlig 

informant för denna studie under den tid jag arbetade i Tanzania. Nu använder jag mig 
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av tidigare erfarenheter och reser tillbaka för att göra en etnografisk studie. Amit (2000) 

beskriver ett liknande scenario, att återvända som etnografisk forskare till den miljö där 

man tidigare varit en av deltagarna.
182

 Fältet i sig är inte statiskt utan föränderligt, och 

personer som deltar i etnografisk forskning kan vara lika mobila som forskaren själv.
183

 

Denna mobilitet fångas i denna studie eftersom flera av respondenterna arbetar 

omväxlande utomlands och i Sverige.  

Många forskare får besök av familj och vänner under fältresan vilket bidrar till att tänja 

på gränserna mellan privat och professionellt. Likaså kan forskare som studerar sin 

närmiljö finna sig i att hitta kompromisser mellan ”fält” och ”hem”. Gränserna flyter i 

varandra. Vi tar med oss fältet hem, i form av nya relationer och nätverk. ”Fältet” och 

”hemma” blandas samman i den transnationella kontexten etnografiska forskare 

befinner sig i.
184

 Eftersom även expatriates befinner sig i en transnationell kontext, blir 

detta resonemang viktigt inte bara beträffande min egen positionering, utan även utifrån 

respondenternas upplevelser – vad sker med relationen mellan ”fält”, ”hemma” och den 

egna identiteten efter en tid i ett annat land? Har ”fältet” flätats samman med ”hemmet” 

och därmed även bidragit med en rekonstruktion av ”hemma”?  

En annan utmaning är det intima i den etnografiska forskningen, där ”vän” blir ”objekt” 

och gränser mellan ”hemma” och ”fält” är svåra att dra. Jag utför fältstudie både hemma 

(i form av en förberedande pilotintervju) och i Tanzania – som tidigare var mitt hem. Ett 

par av respondenterna är vänner till mig, några är spårade via snöbollsmetod – bekantas 

bekanta – och ett par är okända och spårade via sökning på internet. Fältstudien 

”hemma” är den i Sverige. Men även ”fältet” känns bekant eftersom jag levt i den 

miljön en tid. Resan tillbaka kommer dels att innebära möten med respondenter, men 

också med vänner eller potentiella vänner/kollegor, vilket sammanlänkar det personliga 

och det professionella.
185

Att just Tanzania vals beror på mina tidigare erfarenheter 

därifrån, varvid dessa upplevelser också är den del i metoden i denna studie – både det 

geografiska området och forskningsområdet är sammanlänkat med min erfarenhet och 

min teoretiska utbildning - studien kan sägas vara en del av mitt livs biografi.
186

  

De elva respondenterna har valts ut på olika sätt: 

 

 Jag har intervjuat två vänner sen tidigare. Ytterligare två respondenter har spårats via 

”bekantas bekanta” som jag fick via praktik på Sida under höstterminen 2012 . En 

respondent hittade jag via sökning på Internet om svenskar som arbetade i Tanzania.  

Jag har även använt mig av den så kallade snöbollsmetoden:  “After interviewing a 

participant it is common for researchers to ask the interviewee if they know others who 

might also be interested in being involved in the research”
187

 Detta gav kontakt med 

ytterligare fem respondenter på plats i Tanzania. Att intervjuerna utfördes i de 

geografiska områdena Dar es Saalam och på Zanzibar symboliserar ”hur snöbollarna 

rullade”. De sju kvinnorna och de fyra männen är i åldersgrupper från 20+ till 50+ (se 
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vidare information under empiripresentationen). Då jag inte sökte någon statistisk 

representativ grupp, så tillät jag snöbollen att falla relativt fritt. Intervjuerna kan 

benämnas som semistrukturerade – jag har haft ett ramverk, samtidigt har intervjuerna 

mer varit en form av konversationer där respondenterna fått utveckla sina frågor. Detta 

exemplifierar denna studies undersökande karaktär, eftersom denna metod erbjuder 

respondenterna en frihet i att vidareutveckla det som de tycker är viktigt på området, 

vilket bidrar till både ett djup och till att studieområdet ses från flera olika vinklar.
188

 

 

Genom att ge respondenterna denna frihet i berättandet, så har även mitt ramverk 

påverkats – jag har tagit till mig idéer, tankar och kunskap, vilket i sin tur påverkat nästa 

intervju, och nästa. På detta sätt ser jag respondenterna som en form av 

”medproducenter” i denna forskning. Vid transkribering av intervjuerna märkte jag att 

jag själv blev tryggare och säkrare för varje intervju, och att jag därmed lättare kunde 

följa upp intressanta resonemang med följdfrågor. Detta påverkar också den insamlade 

empirin. Alla intervjuer spelades in och jag upplevde att respondenterna kände sig 

bekväma med detta eftersom samtliga respondenter pratade väldigt öppet och fritt. Alla 

respondenterna är välutbildade, vilket kan vara en bidragande orsak – man känner sig 

trygg i akademisk forskning och vet vad det innebär.  

 

Totalt genomfördes tio intervjuer, med elva respondenter. Detta för att en respondent, 

”Stina” hade med sig sin sambo ”Jacob”, som visade sig även han ha intressanta bidrag 

till min forskning. En intervju utfördes i Sverige i form av en ”pilotintervju” med en 

respondent, ”Maria”, som har lång erfarenhet av att i perioder arbeta utomlands. Detta 

gav mig ett bra tillfälle att så att säga ”värma upp” inför fältresan, och testa mitt 

ramverk, samtidigt som intervjun ingår i de övriga beträffande expatriate-upplevelsen.  

 Resterande intervjuer utfördes i Tanzania – i Dar es Salaam och på Zanzibar. 

Respondenterna fick själva välja plats, ett par utfördes i hemmiljö, andra på barer och 

restauranger eller på respondentens arbetsplats. Det fanns för och nackdelar med valet 

av plats, men jag tycker inte att det påverkade det fria samtalet nämnvärt, eftersom 

språket – svenska – i en miljö där få pratar svenska, gav respondenterna en frihet att 

dela tankar och erfarenheter. Tio respondenter ser sig som svenska, den elfte beskriver 

en finlandssvensk identitet och uppväxt.  

Respondenterna visade sig vara aktiva inom bistånd, akademin alternativt i 

entreprenörskap. En grupp som saknas är utlandsstationerade inom den privata sektorn 

från större svenska företag etablerade i Tanzania. Denna grupp hade varit intressant men 

jag har medvetet undvikit att söka kontakt via storföretag utan istället låtit forskningen 

präglas av mina egna nätverk.  

Jag upplevde att alla respondenter tyckte att det var positivt att delta i studien. Samtliga 

bidrog med viktiga pusselbitar från olika perspektiv och med olika bakgrunder. Jag 

tycker att antalet intervjuer räckte för att nå syftet, då jag dels har en stark teori att luta 

mig tillbaka på, tillsammans med platsanalys under fältresan samt min bakgrund som 

arbetande i Tanzania. 
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 Innan intervjuerna presenterade jag syfte och frågeställningar för respondenterna, för 

att ge dem en bakgrund till vad forskningen berör. Detta är viktigt ur etisk synpunkt
189

. 

Jag erbjöd respondenterna att vara anonyma, samtidigt som detta också ledde till 

diskussioner kring hur litet det svenska nätverket i Tanzania ändå är. Jag är medveten 

om detta och detta påverkar min analys och presentation av empirin eftersom ingen ska 

skadas av den forskning som utförs. En respondent bad att få se direkta citat – varvid 

aktuella citat har skickats via e-post för kännedom. Fördelar med den valda metoden är 

att jag upplevde att respondenterna uppskattade att få delta, och öppet delade sina 

erfarenheter. Nackdelen med den valda metoden är dels att den är tidskrävande: 

“A weakness of the method is that it tends to be very time consuming. 

Formulating a schedule of questions and/or prompts, recruiting 

participants, organizing times and spaces in which to conduct interviews, 

and transcribing and analyzing interviews all add up to many hours of 

labor.”
190

 

 

Personligen tycker jag att transkriberingsdelen är den tyngsta, samtidigt ger den stora 

mängder värdefull text att koda och analysera. En annan nackdel med den valda 

metoden är att den mer samtalsliknande intervjuformen kan få respondenterna att 

slappna av, och kanske känna sig påverkade av mig på ett negativt sätt: 

“Another weakness of the method is that interviewing can open up 

participants to feeling manipulated and betrayed (but also to feeling 

empowered). Interviewing relies upon intersubjectivity – people engaging 

with and positioning themselves in relation to each other.”
191

 

 

Det som jag ser förenklade de etiska ställningstaganden i denna forskning är att jag inte 

mötte någon respondent som var öppet rasistisk eller sexistisk, eller på något annat sätt 

diskriminerande. Det var en risk jag var medveten om innan, och hade detta skett, hade 

ytterligare avvägningar behövts ta. På Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se finns 

dokumentet ”God Forskningssed”. Forskningsetik, enligt detta dokument, är något som 

kontinuerligt uppdateras eftersom synen på etik varierar över tid. Denna forskningsplan 

behandlar delvis känsliga ämnen, därför fungerar detta dokument som en ledstjärna i det 

praktiska genomförandet, och jag besöker hemsidan kontinuerligt för att se om nya 

uppdateringar görs. Här synliggörs balansakten mellan vikten av ny kunskap i 

förhållande till integritetsskydd. I min analys väger jag den nya kunskap som förmedlas 

av respondenterna mot risken för skada. Även om alla respondenter är anonyma till 

namn, så är detta inte tillräckligt – jag viktar under hela analysen ett slags ”do no 

harm”-perspektiv mot det som är intressant i empirin, där jag valt bort vissa delar som 

kan skada respondenterna. Jag har även erbjudit alla respondenter att ta del av 

forskningsresultatet, såväl som att de informerats om forskningsfrågorna innan intervju. 

Vidare har all arkivering av empirin lagrats på en personlig dator, som är 

lösenordsskyddad. 

 

                                                           
189

 Vetenskapliga rådet 
190

 Longhurst (2009) article 
191

 Longhurst  (2009) article 

http://www.vr.se/


39 
 

7.2 Platsobservation 

Platser påverkas av globaliseringsprocesser. Att fler och fler platser liknar varandra, att de 

internationella likheterna är tydligare än den lokala olikheten menar vissa forskare vara en del 

av en ”McDonaldisering” av kulturen.
192

 Man kan tala om om non-places, non-things, 

non-people and non-services.
193

 Dessa ”nothings” är inte att förknippas med 

underklassen, utan de som ingår i de globala nätverken springer till arbetet med sin 

kaffemugg från en internationell kedja.
194

 Tonkiss (2003) menar att eliten som 

dominerar i dagens nätverkssamhälle också påverkar den spatiala ytan, eftersom platser 

för konsumtion såväl som vart de bor och arbetar sker i skyddade, privilegierade 

geografiska rum. Som exempel nämns femstjärniga hotell och första- klass lounger.
195

  

Ur ett postkolonialt perspektiv kan platspåverkan ses som ett sätt att exkludera de olika 

Andra. Nayak & Jeffrey (2011) beskriver det legendariska Raffles Hotel i Singapore 

som en symbol från kolonialismens dagar, där koloniala administratörer och resande 

från västvärlden möttes.
196

 Finns några liknande platser i Tanzania idag, som kan 

betecknas som att vara i högre utsträckning ”vita” rum?  

Dessa tankar och olika teoretiska ingångar tar jag med mig till analysen av genomförd 

platsobservation på ett ställe i fokus– The Slipway i Dar es Saalam, ett shopping-och 

hotellkomplex på Msasanihalvön. Vilka är människorna som rör sig över dessa ytor? 

Vilka är det som arbetar här och vilka är kunderna? Kan mönster av inkludering / 

exkludering skönjas? Är produkterna av ”nothings” – karaktär, globala, eller mer lokala, 

unika? Slutligen, i intervjuerna – vad har dessa platser att erbjuda expatriates? 

 

7.3 Analys av det teoretiska och empiriska materialet 

Utan att hävda att denna studie är en omfattande diskursanalys av den koloniala/postkoloniala 

nutiden och dåtiden, så är jag inspirerad av denna analysmetod. I litteraturgenomgången har jag 

ämnat beskriva kunskapsdiskursen under den kraftiga europeiska koloniseringsperioden. I 

analysen av mitt eget empiriska material används inspirationen till att se hur språket bygger upp 

en bild av det egna jaget, den egna identitetskänslan, men också det som inte tillhör jaget – det 

Annorlunda. Språket används inte bara för att kommunicera: …”it also allows us to do things 

and to be things, as well. In fact, saying things in language never goes without also doing things 

and being things”.
197

 

 Språket hänger alltså nära samman med människans praktiker och identitetskonstruktion: …To 

take on any identity at a given time and place we have to “talk the talk” not just “walk the 

walk”
198

. Dessa tankar kring hur användning av språket hänger samman med konstruktionen av 

den egna identiteten tar jag med mig till analysen – beträffande hur respondenterna upp bilden 

av det egna Jaget i rollen som expatriate i en postkolonial miljö. Bygger orden upp identitet för 

andra individer än de själva? ...”we build identity for others as a way to build ones for 
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ourselves”.
199

 Finns det reflektioner hos respondenterna när de beskriver övergångar i sin egen 

identitetsbeskrivning – ”i den kontexten är jag så, i den kontexten är jag si”? Detta beskrivas av 

Gee (1999) som ”socially situated practices” respektive ”socially situated identity”.
200

 

…Discourses are about being different”kinds of people”. The key to Discourses 

is “recognition.” If you put language, action, interaction, values, beliefs, 

symbols, objects, tools, and places together in such way that others recognize 

you as a particular type of who (identity) engaged in a particular type of what 

(activity), here and now, then you have pulled of a Discourse”.
201

 

Finns det inslag där respondenterna beskriver saker som typiskt svenskt, typiskt tanzaniskt, 

typiskt för expatriate-livet etc.? Alla dessa frågeställningar blir intressanta i den 

dekonstruerande analysen av intervjuerna. Det empiriska materialet presenteras inte som 

någon ”sanning”, utan snarare som ett sätt att synliggöra de konstruktioner jag skapar 

om dig, eller vi skapar om er. Det empiriska materialet har analyserats dels genom en 

slags narrativ metod – jag har kort skrivit ner varje huvudbudskap efter möten med de 

elva respondenterna. Vidare har jag valt rubriker nedan och kodat intervjuernas innehåll 

som passar under var rubrik. Jag har sökt efter såväl likheter som olikheter i 

respondenternas berättelser. Detta kunde givetvis ha valts att göra på annat sätt, men 

efter att ha provat olika varianter så upplevde jag att denna form passade mitt syfte och 

mina forskningsfrågor bäst. 

 Olika identitetsmarkörer påverkar varandra. För att förstå hur så bryts de ner i olika 

rubriker. Förutom att presentera det empiriska materialet inleds min analys redan där, 

genom rubriksättning tolkar jag empirin och delar in den i en form av fack, och genom 

egna kommentarer synliggör och förstärker jag det som empirin förmedlar. Facken är 

inte vattentäta sinsemellan – flera olika rubriker går i varandra, varav en helhetsläsning 

av empirin krävs för den totala bilden.  

Vidare är det är min tolkning av empirin, därför färgas också presentationen av mig som 

forskare. Eftersom jag använder mig av kvalitativ, etnografisk metod letar jag inte efter 

någon form av statistik i det som sägs, men däremot efter likheter och olikheter i det 

respondenterna förmedlar, samt vilka representationer som är återkommande. Varje 

respondent får ses som bärande av sin ”sanning”, likväl som jag bär på min, baserat på 

de upplevelser jag hade som expatriate i Tanzania och av den platsobservation jag 

utförde under fältresan.  

 

 

 

.  
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8. Svenska expatriates i Tanzania, en (re)konstruktion av identitet 

och rum.  
 

Detta avsnitt presenterar den empiriska studien bestående av 10 djupintervjuer med 11 

respondenter. Mitt eget bidrag till empirin består dels av autobiografi eftersom jag själv 

bott och arbetat i Tanzania mellan år 2005 – 2007 vilket präglar själva tillkomsten av 

denna studie, samt av platsanalys gjord under fältresan i april 2013 – med fokus på the 

Slipway – ett shoppingcentrum på Msasanihalvön i Dar es Salaam, som är känt för att 

vara ett ”expatriate-ställe”. The Slipway inrymmer även ett hotell, där jag bodde under 

min vistelse i Dar es Salaam.  

