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Sammanfattning 

Flertalet studier har gjorts på vad som motiverar volontärer. Inom det postkoloniala fältet har 

volontärarbetet ofta kritiserats för att vara en del i att reproducera generaliseringar om  

lokalbefolkningen. Inom organisationsteorin finns det färre antal studier på volontärarbete i 

allmänhet och på hur västerländska värderingar och normer påverkar volontärernas arbete i 

synnerhet. Syftet med denna studie är att belysa hur styrning av volontärernas arbete skapas i 

den organisationskultur, som volontärerna befinner sig i och hur västerländska normer och 

värderingar är en del av denna organisationskultur samt hur dessa normer och värderingar 

formar volontärernas förväntningar och upplevelse av styrningen från organisationen. Fokus 

ligger på hur volontärarbetarnas upplevelse av styrning från organisationen ser ut och vad 

volontärerna själva upplever styr dem i deras arbete. För att förstå volontärernas upplevelse av 

styrningen i deras arbete används här teorier om Kulturstyrning. För att lyfta in västerländska 

värderingar och normer används teorier om Orientalism, för att se hur volontärernas delade 

världsbild speglas i den kulturella kontext som volontärerna befinner sig i. Resultatet och ana-

lysen är begränsad till de intervjupersoner som deltar i denna studie, inga generaliseringar 

görs. Kvalitativa tematiskt öppna intervjuer med fyra svenska volontärarbetare i Sydafrika 

och en observation av deras volontärarbete ligger till grund för det empiriska materialet. Re-

sultatet visar att volontärerna inte upplever någon styrning från organisationen. Snarare är det 

en kulturstyrning som får volontärerna att utföra sitt arbete som de bör, där västerländska vär-

deringar och normer att hjälpa andra människor är centrala. Analysen indikerar att volontärer-

na styrs av kulturstyrning där västerländska normer och värderingar är en del av volontärernas 

gemensamma världsbild. Volontärerna är hela tiden fria att lämna sitt volontärarbete, men gör 

det inte då det skulle leda till skam och skuld och ett dåligt samvete skapat av västerländska 

normer och värderingar.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Våren 2014 tillbringade jag som utbytesstudent i Kapstaden i Sydafrika. I Kapstaden mötte 

jag många volontärarbetare. Både på föreläsningar på universitet och i samtal med volontärer 

och utbytesstudenter kom den västerländska bilden av Afrika upp. Hos en del fanns det en 

tydlig bild av Afrika som ett stort fattigt ”land” som behöver Europas hjälp för att utvecklas. 

Andra kritiserade denna bild av Afrika och menade att Europas försök att hjälpa Afrika är 

baserad på ett kolonialt synsätt och istället för att hjälpa stjälper det Afrikanska länder i sin 

utveckling. Bjerström (2013), utlandskorrespondent på Sveriges Television kritiserar i sin bok 

Det Nya Afrika Europas bistånd och den bild som media ger av Afrika. Som titeln anger lyfter 

hon en ny bild av Afrika som inte stämmer överens med en fattig, outvecklad  

kontinent i behov av Europas hjälp. Som exempel kan nämnas att 22 av Afrikas länder klassas 

som medelinkomstländer och att fler är på god väg att bli det. Bjerström kritiserar Europas 

drivkraft att ge bistånd. Hon menar att det snare grundar sig i en personlig vilja att känna sig 

som en bättre människa, än att förändra till det bättre för någon annan (ibid).  