För att underlätta för läsaren inleds kapitlet med en kortfattad presentation av 

respondenterna. Därefter presenteras empirin, enligt samma ordning som 

forskningsfrågorna i denna studie. Slutligen presenteras platsen för min observation – 

the Slipway – under en egen rubrik. Tilläggas bör dock att en form av platsanalys tog 

form under hela fältresan – varvid kommentarer om det jag betraktade och reflekterade 

över kommer att presenteras löpande i texten, så väl som mina autobiografiska 

erfarenheter.  

 

8.1 Presentation av respondenterna 

Respondent 1: ”Maria”. Kvinna, åldersgrupp 40-45. Gift med en man från Östafrika. 

Boende i småstad i Sverige. Har små barn. Mångårig erfarenhet av att arbeta med 

utvecklingsfrågor i olika kontexter däribland Tanzania.  

Respondent 2: ”Peter”. Man, åldersgrupp 45-50. Gift med en svensk kvinna. Bor 

växelvis i Sverige och Tanzania. (Dar es Salaam). Entreprenör/Investerare. Har äldre 

barn. Etablerade sin verksamhet i Tanzania för 6 år sedan.  

Respondent 3 och 4: ”Stina” och ”Jacob”. Kvinna åldersgrupp 25-30, man åldersgrupp 

25-30. Har åkt tillsammans till Tanzania (Dar es Salaam) för en tvåårig 

utlandsstationering via svensk myndighet, där hon är arbetstagare. Han är så kallad 

”spouse” eller medföljare, men arbetar och studerar på distans via internet mot Sverige. 

Sambos utan barn. Har varit på plats i sex månader.  

Respondent 5: ”Miranda” Kvinna åldersgrupp 20-25. Har åkt ensam till Tanzania för att 

studera mot Sverige samtidigt som hon utvecklar en NGO. (Zanzibar). Har varit i landet 

några månader åt gången under de senaste åren, växlat med studier i Sverige.  

Respondent 6: ”Richard”. Man åldersgrupp 45-50. Entreprenör på Zanzibar. Gift med 

en europeisk kvinna, har barn. Etablerade sig på ön för 16 år sedan 

Respondent 7: ”Nina” kvinna, 50+. Entreprenör på Zanzibar. Har barn. Etablerade sig 

på ön för över 20 år sedan.  

Respondent 8: ”Carina” kvinna, åldersgrupp 35-40. Entreprenör på Zanzibar – kallar sig 

själv ”frilansare” och ”klassiskt biståndsbarn” – har en transnationell uppväxt. Bott 

växelvis i Sverige – Afrika hela sitt liv.  
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Respondent 9: ”Lasse”, man, åldersgrupp 45-50. Förlovad med en kvinna från 

Östafrika. Entreprenör på Zanzibar, med biståndsbakgrund. Mångårig transnationell 

livsstil, etablerade sig på Zanzibar för fem år sedan.  

Respondent 10: ”Victoria”, kvinna, åldersgrupp 25-30. Pojkvän av utländsk härkomst, 

han bor dock kvar i Sverige. Utlandsstationerad via svensk organisation. Arbetade först 

i Sydafrika, ankom till Tanzania en månad innan denna intervju.  

Repondent 11: ”Linda”. Kvinna, åldersgrupp 30-35. I Tanzania med sin svenske man 

och deras lilla barn. Akademisk karriär. Haft ett transnationellt leverne tack vare 

föräldrar som arbetat i Afrika stora delar av hennes uppväxt.  

 

8.2 (Re)produktioner av vithetens hegemonier 

I analysen av det empiriska materialet framkommer att vitheten ibland skapar… ”en 

barriär”
202

. Denna barriär innebär att vitheten i vissa sammanhang associeras med 

pengar och rikedom
203

, att man får betala ett överpris för varor 
204

, att man är en slags 

mjölkko
205

. Från flera av respondenterna uttrycks en vilja att bli sedd för sin person, att 

bryta igenom de barriärer som de sociala konstruktionerna kring hudfärg skapar. 

”Maria” menar: … 

”just det där att känna att jag alltid var ihopkopplad med pengar, det 

tyckte jag var jobbigt. Att jag var lika med någonting man skulle kunna 

utnyttja för att få pengar bara man lärde känna mig så kunde jag ge, fixa 

pengar, och så… det tycker jag… man saknar ju det där att någon ska 

lära känna en för ens egen skull.”  
206

  

Ett sätt att hantera detta, och på så sätt undvika att bli ett mål för kriminalitet är låta bli 

att utstråla ”pengar”: ”… vi tänker lite medvetet kring det, att man inte signalerar 

rikedom…”
207

 

Saker som hemma i Sverige inte gör att du sticker ut från mängden, till exempel en ny, 

stor bil, gör att ”Victoria”, en ung kvinna som arbetar med bistånd har en dialog med sig 

själv: ”… i Sverige så skulle inte en dyr bil liksom definiera mig som Annorlunda på 

samma sätt … då kände jag plötsligt att oj det här kanske inte var riktigt intrycket jag 

ville göra på omgivningen”. ”Victoria” menar att inköpet av en säker bil som hjälper 

henne att klara den tuffa trafiksituationen i Dar, samtidigt föder tankar: … ”så kände jag 
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plötsligt när jag körde runt i den här bilen - nu lever jag upp till alla fördomar som 

finns”. 
208

. 

Hur skapades då denna bild av vitheten, och vad fortsätter att reproducera den idag? 

Några respondenter som är entreprenörer uttrycker tankar kring hur konstruktioner kring 

vitheten har skapats: …” som vit representerar man ju någonting annorlunda, givetvis. 

Men det är klart, det har ju med det koloniala att göra” 
209

 menar ”Richard” när han 

förklarar hur bilden av den vite som kommer med pengar och kunskap hänger ihop med 

en historisk bild. Han menar vidare att det är ett problem, fortfarande, med bristen på 

kvalitativ utbildning. En stor del av hans affärsmässiga verksamhet går ut på att lära upp 

folk. ”Richard” reflekterar över sin roll i kontexten: ”vi är ju arbetsgivare här och… 

tyvärr, det är ju liksom den situationen vi är i, våran relation med afrikaner kommer 

väldigt mycket ovanifrån” 
210

 ”Lasse” menar att han ibland stött på en negativ bild som 

går tillbaka till kolonialtiden, att De menar att Vi alltid kommer hit och tar för oss: 

…”Vi kommer hit och vi… det går ända tillbaks till kolonialtiden ibland, att de säger 

att vi kommer alltid hit…” Här gers ett uttryck för att den koloniala eran anses ha 

bidragit med konstruktioner kring vitheten, som lever kvar än idag. Det framkommer 

även att förtroende och kvalitet i affärsnätverk förknippas med det ”europeiska” eller 

”det skandinaviska”:  

”mycket av vår business är ju dels att jag är europé, att det vi tillverkar 

liksom har en europeisk kvalitet, och det är klart, alla vet ju att det är lite 

dyrare och beställa saker härifrån då men att det blir någonting som är, ja 

som är bättre.”
211

 

”…tour operatiors hemma, resebyråer, safariföretag i Arusha, de gillar 

när någon… någon de kan lita på du vet. Spanjorer, de kanske jobbar bäst 

med spanska företag. Skandinaver, de vet vad vi står för”. 
212

 

En nutida påverkansfaktor menar ”Miranda”, student och aktiv i en NGO, att turismen 

är: ”… de flesta vita de träffar är här på semester, bor på lyxhotell, de flesta 

interaktioner är när de jobbar på hotell och träffar folk som har en helt annan standard 

än vad de själva har…
213

” ”Lasse” menar också att denna exponering av en annan 

livsstil skapar en önskan hos lokalbefolkningen:” De ser bara liksom attributen för ett 

för ett bättre liv, fin jeep, folk med pengar, smycken och sånt, och dit vill de ju…” 
214

 

Det finns även en upplevelse av att utlandsstationerade expatriates (vilka flera av 

respondenterna som är i landet ”på egen hand” - de som etablerat sig som entreprenörer 

- identitetsmässigt fjärmar sig ifrån) bidrar till att skapa en skev bild:  

”Jag tror många afrikaner har någon uppfattning om att européer föds 

med en bil fastsatt i röven helt enkelt, de sitter bara och kör runt i sina 
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bilar hela tiden. Ser dem aldrig jobba, ser dem aldrig göra något, utan de 

kör i bara sina bilar, sitter på sina kontor…”
215

 

De som är entreprenörer i landet, det vill säga ”Peter”, ”Richard”, ”Lasse”, ”Nina” och 

”Carina”, samt ”Miranda” som är aktiv inom bistånd men inte utsänd av någon 

organisation utan som istället arbetar med utvecklandet av en egen NGO, framför alla 

en bild av att de är närmare verkligheten än de som är utsända av en organisation. Bland 

entreprenörerna menar majoriteten att i sin roll som företagare kommer man närmare 

lokalbefolkningen, man ser mer långsiktigt på sin verksamhet samt bidrar mer till en 

positiv tillväxt jämfört med biståndet som upplevs kortsiktigt. Samtidigt förs en negativ 

utveckling fram av ”Carina” som menar att turismen på Zanzibar exploaterar 

människorna och att andra länder är de som tjänar de stora pengarna på turismen. 

”Nina” menar att den form av bevarande av lokal kulturhistoria som hennes företag 

bidrar till riskerar att bli överkört av stora internationella kedjor som genom mutor slår 

sig in på marknaden. Jag tolkar deras upplevelser och berättelser som att landets 

korruption fortsätter att, på ett sätt, kolonisera dess invånare. 

 

8.3  Hur ”blir” man en expatriate? 

I analysen av empirin visar det sig att för att förstå vad det innebär att ”vara” en 

expatriate, måste man ta hänsyn till respondenternas livsbana – det är inte en slump att 

de befinner sig just här, just nu. Flera av respondenterna har reflekterat över sin egen 

drift att ge sig ut i världen – att man är ett ”klassiskt biståndsbarn ” som entreprenören 

”Carina” benämner sig själv, att föräldrarna arbetat stora delar av ens uppväxt i 

Östafrika, som ”Linda” med en akademisk karriär beskriver, eller den berättelse som 

”Nina”, entreprenören, delger: ”Mina föräldrar är sjöfolk, och jag kommer ihåg som 

liten, sittande på trappan, uppe på övervåningen i trappan, och lyssnar på dem när de 

drog stories..:”
216

 ”Nina” beskriver vidare hur hon genom en utbildning för första 

gången besökte Tanzania. Ett par år senare reser hon med sin syster: 

…”på den här tiden kunde man köpa de här jorden-runt-biljetterna. Så… 

för en sån här struntsumma, 10 000 kr för en biljett så fick man resa ett år 

hur mycket man ville över hela jorden. Men vi kom aldrig så lång, 

Tanzania var det första steget. För att jag ville tillbaks hit, och träffa folk 

som jag träffade sist, och så titta på elefanter igen. Så vi kom aldrig 

längre. Och just när vi kom hit, så hade Tanzania precis öppnat för 

utländska investeringar.”
217

 

”Lasse", som varit inspirerad i barndomen av pappans ”resande” i hemmet – i form av 

böcker och radioprogram – berättar en stark minnesbild. Som liten pojke vandrar hans 

tankar medans han sitter i kyrkbänken:  

”jag tänkte att ja, jag vill i alla fall inte ha ett sånt liv som min syrra, för 

det såg jättetråkigt ut tyckte jag. Jag vill nog ha ett liv som är lite 
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annorlunda. Det ska inte vara förutsägbart. Och om det var en bön, eller 

om det vad en tanke, eller vad det nu var, så har det hursomhelst har det 

ju besannats för… om jag tänker på mitt liv fram till nu, om jag jämför 

med mina kompisar, så är det fullständigt annorlunda”
218

 

Att den internationella livsstilen just i detta fall riktat sig mot biståndsprojekt och arbete 

i utvecklingsländer tolkar jag också ett viktigt inslag i den egna identiteten, och även här 

kan detta spåras till uppväxten: ” jag är ganska frikostig, jag bjuder på mig själv och 

alla de här sakerna, det tror jag kommer från min mamma, hon kunde ta av sig sina 

kläder och ge till någon om de behöver det. Så att.. jag har väl lite av båda, där… ”
219

 

”Lasse” har lämnat sin karriär inom bistånd och har etablerat sig som entreprenör på 

Zanzibar, men menar samtidigt att han inte är främmande för att engagera sig i 

biståndsprojekt i framtiden. 

”Peter” – en respondent ur gruppen entreprenörer – beskriver hur han och hans fru valde 

att etablera sig i just Tanzania: 

…”min fru vill ha ett bättre klimat. Och egentligen, vi vill ha rolig, göra 

det som är spännande. Så det var ett egoistiskt perspektiv. Sen fanns det 

ett altruistiskt perspektiv – vi ville skapa socialt ansvarstagande företag 

som följer lagar och regler. På platser på jorden där de behövs, och där 

sysselsättning är viktig. Det vi kan – saknas. Så att egoism, altruism, och 

så det sista var att för de här företagen ska fungera långsiktigt så måste 

det funka affärsmässigt, de måste liksom bära sig. Och det var de tre 

perspektiven vi hade anlagt när vi tittade på det här. Sen så hade vi ett 

fjärde perspektiv och det handlade om våra barn, att ge dem en 

annorlunda erfarenhet - att få gå på internatskola i Nairobi eller här, i 

internationell skola, se någonting som skiljer sig, och det har de haft 

otrolig nytta utav…”
220

 

”Peter” beskriver ett globalt sökande efter en plats som skulle möjliggöra en 

affärsetablering efter en rad möjliga affärsidéer, och där Tanzania slutligen blev valet. 

Då de har barn menar han att en stor hänsyn togs till hela familjen togs, även 

beträffande vid vilken tidpunkt det var lämpligt att ge sig av från Sverige.  

”Victoria”, en ung kvinna som skapat en karriär inom svenska myndigheter med 

inriktning mot utrikespolitik, och nu arbetar med bistånd, beskriver hur en vän 

påverkade henne att ge sig ut i världen från första början. Sedan träffade hon sin 

pojkvän, som är av annan nationalitet. Resandet fortsatte med honom: 

”vi började resa mycket ihop, det var så vi började träffas, kan man säga. 

Så det vet var första gången jag reste till utvecklingsland, tillsammans 

med honom, då var jag 21. Och sen reste vi jättemycket, verkligen mycket, 

det var liksom en reserelation.”
221
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Ett tidigt resande ut i världen präglar flera i respondentgruppen, liksom att en majoritet 

av respondenterna har inlett sin internationella karriär redan i hemlandet genom att 

tidigt söka sig till internationellt relaterade utbildningar. ”Miranda” beskriver hur hon 

genom ett internationellt gymnasium i Sverige besöker Tanzania, och där etablerar 

kontakter som hon håller fast vid under sina universitetsstudier med inriktning mot 

utvecklingsstudier. Dessa kontakter har inspirerat henne till att starta en NGO som 

engagerar studenter på svenska universitet. 
222

 ”Stina” som arbetar med bistånd berättar: 

” jag studerade freds- och utvecklingsstudier, så jag var intresserad av 

biståndsområdet”.
223

 ”Richard”, som från början tänkt sig en karriär inom bistånd men 

istället etablerat sig som entreprenör tänker tillbaka: ”Jag hade väl nån period där 

emellan på Uppsala universitet där jag läste vad heter det… U-landskunskap läste jag i 

en period där” 
224

 

 Som ”Lasse” uttrycker det: ”allting sker på grund av någonting som man har varit med 

om tidigare, alltså det är ju en följd av någonting…”
225

 Jag tolkar det som att en 

transnationell livsstil på olika sätt vävs in i den egna identiteten och blir en viktig del av 

Jaget (och ens CV).  

För de flesta respondenterna har utlandsvistelse bidragit till en reflektion inte bara över 

den nya kontexten, utan också beträffande hemlandet och dess invånare. Detta tolkar jag 

som en del av processen att ”bli” en expatriate och de identitets(re)konstruktioner det 

innebär.  Läsningen och analysen av empirin visar att det är en gradvis process som 

startar via möten med det Annorlunda, och som sedan utmanar synen på ”svenskheten”. 

Det skapar även en ny sorts ”svenskhet” – den som finns med i den nya kontexten. Jag 

tolkar denna process som både ett närmande och ett fjärmande till det ”typiskt 

svenska”. ”Richard” som är entreprenör beskriver det gradvisa mötet med nya kulturer: 

…”jag har ju tagit detta gradvis egentligen, jag började resa i Europa, 

först var jag i Danmark - liftade till Danmark när jag var 15 år med en 

kompis och det var ju spännande då, och det är klart, det är ju lite 

annorlunda i Danmark, framför allt hur man pratar och sådär. Sen blev 

det lite längre, ner till Paris, England, och sådär var, det är också en 

annan värld, men det blir ju gradvis då… Europa, nu när man tänker på 

Europa så är det ”samma samma”…
226

 

Intressant är att när denna respondent beskriver hur hans bild av det forna hemlandets 

invånare förändras i hans inre, beskriver han inte bara sina egna resor, utan även genom 

ögonen på De Andra – i detta fall en norsk författare:  

”du pratade lite om svenskhet och hur man ser på… man ändrar sig, och 

det ändrar sig.  Jag läser för tillfället Karl Ove Knausgårds bok, Min 

Kamp. Han är ju norrman som flyttar in till Sverige. Och det är ju väldigt 

intressant att se det han skriver och där känner jag igen mig väldigt 

mycket i det han tänker eller skriver om Sverige, så att det kanske är ännu 
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mer så när jag läser hans bok, det är ju så självklart, det är ju så tydligt 

det han skriver, det är precis så det är! Han sätter ord på det så väldigt 

bra då… ”
 227

 

Att möta svenskheten med nya ögon är något som ”Maria” med biståndsbakgrund 

upplevt, inte bara genom utlandsstationering utan även genom att bo i Sverige med 

utländsk partner. Att se sitt hemland genom sin partners ögon blir ett sätt att möta 

svenska fördomar om De Andra: 

(”Marias” mans namn) brukar ju trigga folk ibland och säga: ja, jag 

pratade med ”invandrare” där på kontoret, en invandrare som är från 

Danmark, eller någonting, för de är ju invandrare, och folk bara: ” de är 

ju inte invandrare!” joo, de är faktiskt det. Men de kan bli riktigt… 

uppjagade och irriterade. 
228

 

Jag tolkar ”Marias” berättelse som ännu en social konstruktion kring ord – ”invandrare” 

associeras inte bara med invandring – utan också platsen du kommer ifrån, och ditt 

utseende – en mental bild över vilka som tillhör och inte tillhör.  

”Victoria” som arbetar med bistånd beskriver hur inte bara geografisk förflyttning i 

form av resor fått henne att omförhandla svenskheten, utan också genom att ha en 

partner som härstammar från ett annat land: …”jag tror att för mig hänger det väldigt 

mycket ihop med min kille som har bott i Sverige och liksom har varit invandrare i 

Sverige…”
229

 Jag tolkar hennes berättelse som att genom att höra hans beskrivningar av 

bemötande så startar detta en omförhandling även inom henne:   ” … min bild av 

Sverige har nog ändrats sen han började komma dit under längre perioder, och sen jag 

började resa”
230

. 

För majoriteten av respondenterna har processen ”att bli en expatriate” och därmed 

också möta det Annorlunda påbörjats redan i kontexten Sverige. Nästa del visar istället 

hur det är att ”vara en svensk expatriate” i Tanzania är, och vilka förhandlingar som 

sker beträffande såväl ”Vi” som ”Dem”: 

 

 

8.4 Att ”vara” en expatriate i en postkolonial miljö 

Att befinna sig i en miljö där klyftorna är stora, både kunskapsmässigt och 

tillgångsmässigt, utmanar de egna värderingarna. I denna del beskrivs det empiriska 

materialet för att ge en bild av vad det innebär att ”vara” en expatriate i Tanzania, vilka 

identitet(re)konstruktioner som görs samt vilka intersektionella perspektiv som påverkar 

upplevelsen på olika sätt. 

I konstruktionen av lokalbefolkningen framkommer främst att man ser stora skillnader i 

inkomst – och utbildningsnivå jämfört med den egna positionen, vilket skapar barriärer. 
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Ingen av respondenterna ger uttryck för rasism, istället beskriver flera en inre dialog hur 

man hanterar detta glapp ur ett ”ovanifrån-perspektiv”, som mer privilegierad 

beträffande både kunskap och inkomst. Flera respondenter beskriver något som jag 

tolkar som en ackumulering av känslor, och vikten av att komma ifrån. Vilka platser 

som erbjuder en lösning på detta presenteras vidare under avsnittet om Rum.  

”Om man väljer att man ska ha ett liv härnere så måste man nog jobba 

mycket med sig själv. Och det handlar om flexibilitet. I tanke och 

handling, och det handlar om att lösa problem, så att om man klarar av de 

bitarna, och acceptera… inte acceptera kanske, sånt som är vidrigt och 

kriminellt och rent konstigt, men att man kan hantera det på något sätt, så 

då klarar man av det. Men ibland så blir det det här… det lagras ändå 

upp någonstans inne i mig och då måste jag… när jag kör bil till exempel, 

då kan jag skrika. Speciellt när jag är ensam i bilen. Då ropar jag väldigt 

fula ord….”
231

  

I övrigt är skillnaden i tidsperspektiv mellan tanzanier och svenskar något som 

framkommer i flera intervjuer. ”Miranda” menar att hon upplever en stor skillnad i 

perceptionen av tid.
232

 ”Stina” beskriver:” det är väl det här gamla vanliga, som man 

tror bara är fördomar, fast som visar sig vara sanna, att allting går lite 

långsammare”.
233

  

Positiva representationer som framkommer är en vänlighet som flera representanter 

förknippar med lokalbefolkningen. ”Peter” som är entreprenör både i Sverige och i 

Tanzania, och har ett växelvis boende menar: …”jag får fler leenden här än vad jag får 

på en månad i Sverige, och då är jag ändå en positiv person”.  Denna känsla märks 

även av under intervjun i hans hem. De anställda som hjälper till i huset har, var jag 

upplever, en varm och glad relation till ”Peter”. Han beskriver att de har haft samma 

anställda i sex år. ”Stina” som arbetar inom bistånd beskriver sin arbetssituation: ”jag 

jobbar med mest tanzanier på mitt jobb, och på så sätt så har jag fått väldigt mycket 

lokal kontakt om man ska säga… jag tycker att folk är väldigt, väldigt vänliga här”.
234

 

Att vara ”svensk” eller ”skandinav” påverkar främst den egna identitetskänslan, 

upplever jag när jag analyserar empirin. Respondenterna menar att de inte möts på något 

speciellt sätt för att de är svenskar, utan där är vitheten en tydligare markör. ”Stina” som 

arbetar med biståndsfrågor menar: 

”alltså här känner ju faktiskt folk till Sverige, till skillnad från andra 

länder, med tanke på vår samarbetshistoria. Men det är väl ändå så, 

tänker jag mig, att vi blir sedda som européer. Eller jag tycker inte att folk 

gör skillnad på mig och mina brittiska kollegor”
235
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Det framkommer en bild av vad ”att vara svensk” innebär för respondenterna. Det som 

beskrivs som ”typiskt svenskt”, ”europeiskt” eller ”typiskt skandinaviskt” av 

respondenterna tolkas av mig som positiva eller negativa bilder: 

Positiva representationer som förmedlas förknippas med en identitetskänsla på plats i 

Tanzania är att skandinaver i jämförelse med andra internationella expatriates är mer 

jämlika
236

 och mindre rasistiska
237

, att man känner mer förtroende inom den nordiska 

gruppen i affärssammanhang
238

, att europeisk produktion sammanknippas med 

kvalitet
239

. En bild förs fram av flera respondenter att skandinaver är mer toleranta mot 

den nya kulturen och man uttrycker en vilja av att ställa sig utanför den 

människobehandling som existerar. Samtidigt menar ”Carina” att det inte handlar så 

mycket om rasism, utan mer om stora kulturella olikheter: …”Rasism här… jag tycker 

att… jag vet inte vad jag ska säga, rasism känns nästan lite utagerat, jag tycker nästan 

det är kulturalism mer än någonting annat eller det skulle nästan få en att känna att jag 

själv skulle kunna falla under, i många sammanhang”
240

. 

”Peter” som är entreprenör såväl i Sverige som i Dar es Salaam ger uttryck för sin bild 

av svenskhet: 

”… vi har en sak, många svenskar, att vi är ganska inkännande och 

lyssnande jämfört med andra kulturer. Det hjälper oss när vi bedriver 

verksamheter i andra länder. Jag tror att det är en av de främsta 

orsakerna till att svenska företag har varit de mest framgångsrika i 

världen när det gäller att driva sin egen internationalisering. Att vi är mer 

lyssnande än människor från andra kulturer…”
241

 

 Denna förmåga att, så att säga lyssna in andra kulturer, är en egenskap som ”Maria”, 

som arbetat utomlands i omgångar hela sitt vuxna liv, upplever förbättras genom arbete 

utomlands.
242 

Negativa representationer som de flesta respondenter förknippar med svenskhet är en 

bortskämdhet och en gnällighet, att det gråa trista klimatet under vinterhalvåret gör att 

vi undviker kontakt. ”Maria” som arbetat växelvis med bistånd utomlands menar: 

 ”varje gång jag kommer hem vet jag att jag känner att svenskarna klagar 

så jäkla mycket… sen kommer man själv in i det igen, men den där första 

perioden, när man hör hur alla klagar på småsaker som väder och mat 
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och sånt, då tycker man att det är skit rent ut sagt, och tycker att alla 

borde åka ut och få sig en liten dos av verkligheten!”
243

 

”Nina” som är entreprenör på Zanzibar tycker att: 

”svenskarna är bortskämda! Bortskämda och gnälliga, och det har 

förstört litegranna, för jag har alltid tänkt på Sverige som dels ett land 

med samvete, ett land med mycket entreprenörer, mycket driftiga 

människor, alla de här sakerna… och det här gnället vi har hemma nu, det 

förstör.
244

  

”Carina” beskriver sin känsla av att komma till Sverige och vara svensk, men samtidigt 

annorlunda genom en transnationell uppväxt:”… är man svensk och har bott utomlands, 

så måste man vara svenskare än någon annan. Man måste vara mer perfekt än alla 

andra, annars tror du att du är något…”
245

 Genom tillvaron i Tanzania har ”Linda” 

som har en akademisk internationell karriär upplevt att hon förändrat en materialistisk 

syn som hon förknippar med svensk, välutbildad medelklass. Hon analyserar varför 

hennes inställning förändrats genom utlandsvistelsen och att hon ”… hoppat liksom, 

mellan elit och fattiga”. 
246

 Hon upplever att man i Sverige är mer ”fast” i sin klass 

jämfört med en tillvaro i Tanzania. Genom sin privilegierade position i Östafrika har 

hon träffat ambassadörer, diplomater, högt uppsatta politiker och liknande. Samtidigt 

har hon genom sin forskning också närmat sig personer ur socialt exkluderade grupper. 

Jag tolkar hennes berättelse som att i mötet med De Andra – oavsett om de är en elit 

eller svårt utsatta personer, utmanat hennes egen tillhörighet – svensk, välutbildad 

medelklass, och de värderingar den gruppen representerar. För mig visar respondentens 

resonemang hur tankar föds i exponeringen av det stora gapet mellan människor.  

Jag finner det intressant att de positiva bilder som förknippas med att vara ”svensk” 

eller ”skandinav” – så som att inge förtroende, att symbolisera kvalité och kunskap, att 

stå för normer och värderingar beträffande hur man behandlar människor är 

identitetsmarkörer man så att säga tar med sig, medan det som ses negativt lämnas kvar 

i Sverige – så som gnällighet och klagan.  

Förutom en beskrivning av vad att vara ”svensk” eller ”skandinav” framkommer även 

beskrivningar av vad som kännetecknar De Andra vita som arbetar i Tanzania. Detta ger 

också ger en bild, som jag tolkar det, av vad Vi därmed inte är. ”Nina” och ”Carina” 

beskriver problem med andra expatriates, främst från Sydafrika, som är rasister eller 

som behandlar folk som barn. ”Linda” beskriver självupptagna elitgrupper bland 

expatriates från länder som till exempel Amerika och Storbritannien. Med andra ord – 

den egna identiteten förknippas inte med rasism, att se ner på folk eller att vara en 

självupptagen elit. I konstruktionen av De Andra framkommer också entreprenörers bild 

av biståndsarbetare – vilket tas upp vidare under rubriken Yrke.  
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8.4.1 – Vit – Svart och att ”byta färg”.  

Att sticka ut, som mzungu, som vit, är en känsla flera respondenter framhåller: att alltid 

vara i ”the lime light”
247

 som ”Nina” beskriver det, att alla ständigt vet vad man gör. 

”Miranda” som startar en NGO beskriver sin känsla: ”jag brukar säga att det är som att 

testa på att vara kändis i Sverige, som att man skulle vara Angelina Jolie, man går ju 

aldrig obemärkt, och det kan ju också vara lite jobbigt ibland…”
248

 Denna respondent 

framställer det som att vitheten väcker uppmärksamhet, men att den uttrycks på ett 

vänligt sätt. Samtidigt tolkar jag hennes resonemang som att hon ibland skulle vilja 

komma undan den uppmärksamhet hon alltid får ute på gatan. 

”Maria” som tidigare arbetat i Tanzania inom bistånd reflekterar över en underliggande 

värdeladdning i svart eller vit. Hon talar utifrån sin mans perspektiv när hon beskriver: 

när de skriker ”Mzungu” efter oss så är det ju ofta med en positiv mening, men när man 

skriker ”svarting” efter honom så är det med mer negativ mening, och det är ju en stor 

skillnad...”
249

 

 ”Nina” som är entreprenör menar att hon behöver hålla en slags balans i relationen till 

tanzaner – att se till att umgås och prata med lokala människor som uppfattas befinna 

sig på samma nivå: …” jag känner mycket lokala människor som jag kan sitta och prata 

med, och jag glömmer bort färgen. Bara för att man diskuterar saker och de är lika 

kunniga i ett ämne som jag är, liksom”.
250

 Hon menar att detta möte är viktigt, för att 

inte på ett negativt sätt börja skapa konstruktioner kring hudfärg: 

 …”det blir ett möte, ja. Och har man det, då kan man hålla huvudet lite… 

men om man inte har det, det vänder sig ju, det går inte att stoppa sig 

själv från att helt plötsligt bara börja generalisera. Det… så det är på det 

sättet jag skyddar mig mot det, i alla fall…”
251

 

”Victoria” som arbetar inom bistånd berättar om de diskussioner hon haft före utresan 

och att den diskussionen är ständigt pågående, inte bara med andra utan även i form av 

en inre etisk dialog: 

"Jag kommer säkert ha hemhjälp, jag kommer, eller jag gör det hela tiden, 

äta på restauranger där alla servitörer är svarta och alla gästerna är vita, 

och jag jobbar på en arbetsplats där liksom hudfärgen hänger ihop med 

hur mycket man har betalt, alltså det går inte att komma ifrån att det 

kommer att bli jättekonstigt med min roll här. Och… en roll som jag 

absolut inte har i Sverige, att vara någon slags superöverklass. För att om 

man tänker på att min..ens tillgångar i jämförelse med den stora 

majoriteten här i landet, den skillnaden är ju enorm. Om jag skulle vara 

en sån person i Sverige skulle jag ju vara Wallenberg”.
252
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 Samtidigt menar hon att det faktum att hon är här inte förändrar något, orättvisorna 

skulle existera även om hon befann sig i Sverige, hon skulle bara inte vara lika 

exponerad för det. Även om den privilegierade positionen i Tanzania föder 

frågeställningar, så upplever jag att hon ser en del i det som positivt – att hon genom att 

vara där och uppleva det hon gör samtidigt ger en viktig läroupplevelse: 

”Det faktum att jag anställer en hemhjälp gör inte att jag egentligen 

ändrar min roll gentemot fattigdomen i Tanzania speciellt mycket, mer att 

jag kommer närmare den och det gör ju att man måste tänka på det 

mycket mer och förhålla sig till det”
253

 

 Jag känner igen mig i hennes reflektioner, under mina 2,5 år i Tanzania tvättade jag inte 

ett klädesplagg själv, samtidigt som jag ägnade mycket tanke åt min roll i den nya 

kontexten, tankar som till slut ledde fram till denna studie. 