 

Detta väckte ett intresse för volontärarbete hos mig och ledde till denna studie, som fokuserar 

på volontärarbetare i Sydafrika. Volontärarbete har studerats tidigare, främst inom socialt 

arbete. Flertalet studier har gjorts på volontärarbete och vad som motiverar volontärer. Studier 

har även gjorts inom det postkoloniala fältet, där volontärarbete ofta kritiseras utifrån ett  

postkolonialt perspektiv. Inom organisationsteorin finns det färre antal studier och det finns 

även mindre forskning som fokuserar på hur västerländska värderingar och normer påverkar 

volontärernas arbete. I den här studien avser jag studera hur svenska volontärer i Sydafrika 

upplever att styrningen av deras arbete sker. För att förstå detta använder jag  

organisationsteorin, för att se den kulturella kontexten som volontärerna befinner sig i samt 

teorier från det postkoloniala fältet, för att förstå hur västerländska normer och värderingar är 

en del av denna kulturella kontext.  
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1.2 Syfte, frågeställning och avgränsning 

Syftet med denna studie är att belysa hur styrning av volontärers arbete skapas i den organi-

sationskultur som volontärerna befinner sig i. Fokus i studien är på att försöka förstå hur väs-

terländska normer och värderingar är en del av denna organisationskultur och hur dessa nor-

mer och värderingar formar volontärernas förväntningar och upplevelser på styrningen från 

organisationen. För att uppnå studiens syfte utgår jag från följande frågeställningar.  

 

Hur beskriver de intervjuade sina förväntningar på volontärarbetet?  

Hur upplever volontärerna att deras arbete styrs?  

På vilket sätt speglas västerländska normer i volontärernas organisationskultur?  

 

I denna studie drar jag inga generella slutsatser, då uppsatsen är avgränsad till intervjuperso-

nernas upplevelser.  

1.3 Disposition 

Inledningsvis presenteras de teorier och den tidigare forskning som har använts under arbetet. 

Efter det kommer metoddelen som går igenom vald metod och hur den använts under studien. 

I resultatet presenteras vad som kommit fram under studien och i analysen kopplas resultatet 

till den valda teorin. Avslutningsvis sammanfattas resultatet och en diskussion förs kring de 

resultat studien lett till samt förslag till vidare forskning.  

2. Teori och tidigare forskning 

I volontärarbetet finns inte lön som incitament för att få de som arbetar att utföra sin uppgift. 

Volontärernas arbete styrs istället av något annat. För att förstå hur volontärerna upplever att 

deras arbete styrs i organisationskulturen de befinner sig i används teorier om Kulturstyrning. 

Teorier om Orientalism används för att förstå hur volontärernas delade världsbild, väster-

ländska normer och värderingar präglas i volontärernas förväntningar och är en del av den 

kulturella kontext som volontärerna befinner sig i. Under rubriken tidigare forskning redogörs 
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för det fokus som tidigare studier haft och hur denna uppsats kan vara ett bidrag till forsk-

ningen.  

 

2.1 Kulturstyrning  

För att förstå organisationer och den styrning som sker sätter Alvesson (2013) kulturbegreppet 

i fokus. När människor i en grupp delar samma kulturella kontext i form av föreställningar om 

omvärlden skapas det som Alvesson kallar Organisationskultur. Genom gemensamma före-

ställningar i myter, berättelser, ritualer och riter formas människors handlande. I den kultu-

rella kontexten får symboler innebörder, som vi använder för att förhålla oss till omvärlden. 

En gemensam kultur kan även gälla i en bransch, en så kallad branschkultur. 

 

Alvesson lyfter fram tre olika varianter av styrning definierade av Ouchi (1980, i Alvesson, 

2013); byråkrati/regler, marknad/resultat samt kultur/föreställningar. Styrning utifrån byrå-

krati/regler utgörs av regler för hur människor ska bete sig och hur procedurer ska ske. Mark-

nadsstyrning fokuserar på leverans och resultat och ofta belönas de som når resultaten. I före-

tag som styrs av budget och kalkyler fokuserar kulturen på det mätbara och ritualer byggs upp 

kring detta. I volontärarbetet när människor arbetar utan lön och organisationernas mål sna-

rare är värdebaserade, än sifferbaserade, skapas således en annan typ av kultur. I denna upp-

sats har jag fokus på styrning utifrån kultur och föreställningar. Alvesson menar att styrningen 