Under fältresan återkommer en bild av att sociala konstruktioner kring att vara ”vit” 

eller ”svart” också möjliggör ett slags ”färgbyte” när man går emot de schabloner som 

förknippas med din etnicitet: När jag pratar med en amerikansk kvinna, vars barn leker 

med min son vid poolen vid en strand utanför Dar es Salaam, visar hon stort intresse för 

min studie och beskriver sitt eget liv. Hon växte upp i Somalia, men lever sen 

barndomen i New Orleans och upplever att det är där hon är hemma. När hon återvänder 

till Somalia upplever hon ett stort utanförskap: ”they see me as a Mzungu”.
254

 Hennes 

berättelse visar, vad jag tolkar, som ett ”byte” av färg, som hänger ihop med sedvanor, 

klädsel, kultur och identitet – helt enkelt en människas sätt att vara, och hur vi andra 

läser av den. Hennes uppenbarelse är helt i linje med det jag själv förknippar med 

Amerika, utifrån min generalisering – hon tar plats i rummet, pratar stark amerikanska, 

dricker en öl, är iförd t-shirt och shorts. Hon är inget av den schablon jag har av en 

kvinna från Somalia. ”Carina” beskriver en liknande bild av den tanzaniska överklassen 

som tillgodogör sig västvärldens levnadssätt: …”De beter ju sig i stort som 

mzungus”.
255

Även här sker ett slags ”färgbyte”. Att bete sig på ett visst sätt är 

förknippat med att vara mzungo – att vara vit.  

 ”Linda” beskriver hur hon mött européer som gjort det omvända, flyttat ut i en by, 

skaffat en lokal partner och klätt sig i traditionella afrikanska kläder. Men här, menar 

hon, framkommer en slags förskönande bild av att vara en ”Tanzaniaälskare” som pratar 

om ”min by, mitt folk” utifrån ett slags ägandeperspektiv. Jag möter en kvinna från 

Tyskland som passar precis in på ”Lindas” beskrivning och kommer på mig själv med 

att generalisera, när hon vandrar i Dar es Salaam barfota, i traditionell kanga och med 

dread locks i håret. Hon har lärt sig perfekt Swahili och talar om ”sin by”.  Samtidigt ser 

jag henne inte för ett ögonblick ”byta färg”, vilket får mig att reflektera om ”färgskiftet” 

sker åt bägge hållen. Om inte, vad säger det om maktbalansen mellan ”vit” och ”svart”? 
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8.4.2 Ålder och kön 

”Miranda” beskriver hur hon upplever att hon blir satt i en position hon inte riktigt 

tycker att hon förtjänar i det nya landet:  

”som bara ett exempel: när vi hade invigningen av ett volontärhus som vi 

byggde här, så kom Zanzibarisk tv och då ställde de bara frågan såhär 

”what is your advice to the tanzanian people”, och bara att man får en 

sån fråga liksom, jag har ju inget av värde att bidra till det, känner jag - 

men det tycker dom. Och ofta det att folk kallar en ”boss” fast man inte är 

någons chef, och man blir väldigt mycket såhär…”
256

 

 Denna bild liknar det jag själv upplevde i Tanzania när jag kom dit för att jobba en tid, 

efter min kandidatexamen. Helt plötsligt kastades jag in i chefsansvar över ett 30-tal 

personer, och bara ansågs ”klara” det, för att ” jag var ju europé och kunde allt”, fast jag 

från början sökt en trainee-position.  

”Peter”, en manlig entreprenör i åldersgruppen 45-50 upplever inte alls samma sak: 

...”.är man chef, äldre, man, så uppbär du en viss respekt och folk lyssnar oavsett. Så 

det var inte någon skillnad.
257

 Då han ser privilegierade ställning även i Sverige, och 

haft en framgångsrik karriär i chefsposition redan där, så ger intervjun med honom 

intrycket att han lättare har klivit in i samma roll även i Tanzania, skillnaden blir inte 

kännbar på samma sätt och den upplevda ”klassresan” uppåt som jag själv upplevde 

uteblir. 

”Nina” ser på sin position som entreprenör och kvinna 50+ i kontexten. Hon menar att 

hennes roll som vit kvinna är enklare än vad den hade varit som kvinna i Sverige, och 

att rollen även är enklare än för de lokala kvinnorna: 

 ”bara för att jag kliver in här, och gör det med lite självsäkerhet, så tror 

de ju omedelbart att jag både kan och har pengar. Sen att jag inte hade 

pengar eller ens riktigt visste vad vi gjorde på den tiden, det har väl inte 

med saken att göra”
258

. 

Att vara europeisk kvinna upplevs som något ”konstigt” ibland i den nya 

miljön.”Maria” som tidigare arbetade med bistånd i Tanzania beskriver en båtfärd med 

lokala män: 

”Det var nog många som tyckte att jag var rätt tuff som vågade åka med 

ut till ön till exempel, i den här skruttiga båten och sådär, för det var nog 

mest män som gjorde det annars. Men man var ju ändå så ”konstig” 

liksom, jo men litegrann så. Att allting gick för man var ju så konstig 

ändå. Och det kan man ju utnyttja…”
259

 

Samma ”konstighet” beskrivs av ”Victoria” som arbetar med bistånd. Ibland känner hon 

sig som ett tredje kön: ”jag känner mig inte ens som kvinna i relation till tanzanierna 
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här. Och det har jag faktiskt stött på i många länder, att jag känner mig som en… som 

något annat liksom, ett tredje kön”
260

 När jag ber henne utveckla detta menar hon att 

hon upplevt hur hon behandlas annorlunda mot lokala kvinnor, att hon under resor och 

arbete i andra kontexter än Sverige upplevt en tydligare distinktion mellan 

”mansrummet” och ”kvinnorummet”, och att hon bjudits in till männens rum och de 

diskussioner som pågår där.  

”Stina”, en ung kvinna som arbetar inom bistånd menar att hon har en känsla av att hon 

särbehandlas, på grund av att hon är vit och utsänd av en svensk organisation, 

beträffande vad manliga kollegor sätter för gränser beträffande att kommentera 

personliga saker: ”manliga kollegor har talat om kvinnliga kollegor på ett dåligt sätt, 

eller bara konstaterat att någon har gått upp i vikt eller någonting sådant som de aldrig 

skulle säga om en manlig kollega, och någonting sånt skulle de inte anmärka på mig, 

tror jag”.
261

 

”Linda” som har en akademisk karriär och samtidigt upplevt att vara både gravid och 

sedan bli mamma till ett litet barn i den nya kontexten upplever att hon genom att bli 

mamma höjt sin status:  

”jag fått mer respekt, det här med ålder och kön… som mamma - liksom 

en ”mama” - så har jag ju ökat min auktoritet. Om de har sett mig när jag 

var gravid eller med (sonen) så har jag fått mer… mot tanzanier har jag 

fått mer auktoritet.
262

 

Religionen är en faktor som upplevs påverka mötet mellan könen, men också inom 

samma kön. ”Nina” som är entreprenör beskriver hur hon på Zanzibar, som domineras 

av muslimer, upplever att det är svårt att få kvinnliga vänner bland de lokala. Dels är 

deras sfär i större utsträckning kopplat till hemmet och familjen, dels upplever hon att 

de är mer kontrollerade av sina män, och att hon på detta sätt kan ses som ett ”hot” – 

inte av kvinnorna, men av männen
263

. ”Miranda” som är student och aktiv i en egen 

NGO beskriver mötet med lokala kvinnor i rural miljö på Zanzibar:  

”...Kvinnorna blev helt sjukt förvånade när jag kunde baka, och så jag vet 

inte... jag tror att det är en väldigt såhär… det beror väl också på var man 

kommer, det är ett ganska isolerat område vi jobbar med, så jag tror att 

folk där har en väldigt konstig bild - eller jag har svårt att föreställa mig 

hur de föreställer sig att världen ser ut där jag kommer ifrån. Så det kan 

också bli problematiskt...”
264

 

 Jag tolkar hennes beskrivning som att människorna i det nya rummet har en 

konstruerad förväntan på vad en ung, vit kvinna från Europa gör och inte gör. När 

”Miranda” visar att hon kan, väcks en förvåning, samtidigt som konstruktioner bryts 

ner. 
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”Jacob”, en man i åldersgruppen 25-30 år, som är medföljare (en term som används när 

ens partner arbetar utomlands i en svensk organisation) samtidigt som han studerar på 

distans och arbetar på distans som konsult åt ett svenskt företag möter förväntningar på 

vem en medföljare ska vara: 

” ja, som att ´vad är det här för man, han är hemma och inte jobbar´. 

Även om jag inte sitter sysslolös så sitter jag bara framför datorn i shorts 

och t-shirts… men jag ska inte säga att jag direkt har fått något sådär… 

men däremot har jag nog fått känslan av att det är lite konstigt att en man 

är spouse, liksom. Och det tycker jag även när man möter andra 

internationella expats, så är det väldigt ovanligt att mannen är 

hemma”.
265

 

 Detta visar en förväntan beträffande kön – att det fortfarande är vanligare på en globala 

arena att mannen arbetar, kvinnan är medföljare …” förutom skandinaver, men med 

resten så är det ju ovanligt…”
266

  Det skandinaviska förknippas här med en mer jämlik 

könsroll – att det är vanligt även med män som medföljare.  

Att ses med en ung vit kvinna, menar ”Maria”, signalerar en viss status i en av de 

grupper som finns i landet – den indiska affärsmannagruppen:  

”Alla de här vita kvinnorna var ganska unga ju, och de indiska männen 

var lite äldre, de hade ju lite tävling vem som kunde vara med flest vita 

tjejer och sådär… det var väl mer så att det var fint att bli sedda - det var 

lite status.
267

  

Jag tolkar detta som att kön, ålder och etisk tillhörighet i intersekt med varandra 

kommer att påverka hur man värderar kvinna – man – förhållanden. Det väcker även 

frågor om makt. ”Linda” menar att skillnaden mellan en högutbildad europé och en 

bybo är så stora så att ett förhållande mellan de två väcker frågor om förhållandets 

genuinitet, även om hon framhåller att det givetvis finns genuina förhållanden även 

bland sådana par. Denna respondent beskriver även hur identitetsmarkörer som att vara 

en vit, ung kvinna varierar i det tanzaniska rummet, beroende på om det är ruralt eller 

urbant, så som presenterats tidigare.  

  

8.4.3 Familjesammansättning  

Flera av respondenterna beskriver hur familjesammansättningen påverkar livet som 

expatriate. Att Dar es Salaam är en populär stad att stationera sig i, menar ”Victoria”, 

som är aktiv inom bistånd och bor på Msasanihalvön i tjänstebostad, färgar tillvaron där 

– populariteten skapar konkurrens, konkurrensen gör att fler jobb går till seniora 

personer, vilket i sin tur påverkar att fler har hunnit bilda familj. Hon kan själv 

beskrivas som en ung kvinna mitt uppe i skapandet av en internationell karriär, och har 

inga barn. Detta, menar hon, påverkar vem man umgås med – barnfamiljer umgås mer 
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med varandra.
268

 Hur detta i sin tur kan avspegla sig i skapandet av rum återkommer jag 

till. 

 ”Linda” som själv växt upp i ett transnationellt hem och numer har en akademisk 

karriär beskriver hur den internationella livsstilen påverkas av att hon delat den med sin 

partner: ”det har påverkat oss att uppleva vår livsstil mindre flyktig, för vi kan dela våra 

verkligheter” 
269

. Hon berättar vidare hur nya nätverk öppnades i tillvaron i Dar es 

Salaam, i och med att hon blev mamma: 

”När det gäller expats så har jag välkomnats in i en expat-gemenskap som 

jag aldrig har befunnit mig i eller ens varit välkommen i, och det är ju 

liksom småbarnsföräldrar” 
270

 

Hon beskriver att hon utan att aktivt ha sökt, så har hon blivit inbjuden till olika former 

av internationella mamma-barn-grupper. Nya dörrar har öppnats automatiskt. Jag tolkar 

hennes upplevelse av dessa grupper som en intersekt mellan moderskapet och hennes 

akademiska kunskaper i interkulturell kommunikation – hon deltar i grupperna ett par 

gånger, och ser skillnaden i hur elitistiska grupper hanterar föräldraskapet jämfört med 

tanzaniska vänner: ” vad man gör och inte gör med sina barn, vad som är farligt och så, 

och då kände jag att jag blev ironisk för jag umgås med tanzaniska vänner som har 

barn, och i kontrasten till det så blir det liksom…”
271

 Hon beskriver hur vissa föräldrar 

från andra expatriate-grupper till och med badar sina barn i flaskvattnen, vilket känns 

totalt främmande för henne. Hon beskriver de kulturellt betingande aspekterna i 

föräldraskapet, efter att ha mött föräldrar från olika delar av världen, inklusive Sverige: 

”… Det är väldigt lite som är sanningar kring hur man ska ta hand om barn. Det mesta 

är kulturellt betingat”. Vidare förknippar ”Linda” dessa elitistiska grupper med 

ambassadanställda från olika delar av världen, som exempelvis britter och amerikaner, 

med medföljande ”spouses”.  

På frågan om hennes man har ”sugits in” i en liknande pappagemenskap menar hon: 

”Jag tror att det är ganska traditionella könsroller, även om det finns män 

som är spouses här, så tror jag inte att de är det så när man har små barn. 

Jag tror att när mannen är spouse, - då är det mer innan man får barn, 

eller när man har äldre barn - tonårsbarn eller vuxna barn. Men när man 

har småbarn och åker ut såhär, då tror jag att det är kvinnan som är 

spouse. Och därför tror jag att det är lite… jag tror inte att det har varit 

så mycket med… eller joo jag och (hennes mans namn) har båda blivit 

bjuda på typ ”kom på julpyssel och svenskt julbord med alla våra barn” . 

Och sånt skulle vi aldrig blivit bjudna på om vi inte hade haft (barnets 

namn)”
272
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”Maria” som nu arbetar i Sverige, var utlandsstationerad inom bistånd innan hon blev 

förälder. Hon menar att det därför blir svårt att jämföra hennes liv i Tanzania med livet i 

Sverige: 

…”det är ju lite svårt att jämföra i och med att jag hade ju ingen familj 

då. Så jobbet tog upp mycket mer av min tid där, den typen av jobb som 

jag har haft utomlands är inte sånt som man släpper liksom, vid slutet av 

dan, det är dygnet runt- jobb”.
273

 

Samtidigt menar hon att det vore av intresse att åka iväg med man och barn, men då 

skulle inte jobbet till fullo kunna absorbera henne så som det gjort vid tidigare 

utlandsstationering. ”Peter” beskriver också detta hänsynstagande till familjen, i form 

av att en utlandsetablering fick vänta tills han och hans fru upplevde att det passade 

även för barnen.
274

 ”Lasse” menar att just frånvaron av familj och barn gett en ökad 

frihet i den geografiska rörligheten i hans liv. Han menar att han i större utsträckning 

kunnat ”…flaxa på …”
275

 utan att tänka på familjen, då han varit singel i långa perioder. 

Han har nu mött en livskamrat från Tanzania, och han upplever att detta påverkar 

kontakten och närheten med de lokala människorna i den omkringliggande byn. Genom 

deras förlovning så upplever han att bemötandet blir annorlunda och mer positivt: 

…”här har ju äktenskapet och samvaron helt andra värderingar. Det finns 

mycket sånt som vi inte förstår oss på, alltså, som respekt och säkerhet, 

och vad ska man säga… säkerställande om sin egen framtid.” 
276

 

Likväl som ”Lasse” beskriver mötet med den nya kulturen och det som ibland upplevs 

främmande och svårt, så menar han att även hans partner stöter på kulturella skillnader 

hos honom: ” Hon har nog svårt med mina tankegångar ibland”
277

. För att underlätta 

förståelsen menar han att det är viktigt att hon får möta hans ursprung, genom att 

regelbundet resa tillbaka tillsammans till hans hemland: ” hon måste se varifrån jag 

kommer för att förstå varför jag tänker som jag gör.”
278

 Detta uttalande, menar jag, 

påvisar de spatiala kopplingar som finns i vår identitetskänsla. 

Ett par, ”Stina” och Jacob” gör denna resa tillsammans, som utlandsstationerad 

respektive medföljare. Hon menar att det påverkar de sociala relationerna på plats: 

”vi umgås oftast med samma människor. Tidigare när jag har varit ute så 

har jag haft det ganska intensivt, stort nätverk, men jag tror att jag också 

själv har förändrats sen den tiden, så jag har liksom inget behov av det. 

Dessutom är vi två nu, vilket gör oss lite mer osociala”
279
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Hennes partner ”Jacob” framhåller samma bild: ”det sociala nätverket för mig inte blir 

lika viktigt, eftersom jag har ”Stina”. Det blir lite att man, ja, eftersom man har 

varandra blir det ganska bekvämt.”
280

 

 

”Victoria” har en partner som är kvar i Sverige: 

...”min kille bor ju kvar i Sverige och kommer hit ibland och hälsar på, 

men det blir ju lite… det är klart att det är en ensam grej att åka utan - 

när man inte åker med familj eller så. Så att då är det ju roligt att ha lite 

grejer så man kan känna sig lite hemma”.281 

Hennes svenska tillhörigheter ger, vad jag tolkar, en slags kompensation för det hon 

lämnat i Sverige. ”Victoria” beskriver också hur hennes förra utlandsstationering skilde 

sig åt från denna, eftersom hon vid det tillfället var ensam den första perioden och 

genom det byggde fler sociala kontakter i den nya kontexten. Denna gång har besök av 

pojkvän och släkt gjort att nya sociala kontakter stått tillbaka lite inledningsvis.
282

 Jag 

tolkar respondenternas berättelser som att familjesituationen kommer att i stor grad 

påverka de sociala nätverken.  

 

8.4.4 Kunskap och makt 

Flera respondenter menar att det är ett problem i den nya kontexten, att så många lokala 

invånare har väldigt låg kunskapsnivå. En generell bild är att respondenterna, som alla 

är välutbildade med svenska mått sett, ser sig sitta i en position där de har en högre grad 

av kunskap jämfört med lokalbefolkningen: 

”Carina” som är entreprenör beskriver hur detta påverkar arbetssituationen för många 

expatriates inom hennes bransch: ”Man jobbar och man har kanske en skilled person, 

och då är den oftast vit. Och den personen måste ta hela ansvaret. Så det är inte så 

konstigt att de flesta här är alkoholister”.
283

 ”Lasse” som också är entreprenör menar:” 

Kunskapsnivån är alldeles för låg. Det är ett U-land fortfarande, hela Tanzania och i 

synnerhet Zanzibar”.
284

 

Detta tolkar jag som att västvärldens kunskap, tillsammans med högre grad av 

tillgångar, ofrånkomligt bidrar till en ojämn maktbalans mellan människor i Tanzania. 

Den ojämna balansen leder också till en frustration bland expatriates från västvärlden, 

när man ska försöka arbeta på det sätt som förknippas med det globala nord. ”Linda” 

som har erfarenhet både av att arbeta i och att själv studera i det tanzaniska skolsystemet 

menar att det är byggt på ”mycket utantillinlärning”
285

. Detta, anser hon, gör att 

utbildningen inte uppmuntrar entreprenörsanda eller initiativförmåga. Hon ser att detta 
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på sikt bevarar en organisation som är hierarkisk där man är väl trogen sin chef. Jag 

tolkar hennes berättelse om det tanzaniska skolsystemet som att det också berättar en 

del om vad det skolsystem hon har att jämföra med – det svenska – istället innebär 

mindre grad av utantillinlärning, högra grad av egna initiativ vilket på sikt leder till mer 

platta organisationer och entreprenörskap. 

 ”Lasse” menar att utbildningsnivån medvetet hålls nere, för att på så sätt förhindra att 

lokala människor börjar ifrågasätta – vilket skulle innebära att de i styrande position 

förlorar inkomster
286

. Han uttrycker här ett samband mellan den utbredda korruptionen 

och bristfällig utbildning. Majoriteten av respondenterna som bor på Zanzibar beskriver 

en skillnad mellan ön och fastlandet beträffande utbildningsnivån och kulturförståelse. 

”Richard” menar att han upplever att det är lättare att få kontakt med lokala personer i 

Dar es Salaam: det är bättre, utbildning är viktigt där, folk är på gång, och folk går 

ut…”
287

  ”Lasse” berättar något som ger en bild av den svindlande skillnaden i vad olika 

människor geografiskt har upplevt:  

”vissa av våra tanter som jobbar inom house keeping då, de har inte varit 

till Stone Town ens. De har bott där ute i byn. Och det är bara en timmes 

buss… och de har inte någon stor önskan att… jag vet inte, men jag tror 

inte det, men de håller på med sitt och det är männen som åker in till… så 

har det alltid varit och för dem så har det varit.”
288

 

Kunskap påverkar sociala grupperingar bland respondenterna, såväl i expat-livet som 

hemma i Sverige. ”Maria” som är antropolog menar att det är samma sak vart hon än 

befinner sig – att umgås med människor som helt saknar utbildning och intresse för de 

frågor hon finner intressanta saknar mening, såväl som för henne som för de med helt 

andra intressen
289

. ”Linda”, som gjort akademien till sin karriär menar att hon använder 

Tanzania som ett slags ”case” där hon har möjlighet att följa globaliseringsprocesser 

utifrån hur det återspeglas i det urbana Tanzanias nätverk, samtidigt som det rurala 

Tanzania till större del är frånkopplade detta nätverk. Hon reflekterar över sin situation 

och menar att även om hon tillgångsmässigt inte tillhör en elit så gör hon det 

kunskapsmässigt, genom sitt nätverk med unga, internationella och lokala välutbildade 

personer som i sin grupp: …”påverkar väldigt mycket samhällsdebatten”.
290

 

”Peter” som liksom ”Victoria” bor på Msasanihalvön i Dar es Salaam och är den 

respondent som jag starkast associerar med en transnationell elit menar att kunskap och 

intressen påverkar hans sociala relationer starkt. Det handlar, menar han, om en slags 

global kunskap – om internationell politik och global kultur. Han menar att det finns få 

tanzanier i denna grupp, att det existerar ett glapp: 

” … man har inte samma kunskap om internationell politik eller den 

kultur som vi tittar på, så det blir ett avstånd. Och vi människor har ju en 
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tendens att vi väljer våra vänner att umgås med, som är relativt lika oss 

själva. För att vi ska ha nånting att prata om…”
291 

Vid läsning och analys av empirin upplever jag att de som har utbildning inom ämnen 

som antropologi och interkulturell kommunikation också använder sig av sin kunskap 

och sätter på sig en form av glasögon i de olika grupper man som expatriate i Tanzania 

befinner sig i, oavsett om det är i en internationell mamma-barn-grupp, som ”Linda” har 

erfarenhet av, eller på ett cocktailparty med ambassadfolk som ”Maria” beskriver: 

”man ju faktiskt träffa folk som man tycker är väldigt trevliga där också, 

men det här lite, jaa… lite teatraliska som folk kan ta på sig när de ska 

försöka att vara lite finare och sådär, det kan jag tycka är lite 

intressant”
292

. 

Jag tolkar detta som att kunskap också kan bidra till en förmåga att röra sig mellan 

grupper, vilket gör att man kan känna sig bekväm i grupper där man samtidigt inte 

riktigt känner att man ”hör hemma” genom att helt enkelt sätta på sig en forskares lins.  

 

8.4.5 Yrke  

En stark identitetsmarkör som framkom under intervjuerna vad tillhörigheten inom den 

vita gruppen i Tanzania. Entreprenörerna var de som såg sig minst som ”expatriates”. 

Här var istället entreprenör, investerare eller frilansare viktiga ord.  Jag fick intrycket av 

att man såg ”expatriates” som ett negativt laddat ord, och som förknippades med bistånd 

– utsända som uppfattas ha en enkel tillvaro, med regelbundna arbetstider, ordnade 

förhållanden (som någon annan ordnat) i form av fint hem, bil, och lite eller ingen 

interaktion med det lokala. Detta skapar en bild av vad man som entreprenör i Tanzania 

inte tycker att man är – de porträtterar istället sig själva som några som fått kämpa för 

vad de har, arbeta oregelbundna tider, ha en stark interaktion med lokalbefolkning, i alla 

utfall i affärsmässiga sammanhang, och till en högre utsträckning leva i landet ”på 

riktigt”. De beskriver en annan påverkan och långsiktighet i sin verksamhet, jämfört 

med hur de upplever biståndsinsatser. ” 

”Carina” som är entreprenör berättar om sin bakgrund som ”biståndsbarn” men hur hon 

övergått till att arbeta inom den privata sektorn: 

…”eftersom jag är uppväxt i den världen, och jag hade också tänkt att 

skulle själv då en vacker dag komma tillbaka till Afrika en vacker dag och 

styra och ställa och rädda kvinnorna från sig själva, sådär. Men sen så 

insåg jag… när jag var här, och jobbade i olika projekt, så kände jag att 

det var bättre att engagera sig i långsiktiga projekt istället för att bli ännu 

en´ two year wonder´, som kommer ner med pekfingrar och åker på 

jättesemester…” 
293
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En av entreprenörerna, ”Lasse” upplever jag som mer positiv till bistånd. Han har själv 

arbetat i långa projekt i olika delar av världen. Samtidigt menar han att ordet ”projekt” i 

sig leder till ett tänkande kring en början och ett slut som tar bort långsiktigheten: ”Det 

finns ingen chans att om du är i ett efterkrigsland, eller på ett ställe som det här, att 

ändra nånting överhuvudtaget på ett år...” 

”Peter”, som har en transnationell tillvaro med en fot i Sverige, en fot i Tanzania, och 

som valt att göra affärer i Tanzania av ett delvis altruistiskt perspektiv menar att man 

lyckats göra mycket mer än biståndet, på relativt kort tid dessutom, på den ort där han 

har en företagsetablering: …” vi har 70 anställda som helt plötsligt får bättre betalt, 

bättre löner, de kan göra bättre saker för sig själva, ta mer ansvar, se till att köpa 

läkemedel till barnen mot malaria och sådana saker så det är klart för dem att de har 

fått en arbetsgivare -  det är det absolut viktigaste som finns.”
294

 

Jag får en upplevelse av att flera av respondenterna inom gruppen entreprenörer 

upplever att biståndsarbetare på korttidskontrakt konsumerar platsen på ungefär samma 

sätt som man upplever att lyxturismen gör – med nyckelord som kortsiktighet, skyddad 

tillvaro, A/C och fina transporter. Samtidigt problematiserar de sin egen tillvaro i 

mindre utsträckning, även om tankar finns där. Från gruppen biståndsarbetare finns inte 

samma konstruktioner om entreprenörer, utan jag får ett intryck att man över lag är 

positiv till entreprenörer, som också är en del av ”det nya biståndet” med Business for 

Development (B4D) och liknande satsningar inom svenskt bistånd.  

Beträffande arbetets organisering befinner de flesta respondenter sig en position där de 

själva är chefer alternativt har en vit chef. Endast ”Linda”, som arbetar inom den 

akademiska världen och har en transnationell bakgrund sen barndomen, har under större 

delen av sitt yrkesverksamma liv i Tanzania haft afrikanska chefer. Hon beskriver hur 

det inleddes med ett volontärjobb och hur det har påverkat henne fram till nu: 

…”Jag hade en tanzanisk handledare, jättebra, jag var väldigt glad… jag tror att det är 

en bakgrund till där jag är nu. För att jag har inom ramen för alla mina tjänster och 

jobb i Tanzania haft tanzaniska eller afrikanska chefer…”  
295

 Intressant är att denna 

respondent också är den som pratar mest om nära lokala vänner. Dessa befinner sig i 

höga arbetsmässiga maktpositioner genom sitt arbete. Hon menar att hade hon mött 

dessa ungdomsvänner nu, så hade de kanske inte haft samma djupa vänskap. Jag tolkar 

henne som att hon menar att deras position idag ”står över” henne, men som hon själv 

menar:  

”de expats jag känner som har varit här en väldigt lång tid och i ung 

ålder har hållt med mig om att det är lättare att bygga relationer när det 

är mer prestigelöst, man går in utan några direkta förväntningar, man går 

in i det för att det är kul från bådas håll, man är inte ute för att… man 

letar inte efter investerare eller efter en kontakt, man hänger liksom bara 

för att hänga”.
296
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”Richard” som bor på Zanzibar menar att de tanzanier som befinner sig på en upplevd 

”samma nivå” när det gäller internationalisering, tillhör en yrkesmässig elit som inte är 

intresserad av den klass som han menar att flera i hans grupp känner sig tillhöra – en vit 

medelklass. 
297

 Skillnaden i hans och ”Lindas” berättelse är att han kom till Tanzania i 

vuxen ålder, medan ”Linda” redan under ungdomsåren fick nära vänner som nu tillhör 

en maktelit i Tanzania. Detta visar hur sociala nätverk påverkas av yrkesmässig status 

såväl som vid vilken ålder de inleddes. De sociala nätverken påverkas även av tiden du 

spenderat i det nya landet – och i det jag menar är en process i att ”bli” en expatriate. 

”Richard” beskriver sitt närmaste sociala nätverk, en internationell grupp av människor 

på Zanzibar: ”du måste varit här ett tag, du måste liksom kvalificera dig också då, det 

är nog… vi är nog ganska sådär sparsmakade med vilka vi släpper in då egentligen, jag 

kan inte tänka på någon som är direkt så ny de senaste fem åren”.
298

 Han menar att 

nyanlända i Tanzania, och det de går igenom, det har han och hans bekanta gått igenom 

för länge sen, varför det också upplevs som ointressant. ”Nina” som också varit i landet 

länge menar att det tar tid och kraft att investera i nya relationer. Hon är mer intresserad 

av att etablera kontakter med de som befinner sig i landet mer permanent.
299

 

 

8.4.6 Att stå med ett ben i vartdera landet – en transnationell tillvaro 

”Carina” och ”Linda” som varvat hela sin uppväxt mellan Sverige och Afrika beskriver 

starkast bilden av att stå med en fot i varje land. Deras berättelse delar vissa bitar – 

drivet att ta sig tillbaka till Afrika, på egen hand, efter klivet in i vuxenvärlden. ”Carina” 

beskriver sina försök att liksom ”bryta” med Afrika och istället ta sig till Asien, genom 

att jobba på en båt. De väntar i Port Said på att få alla papper i ordning, då något händer: 

”sen så satt jag där på kajen och tittade på de andra båtarna, och såg en 

fantastiskt fin segelbåt så satt vi där så börrjade Muezzin ropa till bön och 

du vet, de här aftondofterna och parfym… som bara man får i Afrika, då 

fick jag bara en sån… jag vet inte, jag ville inte åka därifrån. Och sen kom 

besättningen ut från den där båten, och de skulle då segla till Zanzibar. 

Och de behövde en kock. Och sen, det var ju inget man fick betalt för, det 

var ju en gratis resa fast man jobbade jävligt hårt, och till Zanzibar, 

liksom, genom röda havet, det var ju en sån grej…” 
300

 

Hennes berättelse beskriver vidare ett slags annorlundaskap som konstruerats i detta att 

ha foten mellan två världar. Hon kände sig annorlunda som enda vit i en byskola i 

Afrika, samtidigt som hon ibland känner sig som ett exotiskt utställningsföremål hemma 

i Sverige. Hon menar att hon har vant sig vid detta, istället för att försöka att ständigt 

anpassa sig så är hon bara sig själv, oavsett kontext. Hon beskriver hur hon inte kan…” 

släppa det där med Afrika”
301

 samtidigt som hon inte heller släpper sin punkt i Sverige.  
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Den andra respondenten som har en liknande transnationell uppväxt, ”Linda”, beskriver 

en växelvis tillvaro i olika afrikanska länder, varvat med boende i Sverige. När hon var 

18 år åkte hon tillbaka till Tanzania på egen hand, för första gången. Idag har hon en 

transnationell tillvaro med växelvis boende i Sverige och utomlands, tillsammans med 

sin man. Hon upplever att det har, efter vad jag tolkar det, underlättat att dela det 

växelvisa med någon: 

vi har liksom levt i två världar, Stockholm och Dar es Salaam, då har man 

liksom suttit i Stockholm och snackat om någonting som händer här, och 

man har någon som känner till.  Så man blir inte så flyktig, det är inte 

som att man har två olika liv och de är helt isolerade utan det blir som en 

länk mellan båda liven.”
302

 

Hon beskriver vidare hur deras internationella liv och intresse även ger ett avtryck på de 

sociala nätverken när de bor i Stockholm: ”det är lika självklart för oss att sitta och 

snacka engelska och hänga med kanadensare en kväll i Stockholm som att snacka 

svenska”.
303

 

”Peter” som delar en transnationell tillvaro med sin fru menar att de diskuterar sina 

svenska bolag när de sitter i sitt hus i Dar es Salaam, och omvänt i Sverige. Han själv 

menar att han relaterar mindre till nationsgränser, men samtidigt upplever han att det 

finns strömningar som påverkar den fria rörligheten negativt, vilket han menar är trist. 

Han och hans fru tillhör identitetsmässigt en global grupp med gemensamma nämnare – 

framgångsrika, med samma intressen som skidor, segling och golf, att gå på en viss 

sorts restauranger. Han menar att denna grupp av människor finns över hela världen, i 

alla globala städer, och man inom gruppen vet på vilka klubbar och hotell de andra 

finns. I hans hem varvas afrikansk konst med svenska inslag – på en hylla i köket står 

den rutiga kokboken, och när jag kommer för att utföra intervjun frågar han en kvinna 

som arbetar i huset om det finns några kanelbullar kvar.  

”Lasse” som är finlandssvensk menar: ”jag vill hålla min nordiska eller finlandssvenska 

identitet, och jag har fortfarande hus och hem, eller det är en lägenhet, och familj sen 

tidigare, delar av familj i alla fall.” 
304

 I denna intervju framkommer också att jo, det är 

skillnad på att vara finlandssvensk och svensk, beträffande vad man för med sig till det 

nya landet: …” det blir väldigt lite som jag har hemifrån, sen så småningom så börjar 

man att bygga bastu. Det är liksom ett tecken på att man börjar bli bofast”.
305

 

Flera respondenter beskriver hur transnationella band skapas, genom syskon som åkt ut 

i världen, genom en partner som fått arbete någonstans, genom vänner som besöker dem 

i Tanzania. ”Nina”, entreprenör på Zanzibar som valt att bo i Tanzania mer permanent 

ser möten den svenska släkten viktigare än att just åka tillbaka till Sverige: 

”när man har hotell här, då är det ju inte så väldigt förskräckligt svårt att 

övertyga folk att komma och hälsa på en. Och det viktiga för mig är inte 
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Sverige, det är familjen som är kvar där. Så om jag träffar dem här eller i 

Sverige, det spelar ingen roll.”
306

 

Hon menar att hon varit mån om att åka tillbaka regelbundet för hennes son skull, så att 

han ska känna till sina svenska rötter. Men hon ser att det har varit som semester – och 

att det är skillnad på semester och att verkligen bo någonstans.  

Internet och sociala medier framhålls av majoriteten som respondenterna viktiga för att 

upprätthålla ett transnationellt leverne. Mer om detta under den senare diskussionen om 

rum.  

Samtidigt framkommer en bild av att det inte är helt friktionsfritt att hoppa fram och 

tillbaka, flera respondenter som inte är anställda av svenska organisationer talar om 

utförsäkring, ålderdom och om något går snett i den nya tillvaron. Det framkommer att 

denna grupp är mer sårbar jämfört med de som fortfarande är med i hemlandets system.  

Hur respondenterna upplever att det är att återintegrera sig i det svenska rummet 

återkommer jag till under (re)konstruktion av rum. 

 

8.5 (Re)konstruktion av sociala och geografiska rum.  

Ända sedan kolonialtiden har utländsk närvaro bidragit till att skapa nya rum i 

Tanzania. I detta avsnitt presenteras empiri som visar hur respondenterna uppfattar det 

jag kallar för det ”svarta” rummet, och hur detta leder till en konstruktion av nya rum.  

8.5.1 Att vara en mzungo i det svarta rummet 

Det finns platser där vitheten upplevs mer påtaglig. I det rurala rummet där 

lokalbefolkningen inte i samma grad exponerats för vita människor, är det vanligare att 

dra till sig uppmärksamhet än i det urbana rummet.” Stina” menar att …”man får ju 

mycket mer uppmärksamhet, samtidigt som det ju är så mycket mindre i Dar än i andra 

delar av landet, det är ju så mycket ”mzungus” här.
307

 ”Carina” beskriver sin uppväxt 

som ”biståndsbarn” på afrikansk landsbygd, och hur det var i den lokala skolan: ” jag 

var den enda mzungu-ungen där. Så det var det ju en helt annan… alla drog mig i håret 

och det var skitjobbigt.” 
308

 Som barn upplevde hon inte alls att det var en privilegierad 

position att vara den enda vita i klassrummet. ”Linda” har i sitt vuxenliv upplevt 

motsatsen: ”på tanzanisk landsbygd där globaliseringen inte har trängt in lika, och man 

är ovan vid att se vita, det finns ett stort glapp i utbildningsnivån, då blir jag mer 

exotisk, då får jag mer en privilegierad position, och jag får mera makt, folk lyssnar 

mer, och jag får ta mer plats i rummet.”
309

 Hon upplever att i Dar es Salaam, där 

globaliseringen trängt in i rummet, står vitheten tillbaka lite som identitetsmarkör, och 

jag får ett intryck av att hon känner att ålder och kön tydligare styr makten över det 

globala rummet - staden - …”där är man i underläge, till och med, mot en tanzanisk 

man”.
310
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Hur trygga känner sig respondenterna i Tanzania? Det framkommer att det finns lokala 

platser som i högre grad känns hotfulla. ”Maria” som tidigare arbetade i en mindre stad i 

Tanzania brukade röra sig fritt i rummet. Men hon beskriver en plats som hon undvek i 

staden: …” där nere i hamnen, där ville jag inte vara på kvällen. För då stod man ju ut 

väldigt mycket, och där var det ju rån och så, så där kände man ju sig inte så trygg… 

jag kände mig nog inte trygg där ens på dagen om jag gick själv, faktiskt. Men det är 

nog det enda stället...”
311

 

”Peter” som bor på Msasanihalvön beskriver sin upplevelse av Dar es Salaam: ”Vi 

promenerar fritt och om jag går i Stockholm eller om jag går på Coco Beach, alltså, för 

mig är det samma. Däremot så är jag i Nairobi på vissa platser eller i Johannesburg, 

då blir man lite försiktigare.
312

 Bilden av om rummet är säkert eller inte varierar bland 

respondenterna, och man gör jämförelse med andra geografiska afrikanska rum. 

”Victoria” gör en jämförelse med sin stationering i Sydafrika: 

” … jag håller i handväskan lite, och det är kanske är många som påpekar 

det där hela tiden, att man ska vara så försiktig, och sådär. Jag känner 

mig inte ett dugg rädd. Om någon rycker min handväska så skulle det vara 

väldigt jobbigt och tråkigt Men… i Sydafrika var jag ju rädd för att någon 

skulle skjuta mig…”
313

  

Några respondenter uttrycker en känsla av att kriminalitet ökat och blivit råare, 

samtidigt som det flesta är eniga om att det finns värre platser än Tanzania. Även här 

framkommer en syn bland entreprenörerna att vissa som arbetar med bistånd skärmar 

sig från det lokala, att folk på ambassaderna belägna på Msasanihalvön skrämmer upp 

varandra. En strategi som majoriteten av respondenterna i denna studie ser som ett sätt 

att få en säkrare tillvaro är att lära känna fler lokala människor – att går från att bara 

vara en ”mzungu” till en individ med namn i rummet.  

Det tanzaniska rummet skapar ibland frustration över saker som inte fungerar, så som 

el, vatten och internet, över att allt upplevs ta längre tid, samtidigt som äventyret lockar. 

I kontrast till detta ser jag en konstruktion av ”det vita rummet ” i Tanzania- som i 

motsats till det svarta fungerar mer effektivt och erbjuder en avkopplande miljö. 

Upplevelsen i den nya kontexten skapar också tankar om den egna nationaliteten och 

Sverige, Skandinavien och Europa. Mer om detta i nästkommande sektioner. 

 

8.5.2  ”Vita” rum 

I vissa miljöer är vitheten i majoritet, i ett land där människor med svart hudfärg 

numerärt dominerar. Dessa rum har ofta grindar och vakter – så kallade askaris. Platser 

där bara vissa taxibilar släpps in, där du som gäst rekommenderas att enbart ta taxin 

innanför grinden. Allmänna platser där kanske främst prisnivån exkluderar den lokala 

befolkningen. Även tillgång till internet och sociala forum ser jag som en form av ”vita 

rum”, där du kan kliva in i en van miljö utan att geografiskt förflytta dig.  
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8.5.2.1 The Slipway  

 När jag bor på the Slipway, ett hotell- och shoppingkomplex på ”expatriate-halvön” 

Msansani i Dar es Salaam så visar min observation att även om platsen i sig inte är 

”stängd” för lokalbefolkningen är majoriteten av besökarna vita människor och alla som 

arbetar där – utom ett par managers – är svarta. Priserna för mat och dryck på de två 

restaurangerna är något under svenska priser, men jämfört med vad en servitör tjänar i 

Tanzania, så blir platsen svårkonsumerad.  

På the Slipway har man europeiskt management, man marknadsför sig starkast mot 

Europa, man har flest europeiska gäster, menyn är kontinental med inslag av det 

afrikanska. En anställd menar att de har några få procent tanzaniska gäster, främst under 

storhelgerna. Men majoriteten är européer och en viss del asiater – vilket också speglar 

sig i platsens andra restaurang – som serverar sushi och tepanyaki. Den anställda menar 

att till exempel den indiska communityn i Tanzania väljer ett annat, näraliggande hotell, 

som har indiskt management. 
314

 

I markplanet finns små butiker som säljer afrikanskt hantverk till rimliga priser. Jag vet 

att man kan hitta billigare varor, genom att gå ut i vimlet, leta på lokala marknader. Här 

slipper du som besökare undan uppmärksamheten kring att vara ”vit”, du erbjuds, vad 

jag tolkar det, ett sätt att konsumera det lokala på en ordnad, ”västerländsk” plats. Alla 

lokala som arbetar här pratar flytande engelska och är serviceinriktade. Du kan beställa 

en cappucino, samtidigt som det finns representationer av det afrikanska närvarande – 

men endast utvalda representationer. På platsens supermarket är priserna höga, men du 

hittar det mesta. Från en lokal som används till bland annat bio strömmar då och då 

(vita) kvinnor i sportkläder och med vattenflaska och yogamatta under armen.  

Den plats som jag upplever som minst segregerad är lekplatsen – på denna ”fria” yta rör 

sig lokala barnfamiljer så som tanzanier och de tanzanierna med arabisk eller indisk 

härkomst, tillsammans med kineser och européer. Då jag själv har min son med mig slås 

jag av att när vi står tillsammans och ser barnen leka med varandra, så är vi bara 

föräldrar, ingenting annat.  

Jag anser att en expatriate-plats, eller vad ”Stina” lite skämtsamt benämner ”expat-

dagis”
315

 i detta fall flyter samman med turismen, och konsumeras i stort på samma sätt. 

”Linda” utrycker samma bild och menar att när hon nu bor i permanent i staden, så 

tycker hon att sådana platser: …”ibland blir lite för turistiga” samtidigt som hon menar 

att de fyller en funktion: de här expat-platserna är ställen där allt bara funkar. I det så 

är de viktiga. Men de är nog inte så viktiga för identiteten och för att känna sig 

hemma”
316

 . 

 ”Stina” och hennes sambo ”Jacob” möter mig på the Slipways kontinentala restaurang 

för en intervju. Hon är i landet för ett tvåårsuppdrag inom bistånd och menar: ”jag tror 

också att många går hit för att det här är en känsla som hemma på något sätt, även om 
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det här inte påminner om Sverige någonstans.” 
317

 Personligen menar hon att platsen är 

viktig:  

…”inte från en social synpunkt utan det är för att vi vill ha den här maten, 

faktiskt. Så att vill vi äta god mat så får vi det här, medans, till exempel vi 

bor bredvid en strandbar som är jättetrevlig, som det är mest tanzanier 

på, den är väldigt lokal, men där kan det ta två timmar, och sen kanske 

man inte får det man beställt, och av bekvämlighetsskäl tycker vi att det 

här är trevligt”.
318

 

Jag tolkar även hennes behov av platsen som att den ”fungerar” – servicen är på högre 

nivå, och de anställda pratar alla flytande engelska. ”Peter” som är entreprenör, boende 

på Msansani beskriver en förändring de senaste åren, att fler och fler lokala konsumerar 

platsen, vilket kan avspegla en växande lokal medelklass. ”Linda” upplever 

utvecklingen i Dar es Salaam beträffande den ökande lokala medelklassen: ”min bild av 

den tanzaniska medelklassen som växer fram är att den mer skapar nya rum”.
319

  Hon 

beskriver en utveckling av ”expat”-liknande köpcentrum med den skillnaden att de har mest 

lokala besökare – geografiskt ligger de långt ifrån den största ”expat”-bosättningarna.  

 

8.5.2.2 Andra ”vita” rum  

Ett annat rum som framkommer under intervjuerna är Dar es Salaams Yacht 

Club.”Peter” menar att denna plats inte fullt speglar att det finns ekonomiskt 

framgångsrika afrikaner, så som ”The Slipway” gör i form av ökat antal lokala gäster. 

Jag tolkar därför att Yacht Club ännu starkare är ett ”expatriate-rum” som dessutom är 

slutet – det krävs medlemskap för att komma in där.”Peter” beskriver att denna klubb, 

tillsammans med restaurangerna i Dar es Salaam, framför allt på Msasanihalvön, är de 

ställen där han och hans fru har det mesta av sitt sociala liv. 
320

 ”Stina” som är yngre 

och inte har barn menar att ställen som the Yacht Club inte ligger i hennes intresse, dels 

är medlemskapet dyrt, dels upplevs det vara mer för barnfamiljer:  

…” De har en strand, vilket är skönt, för det finns ju liksom inte här. Men 

det var väl inget speciellt. Jag tror att har man barn så vill man nog vara 

där”.
321

 

Denna bild delas av hennes sambo, ”Jacob”, som inte heller upplever Yacht Club som 

något för honom: 

”Jag kan tänka mig att det är ganska smidigt om man har en familj. 

Barnen kan bada, och mat och dricka till självkostnadspris, många har 

båt, mycket aktiviteter som är kopplade till det. Och sen blir det säkert ett 
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socialt tryck, när du kommer som ny och ”alla” är där och det är där man 

träffas”.
322

 

”Linda” beskriver sin syn på platsen, vilka som utnyttjar den och hur det hänger 

samman med integration: ”minst integrerade tycker jag har varit UD/Sidaanställda. För 

där är bor de flesta på halvön, där är de flesta barnfamiljer, de flesta har barn som går 

på internationella skolan, är på stranden på Yacht Club” . Hennes bild av samvaron där 

är inte att det rör sig om någon lyxtillvaro med drinkar i poolen: ”utan mer så lever man 

i en isolerad idysllisk värld, man träffas på stranden med svenska barnfamiljer, man 

äter kexchoklad, alltså så.”
323

 

Denna bild, tillsammans med ”Victorias” beskrivning i 8.1.6 av hur Dar es Salaam 

präglas av popularitet och därmed har fler seniora utlandsstationerade med barn, ger 

mig en tanke på hur rummet konsumeras och konstrueras på olika sätt beroende på 

vilken familjesituation du befinner dig i, men också av andra faktorer som inkomst och 

intresseområde, som beskrivs av ”Peter”.  

Som nämndes i avsnitt 8.3.1 skapar det tanzaniska rummet ibland frustration över saker 

som inte fungerar, så som el, vatten och internet, över att allt upplevs ta längre tid. En 

konstruktion av det jag beskriver som ”vita rum ” i Tanzania bildar en motsats: saker 

fungerar mer effektivt och erbjuder en avkopplande miljö, att få komma bort och vara 

anonym., bort från det ”Nina” beskriver som ”the lime light”.
324

 Det framkommer att 

respondenterna på Zanzibar i högre utsträckning talar om att ”komma bort” från allt 

ibland, eftersom ön upplevs liten och alla vet vem man är. Vart man väljer att åka 

varierar, men det är ett starkare uttryck för detta än i Dar es Salaam, vilket kan hänga 

samman med att respondenterna beskriver ett större glapp till lokalbefolkningen här, 

kunskapsmässigt samt genom den dominerande islamska religionen. ”Lasse” beskriver 

vad en weekend i Dar ger honom: ”..hotell med sushi och gym och steam sauna och hela 

köret liksom… bara vara vanlig”
325

. Detta känner även jag av – det finns en stor 

skillnad på den uppmärksamhet jag drar till mig innanför hotellets staket jämfört med 

utanför. ”Miranda” beskriver sin dubbla syn på dessa platser:  

”ibland, när det blir för mycket, så känner man bara att man vill åka till 

något ställe där allt funkar, och det kan jag ju förstå, jag tror att det är det 

som är expat – grejen, att man vill ha… man tänker att nu ska man jobba 

effektivt då måste man bo under bra förhållanden och blablabla och 

sådär, och det kan jag ju förstå till viss del. Samtidigt så blir det väldigt 

stora skillnader”.
326

 

Jag tolkar det som att hon upplever att rummet i detta fall får spegla det stora gapet 

mellan de som är fattiga och de som är rika. ”Stina” beskriver hur hon sett en förändring 

i sig själv beträffande dessa rum: ...”jag vet inte, för några år sen när jag var ute kände 
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jag nog mer att jag irriterade mig på såna här ställen, men nu bryr jag mig inte så 

mycket om det faktiskt”.
327

 

I detta sökande efter som det som ”fungerar” beskriver flera respondenter Tanzanias 

problem med elförsörjning. Flera är beroende av internet och sociala medier för att 

upprätthålla relationer i sina transnationella nätverk. Fungerande el och internet öppnar 

dörrar till ännu ett rum. ”Jacob” som både pluggar och arbetar via internet i Sverige, kan 

på så sätt följa med ”Stina” på denna utlandsstationering. Han beskriver att det också är 

enda sättet att hålla sig kvar i det svenska socialförsäkringssystemet: 

”ibland kan jag känna som att jag inte har lämnat. Jag pluggar mot ett 

svenskt universitet, jag jobbar åt svenska kunder. Via Facebook så vet jag 

exakt… ibland kan min mormor ringa och säga: har du hört att det här 

har hänt? Jaa, jag hörde det nog före dig. För jag sitter liksom på DN 

hela tiden”. 
328

 

”Richard” beskriver hur han genom internet tillgodogör sig nyhetsdebatten i såväl 

Sverige  som resten av världen. ”Linda” som lever ett växelvis liv mellan Sverige och 

Tanzania, och vid sidan om den akademiska karriären också har ett konsultföretag i 

Sverige menar att hon är mån om att behålla sina nätverk: ”dem kan jag upprätthålla via 

sociala medier medan jag är här, det är inte så att jag stänger ner kontakterna och 

återupptar dem…”
329

 Jag tolkar det som att internet och sociala medier är viktiga, både 

socialt och arbetsmässigt för respondenterna, och en del i känslan om rummet ”fungerar 

eller inte.  

 

8.5.2.3 Boendemiljö 

Vad det gäller boendemiljön har respondenterna olika uppfattning om vart man vill bo. 

En del bor i mer klassiska expat-communities, med höga grindar och vakter 24h om 

dygnet. Andra har valt en annan strategi – att befinna sig nära den lokala befolkningen 

och skapa ett namn – att gå från att vara en Mzungo till att bli en individ med ett namn i 

det lokala landskapet. ”Nina” beskriver en utländsk enklav på Zanzibar och hur hon 

medvetet valt att inte bosätta sig där: 

”och där av någon anledning, bor nästan alla utlänningar. Så det är 

väldigt få lokalpersoner där. Och jag vill inte bo där, för att jag känner 

mig inte säker på nätterna där. Men här, jag bor precis runt hörnet här, 

alla grannarna känner till vem jag är. Skulle någon försöka bryta in i 

huset så skulle de ringa efter någon…”  

Även ”Miranda” beskriver hur hon valt en liknande strategi, att bo lokalt och lära känna 

människor får henne att känna sig trygg.
330

 ”Richard” känner sig trygg i sitt hus på 
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Zanzibar, tack vare att han bor granne med en högt uppsatt tanzanisk politiker. 
331

 

”Lasse” och ”Carina” som bägge arbetar inom turismbranschen, bor i perioder på det 

hotell eller den lodge där de arbetar, och delar samma bild av att branschen är så 

speciell så att man ”lever” i den. Detta liknar min upplevelse av att arbeta på hotell i 

Tanzania, jag arbetade också i stort sett hela tiden och bodde i ett hotellrum.  

”Stina” och ”Jacob” bor i ett så kallat ”compound” – ett inhägnat flerfamiljsområde, 

men inte på Msansanihalvön, då de känner att man blir mer ett mål för brottslighet om 

man bor där, då området förknippas med tillgångar.
 332

 Även ”Linda” och hennes man 

bor i ett fint hus med grindar och vakter, men utanför expatriate-området. Deras hem är 

en form av modernt kollektiv, med högutbildade, internationella personer. De menar att 

de trivs så bra med att leva så, att de även tänker sig en form av kollektivt boende 

hemma i Sverige i framtiden. 
333

 

De två respondenter som bor på den välkända Msanihalvön i Dar es Salaam. ”Peter” 

och ”Victoria” uttrycker inte någon rädsla för att bo där. Att platsen skulle vara mer 

utsatt är en bild som framställs tydligast av de som inte bor där.  

”Miranda” beskriver sina tankar om expatriate communities: 

”Just att se det här gated community och att många expats liksom inte… 

de lärinte känna någon riktigt från landet de jobbar med. Och det kan jag 

tycka är ganska ironiskt när man jobbar med utveckling, att man inte 

känner någon som är från landet, för hur ska man kunna hjälpa till i en 

kontext där man inte gör det? 

 Samtidigt uttrycker hon en förståelse för varför det bildas ”expat-grupper”, utifrån sin 

egen vistelse i mer isolerade byar:   

”det är också lite påfrestande om man bor i väldigt isolerat område och 

där många inte kan engelska, så man känner att ibland så vill man prata 

med någon som har samma referenspunkter och såna saker, så där kan 

jag ju absolut förstå expats…”
334

 

 

8.5.2.4 Turism och makt över rummet 

Under fältresans gång reflekterar jag över att inom hotellvärlden är så att den som har 

makten över rummet – i form av vem som är manager på en plats – också kommer att 

påverka vilka som besöker den och hur platsen ser ut. The Slipway har europeiskt 

management – vilket påverkar profileringen och därmed vilka gäster som konsumerar 

platsen. På rundresan på Zanzibar blir bilden den samma. En entreprenör inom turismen 

menar, på frågan om han medvetet siktat in sig på Skandinavien:  
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har du också en bokning av en spansk tour operator, jag är inte säker på 

att jag får pengarna. Så du får sätta upp en helt annan melodi i början, att 

jag vill ha allting i förskott, en månad innan.
335

 

Resonemanget visar att identitetsmarkören ”nordisk” i detta fall står för ett ömsesidigt 

förtroende i affärssammanhang, som också kommer att påverka rummet: … nordiskt 

tänkande bygger nog väldigt mycket på ömsesidigt trust…”
336

En annan påverkansfaktor 

som har en viss inverkan är språket, framför allt äldre skandinaver som inte är så 

duktiga på engelska kan se det som ett försäljningsargument att de kan tala sitt 

hemspråk.
337

 

Samtidigt som man har makt som manager eller ägare till ett hotell, så menar ”Lasse” 

att han känner av att han är utlänning och vit. Även om han äger hotellet, så leasar han 

marken, vilket gör att positionen inte alltid känns självklar:...”sen om det blir ,inte 

stridigheter, men… strider med byn så blir vi nog väldigt påminda klart om vems 

alltihopa är…”
338

 Jag tolkar detta som en sorts sårbarhet i hans expatriate-tillvaro, att 

han är en utlänning på platsen ger honom en underlägsen position om konflikt uppstår, 

samtidigt som hans tillvaro idag ger en makt över platsen.  

 

 

8.5.3 (Re) konstruktion av rummet Sverige – i backspegeln 

Respondenterna beskriver hur bilden av Sverige förändrats under utlandsvistelsen. En 

positiv bild som framkommer är att det svenska rummet upplevs som tryggare än det 

tanzaniska rummet:  

”.. det är väl någonting att se hemma, när man är hemma, hur trygga folk är i 
sitt vardagsliv, som bor hemma, i sitt hus, jag tror aldrig att tanken skulle 
komma över dem en gång att när som helst kan det komma in nån med en 
panga eller ett gevär. Sån tanke finns inte ens hemma i Sverige, den existerar 
inte, för folk är så oerhört trygga” 339  

Att Sverige överlag ses som överplanerat jämfört med Tanzania också till upplevelsen 

av äventyr i Tanzania. ”Richard” säger med glimten i ögat: ” det känns som att man går 

in i en krigszon, varje dag är ett litet krig”
340

. En annan menar, när han beskriver den 

ibland oordnade tillvaron: ” Samtidigt så triggar det här mig lite, för det är ju en del av 

äventyret”. Jag tolkar respondenternas berättelser som att samtidigt som Sverige och 

Skandinavien ses som tryggare rum, så är det också en del i upplevelsen att komma 

ifrån tryggheten.  

Negativa representationer kring det svenska rummet är ”Peters” syn på den svenska 

skolan. Han menar att en privilegierad position också innebär en möjlighet att köpa sig 
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rätten till bra skolor för sina barn. Han upplever att mycket i Sverige har blivit alltför 

processtyrt, vilket gör att man blir ineffektiva. 
341

. 

Att återintegrera sig i det svenska rummet upplevs av ”Maria” som svårare än att resa 

ut: ”Alltså, jag tycker nog egentligen, genomgående, att det har varit svårare att 

komma hem än att åka ut”
342

 Hon upplever det svenska rummet som mycket mera 

kravfyllt att återvända till. De som är entreprenörer i Tanzania menar att Sverige är ett 

svårare land att starta företag i, eftersom det svenska rummet redan är så utvecklat och 

allt redan finns på plats. Gruppen av entreprenörer har hittat affärsmöjligheter som hade 

varit svårare att genomföra i Sverige, samtidigt som platsen tillfredsställer en längtan 

efter äventyr. För gruppen aktiva inom bistånd ger kontexten en möjlighet att bygga upp 

en internationell karriär. ”Maria” beskriver dock hur hennes CV färgats efter flera 

utlandsstationeringar: 

”… den sista Tanzania-tjänsten, då hade jag hellre jobbat i Sverige. Men 

jag fick inte jobb, min expertis hade blivit att jag jobbade bra utomlands, 

så jag fick jobb där”. 
343

 

Kvinnorna aktiva inom entreprenörskap, ”Nina” och ”Carina”, beskriver också hur tiden 

i Tanzania präglat dem beträffande att få anställning i Sverige. ”Nina” beskriver med ett 

skratt att: ”jag är inte anställbar i Sverige längre… så det är ingen som vill ha mig, jag 

är alldeles för omöjlig och van att göra som jag vill”
344

. ”Carina” ser sig också som en 

”outsider” i det svenska systemet: ”det här med arbetsförmedlingen, alltså det finns ju 

inga jobb, speciellt inte för mig”
345

. Jag tolkar deras berättelser som att tiden de verkat 

som entreprenörer i Tanzania bygger upp en speciell kompetens, som inte alltid är enkel 

att föra med hem till Sverige. Bägge ser att det enda som vore möjligt vid en eventuell 

etablering i Sverige, vore att starta eget.  
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9. Resultat och konkluderande diskussion 
 

I detta stycke besvaras syftet/forskningsfrågorna på en mer generell nivå – baserat på 

tidigare presentation av teori och insamlad empiri. 

Syftet med denna studie är att belysa intersektionella identitetsmarkörer som påverkar 

vår uppfattning om ”Vi och Dem” samt hur processer av inkludering och exkludering 

påverkar rummet.  

Frågeställningar kopplat till syftet är: 

- Hur har den koloniala eran bidragit med att skapa uppfattningar om Vi och 

Dem? Vilka faktorer reproducerar denna uppfattning idag? 

- Vad innebär det att vara en ”expatriate” - vilka förhandlingar och 

identitets(re)konstruktioner äger rum? 

- Vilka geografiska och sociala rum bildas i processen ”att bli en expatriate”? 

 

9.1 Postkoloniala perspektiv på skapandet av Vi och Dem.  

Som nämns i inledningen är utgångspunkten i denna studie är att sinnebilden av Vi och 

Dem konstruerats över tid. Kolonialismen anses ha bidragit med ett ökat rastänkande 

knytet till vem som utförde vilka arbetsuppgifter och till ett konstruerande av binärt 

tänkande beträffande olika etniska grupper.
346

I nutid representerar ordet ”expatriate”, 

ställt till exempel mot ”migrant workers”, en vit, privilegierad grupp av människor från 

västvärlden. Termen är med andra ord både inneslutande som uteslutande – denna 

uteslutning baserar sig på uppfattningar om saker som utbildningsnivå, klasskillnader, 

nationalitet och yrke. 
347

 I denna studie framkommer att vitheten inte enbart ger en 

privilegierad position, den skapar också barriärer – en förväntan från De Andra man inte 

alltid känner sig bekväm i, att bli förknippad med pengar. Förutom den påverkan som 

kolonialtiden haft beskrivs en syn på att lyxturism, bistånd och en privilegierad 

expatriate-tillvaro påverkar denna bild – bilden av den vite, den som har tillgångarna 

och den västerländska kunskapen. Denna ”barriär” kan liknas vid det Fanon beskriver 

beträffande de schabloner som konstruktioner kring hudfärg skapar.
 348

 Ett par 

respondenter beskriver hur man ser att korruption fortsätter att motverka en höjd 

inkomst- och utbildningsnivå bland lokala människor, denna process är synlig främst på 

Zanzibar, som uppfattas skilja sig åt från Dar es Salaam som mer ”är på gång”.  
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9.2 Att vara en ” expatriate” i Tanzania 

 En analys av empirin visar att majoritet av respondenterna inlett sin internationella 

karriär redan i den svenska kontexten - i form av studier inriktade mot till exempel 

utvecklingsfrågor. Det visar sig även att resandet varit en del av livet för många, redan i 

unga år. Denna drift ut i världen beskrivs av vissa, utifrån händelser redan under 

barnåren – vilket talar för användandet av ett livsbaneperspektiv inom transnationell 

migrationsforskning, cirkulär migration vävs samman med individens identitet.
349

Denna 

studie visar att mötet med andra kontexter och andra invånare skapar en process där den 

egna identiteten utmanas, och där frågor om till exempel ”svenskhet” bearbetas. Detta 

har ett starkt samband med det man inom transnationell teoribildning beskriver kring 

identitet och hur den konstant (re)konstrueras i relation till både platsen man flyttat till 

såväl som platsen man flyttat från
350

. 

Denna studie visar att en av identitetsmarkörerna för expatriates i Tanzania är att se sin 

privilegierade ställning i kontexten. Även en svensk student som besöker landet har mer 

pengar än de flesta lokala människor. Den privilegierade positionen kommer med 

vitheten, att ha fler tillgångar och en högre akademisk utbildningsnivå än majoriteten av 

de lokala människorna, vilket gör att flera respondenter befinner sig i ett ”ovanför-

perspektiv” beträffande arbetets uppdelning.  Denna skillnad anser jag kan bidra till att 

reproducera sammankopplingen av vithet, makt och kunskap, och fortsätta att skapa en 

bild av Europa som överlägset.
 351

 

Matthis (2005) menar att maktstrukturer är närvarande i skapandet av ”det typiskt 

svenska”, som definierar såväl vad Vi är som vad Vi inte är – och därigenom skapas ett 

annat objekt – Dem. Hon menar att detta leder till …”en maktstruktur som garanterar 

att `västerlandet´ eller `svenskheten´ aldrig blir föremål för granskning eller 

problematisering.
352

 I den här studien framkommer dock att såväl svenskheten som det 

svenska rummet blir utsatt för granskning av respondenterna, och att denna granskning 

förstärks dels genom att se det svenska rummet genom ögonen på De Andra, dels 

genom att se det på avstånd. Även rollen i det nya landet granskas och problematiseras 

utifrån den upplevda privilegierade positionen. Jag upplever att flera respondenter både 

närmar sig och fjärmar sig från ”svenskheten” – de mest negativa representationerna har 

man identitetsmässigt liksom ”lämnat kvar” i landet, medan de mer positiva sidorna, 

och det som man ser som ”svenska” eller ”skandinaviska” värderingar tas med till den 

nya kontexten.  

I empirin framkommer en upplevelse av ett kolonialt nu – i form av objektifiering och 

människors olika värde. Detta stöder en bild av kolonialism och postkolonialism som 

pågående processer.
353

 Studien visar också att hudfärgens betydelse skiftar i olika 

geografiska kontexter, att vara vit i Sydafrika upplevs till exempel signalera något helt 

annat än i Tanzania. Detta bekräftar tidigare forskning som beskriver att de 

representationer som följer med hudens färg inte är några fixerade begrepp utan varierar 

över tid och rum. 
354

 I empirin framkommer att är möjligt att ”byta färg”, såväl som att 
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”tillhöra ett tredje kön” vilket tydliggör de konstruktioner vi har kring såväl hudfärg 

som kön.   

Även om vitheten lyfts fram som en påverkande identitetsmarkör bland respondenterna, 

så visar denna studie att det är av betydelse med ett intersektionellt angreppssätt. Detta 

angreppssätt förs fram av nutida feministiska postkoloniala forskare som ett verktyg i 

kritiska maktanalyser.
 355

 Vithetens upplevda privilegium påverkas i intersekt med ”att 

vara kvinna” i en mansdominerad miljö - både i form av att hamna i underläge gentemot 

lokala män, men också i form av att vara så ”konstig” så man upplever sig komma 

undan med beteenden som mer förknippas med den lokala konstruktionen av manlighet. 

Det framkommer också en känsla av att man som ung, vit kvinna får en ökad respekt i 

den lokala kontexten i och med att man blir mamma, och att man som manlig ”spouse” 

eller medföljare upplever en förväntan att det är mannen som ska jobba, kvinnan som 

ska följa med. Jag menar att detta visar hur konstruktionen av kön förändras över tid 

och rum. Lundströms (2012) forskning kring den internationella eliten i Singapore 

påvisar hur kvinnliga medföljare hamnar i en annan könsroll i det nya hemlandet, där 

hemmets sfär blir deras i större utsträckning. I denna studie framkommer att detta inte är 

någon bild respondenterna har av skandinaver i Tanzania, utan snarare av andra 

expatriates som britter och amerikaner som arbetar på ambassader och har medföljande 

”spouses”. Samtidigt har denna studie i sig medvetet riktat in sig på de som arbetar, 

vilket gör att ett närmande av dessa ”spouses” endast ger genom bilden av hur andra ser 

dem.  Det framkommer en bild bland respondenterna av det som är ”typiskt 

skandinaviskt” – att vara mer jämställda – tillsammans med en bild av vad som gäller 

för De Andra – att inte vara det. De olika aspekterna av kön och makt som 

respondenterna beskriver tolkar jag som att en androcentrisk världsbild fortfarande lever 

kvar, en världsbild som utvecklades hand i hand med kolonialismen och 

industrialismen.
 356

 

Empirin påvisar upplevelser av ett tillfälligt klassuppsving under expatriate-tiden
357

 

såväl som på att mer permanent tillhöra en transnationell elit
358

 eller en 

identitetstillhörighet i det som kan benämnas som en ”knowledge elite”
359

där en 

privilegierad position ger en makt över diskursproduktion. Studien visar att vad man så 

att säga har med sig ”i bagaget” från Sverige, i form av upplevd ”klass”, utbildning, 

ålder, kön och makt i det svenska rummet kommer att påverka hur man upplever att det 

är att kliva in i detta nya rum där vitheten sammanknippas med en privilegierad 

position. Här påvisas diversiteten i expatriate-upplevelsen, i intersekt med olika 

identitetsmarkörer. Detta, menar jag, gör det svårt att klassificera expatriates som 

tillhörandes en enda grupp.  

Denna studie visar att familjesituationen bör vägas i en analys av expatriatetillvaron då 

den kommer att påverka de sociala nätverken och det upplevda behovet av olika rum. 

Ålder, föräldraskap, närvaro/frånvaro av en partner, att leva med en partner från samma 

land eller från ett annat land – en analys av empirin visar att alla dessa olika faktorer 

påverkar. Förändringar i familjesituationen, som att till exempel bli mamma, öppnar 
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dörrar till nya sociala rum. Det framkommer även att tiden i landet är viktigt – vart man 

befinner sig i processen av det jag kallar ”att bli en expatriate” påverkar känslan av 

samhörighet.  

Det framkommer att respondenterna, som alla tillhör en högre utbildad grupp, ser sig ha 

en privilegierad position i Tanzania, inte enbart tillgångsmässigt utan också utifrån 

kunskapsnivån. Denna skillnad skapar en maktobalans – och bidrar med en fortsatt 

arbetsuppdelning mellan vit-svart. En respondent ser korruptionen som en orsak till att 

utbildningsnivån i landet inte går framåt. Om detta relateras till den makt som kunskap 

ger, och att kunskapsteoretiska förändringar är nyckel till historiska skeenden
360

 så 

fortsätter” korruptionsdiskursen” i landet att motverka utvecklingen. Samtidigt föder det 

tankar om vad korruption grundar sig i, och hur mycket av det som vilar på den faktiska 

förekomsten av utländska pengar inom den växande privata sektorn. Flera respondenter 

menar att utländska etableringar bygger på förekomsten av mutor, i detta fall kan 

förekomsten av expatriates öka korruptionen. Detta är dock inget denna studie fördjupar 

sig i, men det vore en möjlig ingång för vidare studier. Ingen av respondenterna i denna 

studie talade om korruption eller mutor som något de beblandade sig i, utan något som 

kännetecknande De Andra – i det här fallet andra utländska investerare och tanzaniska 

politiker i maktposition.   

Det framkommer också att kunskap påverkar hur vi människor grupperar oss, för stora 

glapp skapar barriärer i sociala rum. Exkluderingen är inte medveten enligt 

respondenterna, men sker parallellt som en process av gruppbildande. Ett resultat som 

är något motsägelsefullt är att en respondent menar att utbildningskvalitén i det svenska 

rummet sjunkit, och att de internationella skolor som erbjuds (för de som kan betala för 

det) upplevs som starkare i det tanzaniska globala rummet. Med tid innebär det nya 

forskningsmässiga utmaningar – vad händer med de barn som studerar vid dessa mer 

privilegierade skolor? Kan det omförhandla bilden av att ”svenskheten” också 

förknippas med kunskap, eftersom kunskapen tillgodogjorts i Afrika? Skapas nya, 

globala ”kunskapsrum”? 

Yrkestillhörigheten är ytterligare en inkluderande och exkluderande faktor – jag 

upplever det själv, efter att ha arbetat i Tanzanias hotellvärld att jag förstår den kamp 

och den stress flera av entreprenörerna beskiver. Att möta internationella kunders 

behov, samtidigt som man jobbar med lokal personal med ingen eller ytterst lite 

exponering för det globala – i form av mat, kultur, vin och liknande. Inom turismen ser 

jag att den västerländska kulturen dominerar, och skapar rum som skiljer sig från 

omgivningen. Detta ser jag som ett sätt att reproducera de västerländska normer som 

etablerades under kolonialtiden.
 361

 Även om turismen bidrar till ett viktigt 

importtillskott i landet så framkommer det även negativa representationer kring turism 

som bör problematiseras, beträffande exponering och exploatering. Beträffande 

yrkestillhörigheten beskrivs ett glapp mellan entreprenörer och bistånd, och den effekt 

man menar sig ha på landets fortsatta utveckling. Entreprenörer ser sin roll som mer 

utvecklande för den lokala ekonomin, medan de respondenter verksamma inom bistånd 

inte upplever samma glapp. Den effekt som biståndet har i landet är ytterligare ett 

område som vidare behöver problematiseras inom forskningen. 
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Empirin visar att transnationalism är en viktig ingång i studien av expatriates, vilket 

också framförs av Leonard (2010). De av respondenterna som bott växelvis mellan 

Afrika och Skandinavien under hela sitt liv beskriver en tillvaro som ofrånkomligt 

inkluderar ett växelvist boende -bägge rummen är en stor del av den egna identiteten. 

Sociala medier är en viktig del i den transnationella tillvaron, samtidigt som detta också 

ger en bidragande förklaring till varför ”expat-rum” behövs – rum där allting upplevs 

fungera, i form av el och internet. Detta är viktigt för att bevara nätverken även på 

hemmaplan. Att befinna sig utanför den egna kontexten – hemlandet – skapar en 

omförhandling av rummet. Respondenter i denna studie vittnar om en gradvis 

exponering för det Annorlunda – vilket gradvis också utmanar bilden av det svenska. 

Efter ett antal år utanför det svenska rummet föds även en sårbarhet – i form av 

utförsäkring från det svenska systemet. Det svenska rummet ses också som svårare att 

återetablera sig i jämfört med det tanzaniska, villket utmanar den bild av Opportunity 

och Agency som Leonard (2010) beskriver
362

. Det egna valet och de tillfällen som 

skapas att etablera sig i andra länder visar en priviligierad position bland migranter från 

globala nord, jämfört med mer utsatta grupper. Samtidigt menar jag att dessa termer är 

tydligare när man flyttar till. Att återetablera sig i Sverige ses av flera respondenter vara 

förknippat med högre trösklar.  

Det framkommer att trots att Tanzania är ett av världens fattigaste länder
363

 så har flera 

expatriates ett liv här, paradoxalt nog, som är mer privilegierat än de skulle ha i Sverige. 

De som ser sig tillhöra medelklass i Sverige istället blir en privilegierad global 

överklass i Tanzania och ges tillträder till sociala rum som skulle vara stängda i Sverige. 

Detta resultat stöder Leonards (2010) resonemang om att en tid som utlandsstationerad 

kan upplevas som ett tillfälligt klassuppsving.
364

 Samtidigt visar empirin i denna studie 

på en diversitet: Om du i Sverige tillhör en mer privilegierad grupp, uteblir den 

upplevda klassresan och du glider lättare in i en liknande livsstil. Här, menar jag, 

kommer ”vitheten” i intersekt med termer som ålder, kön och ”klass”. I respondenternas 

berättelser finns inslag av den livsstil som kan förknippas med en transnationell med 

liknande boendeformer och fritidsintressen. 

 

 

9.3. (Re)konstruerande av geografiska och sociala rum 

Tidigare forskning kring transnationell elit framhåller platser som ”klubben”
 365

  som 

avgörande platser i de sociala nätverken i postkoloniala miljöer. Denna studie visar att 

den betydelsen ”klubben” har varierar utifrån ålder, intresseområde, 

familjesammansättning och inkomst. Det framkommer dock att ”klubben” fortfarande är 

ett segregerat rum, där segregeringen inte grundar sig i någon etisk segregering, utan 

snarare en social segregering som påverkar vilka som känner sig hemma där eller inte. 

(Samt vilka som har råd med medlemskapet). En respondent menar att bilden har 

förändrats de senare åren och att fler lokala invånare syns på andra ”expat-platser”. En 

annan respondent menar att den framväxande svarta medelklassen i stor grad väljer, och 
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konstruerar, andra rum. Det vore intressant att göra en studie kring detta, för att se om 

mönster av segregering bryts eller fortsätter att reproducera sig i de sociala och rumsliga 

sfärerna. Tidigare forskning visar att även om försök har gjorts att aktivt ”planera bort” 

segregering, så blir det en slags självvald segregation, där de lokala inte känner sig 

hemma i ”vita” rum som exempelvis på Msasanihalvön.
 366

   De expatriate communities 

som konstruerat i Tanzania är i hög grad”vita rum” i ett land som domineras av svarta. 

Även om inte denna form av kluster eller sociala miljöer väljs utifrån rasism, så bidrar 

de till att synliggöra stora socio-ekonomiska skillnader. Beträffande boendemilö så har 

respondenter olika strategier, vissa bor i mer klassiska ”compounds” som är inhängnade 

och har vakt, medan andra bor mer lokalt. De som valt att bo mer lokalt menar att detta 

känns tryggare, att de blir igenkända på gatan och går från att vara en ”mzungu” till en 

individ med namn. Den privilegierade positionen i Tanzania påverkar också hur man ser 

sin position i Sverige – den innebär i flera fall ett avsteg från en svensk ”gnällighet” och 

att man ser sin position ur ett större perspektiv – och därmed ser sin priviligerade 

position ur ett mer globalt perspektiv.  
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10.Slutsats 
 

I detta avsnitt ämnar jag förtydliga de resultat som denna studie kommit fram till:  

Denna studie visar att människor grupperar sig och skapar föreställningar kring ”vi 

och dem”. Intersektionalitet påverkar grupperingar och maktbalans mellan ”vi och 

dem. Individens resande ökar reflektionerna både beträffande vilka ”vi” är, men 

också vilka ”dem” är – vilket i denna studie exemplifieras av mobil arbetskraft – 

svenska expatriates i Tanzania.  

Studien belyser att det ”typiska” från hemlandet som upplevs negativt lämnas kvar, 

medan man i större utsträckning tar med sig det mer positiva i resväskan – så som 

värderingar och normer, och väver in detta i en ny identitets(re)konstruktion. 

Samtidigt framkommer att man ibland får kämpa för att behålla dessa i den nya 

kontexten.  Det sker såväl ett närmande som ett fjärmande från att ”vara svensk” 

eller ”skandinav”. Denna nya identitet leder till nya gruppkonstellationer vilket i 

studien exemplifieras genom att belysa de sociala rummen – vad som krävs för att få 

en inträdesbiljett, och vilka som därigenom också exkluderas. Här visar sig en rad 

påverkande intersektionella faktorer som familjesituation (till exempel att ha barn 

eller inte), utbildning, intressen, inkomst, yrkeskategori och tid i det nya landet 

påverka grupperingar. Att vara ”svensk” är inte en stark identitetsmarkör i de nya 

grupperingarna, däremot att tillhöra den privilegierade utländska arbetskraften i 

landet – det jag i denna studie benämner expatriates. 

 Studien belyser skillnaden mellan att vara utlandsstationerad alternativt befinna sig 

i landet utan en svensk organisation i ryggen – och de föreställningar som dessa 

termer innebär gentemot varandra. De som är i landet på eget bevåg uttrycker en 

känsla av att vara närmare verkligheten, samtidigt som de också ger uttryck för en 

mer sårbar position. Bilden visar också att fri rörlighet över rummet är lite av en 

illusion även i dagens globala samhälle – olika former av barriärer konstrueras med 

tid och rum.  

I olika kontexter är olika identitetsmarkörer mer framträdande än andra, vilket 

tydliggör de sociala konstruktioner vi omger oss med, och att några absoluta 

”sanningar” inte existerar på området - att vara kvinna är till exempel inte samma 

sak ”här” som ”där”, inte heller att vara ”vit” eller ”svensk”. För att förstå vad en 

identitetsmarkör symboliserar måste hänsyn tas till såväl tid som rum. Att kopiera 

en grupps yttre attribut, oavsett om det är de vita som ämnar bli svarta, eller tvärt 

om, skapar också frågor om maktbalansen.  

Den koloniala eran har bidragit med en modernitet präglad av eurocentrism och en 

objektifiering av andra folkslag. I denna studie framkommer att det finns inslag av 

objektifiering i dagens turism samt att expatriate communities och expatriate - 

livsstilen tydliggör de stora gap som finns – kunskapsmässigt, inkomstmässigt och 

kulturmässigt. Hudfärgen hänger fortfarande samman med arbetets organisation. 

Med vitheten, och med den mer privilegierade positionen såväl kunskapsmässigt 

som finansiellt, följer en maktposition. Samtidigt upplevs denna privilegierade 

position ibland skapa barriärer, som är svåra att bryta, och att man i vissa fall sätts i 
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en position som man inte förtjänat. Här spelar ålder och kön och ”klass” in, för vissa 

innebär förflyttningen till det nya landet en form av klassresa uppåt, andra kliver in i 

samma roll som hemma.  

Studien påvisar även ett samband mellan mänsklig gruppering, intersektionalitet och 

platspåverkan. Den som har makten över rummet påverkar inte bara hur rummet ser 

ut, utan även vilka andra som kommer att vistas där. Detta exemplifieras i denna 

studie av såväl hotellindustrin som så kallade expatriate-coummunities.  
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