sker i kulturen, som formas socialt och upprätthålls av människor. I organisationer med kul-

turstyrning är det gemensamma tankesätt, värderingar och normer som får människor i grup-

pen att utföra det arbete som de ska. När individerna i gruppen själva anser att det är det rätta 

sättet att agera, behövs ingen direkt styrning från organisationen. Människor strävar då efter 

att göra det som anses vara rätt och upplever en skuld eller skam om de inte gör det (ibid). I 

denna studie vill jag utifrån Alvessons perspektiv på kulturstyrning i organisationer, se hur 

volontärernas västerländska normer och värderingar i forma av deras delade världsbild styr 

volontärarbetarnas arbete.  

 

Människor i organisationer är antingen kulturbärare som mer eller mindre omedvetet formats 

att dela värderingar, tankesätt och världsbild eller kulturskapare som medvetet reflekterar över 

kulturen och då även kan förändra den (Alvesson, 2011). Alvesson (2012) tar även upp identi-

teten, som en viktig aspekt i en organisationskultur. För att skapa en identitet i en grupp är 
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känslan av ett vi samt en delad historia avgörande. Genom att skapa ett dem skapas också ett 

vi. När en person är en del av detta vi får hen en identitet i gruppen. När gruppen samtidigt 

upplever en delad historia förstärks identiteten i gruppen. (ibid) Här tar jag in Saids (2000) 

perspektiv utifrån orientalismen, för att förstå de västerländska normer som är en del av vo-

lontärernas gemensamma världsbild.  

2.2 Västerländska normer 

När vi tittar på tidigare studier om kulturstyrning ser vi att forskningen sällan lyfter in det 

postkoloniala perspektivet. Said kritiserar i sin bok Orientalism (2000) förhållandet mellan 

väst och öst och hur detta har skapat ett vi och dem mellan människor i väst och öst. Enligt 

Said så är det Europa som har skapat den orientalistiska diskursen. Utifrån européernas per-

spektiv ses Orienten som ett tvärtomsamhälle. Mellan öst och väst skapas en dikotomi, där allt 

som inte är väst blir öst och vise versa. Den då och även nu rådande relationen mellan väst 

och öst utgår från, att väst och västerlänningars sanning är den enda sanningen. I den diko-

tomi som väst har skapat står väst för det moderna, kulturella, bildade och sofistikerade. Öst 

står då för motsatsen, det ociviliserad, promiskuösa, obildade och djuriska. Ur detta har ett vi 

och dem-tänk växt fram, där vi är väst och dem är öst. Said menar att de som beskrivit denna 

bild av öst och väst är människor som representerat kolonialmakterna. Genom att måla upp 

öst på detta vis har västs beteende mot öst, under bland annat kolonialiseringen rättfärdigats. 

Genom att utgå från att väst är civiliserat och kan hjälpa det ociviliserade öst, gjordes koloni-

aliseringen till något bra och en god handling (ibid).  

 

I dagens samhälle kan kolonialiseringen verka avlägsen, men bilden av ett fattigt Afrika i be-

hov av Europas hjälp lever kvar. Saids orientalism finns kvar och samhället genomsyras av ett 

synsätt där öst är underordnat väst. I denna uppsats används vi och dem, utifrån att vi står för 

européer och dem står för afrikaner. Jag vill med orientalismens hjälp förstå hur västerländska 

normer och värderingar som vi och dem, än i dag är en del av en delad världsbild och hur det 

präglas i volontärarbetarnas förväntningar och blir en del av den organisationskultur, som de 

befinner sig i.  
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2.3 Tidigare forskning 

Volontärarbetet och vad som motiverar volontärarbetare har studerats inom flera  

forskningsfält, främst inom socialt arbete. I tidigare studier kring volontärarbete och  

motivation är det två dominerande synsätt som lyfts fram. Antingen motiveras volontärer av 

ett altruistiskt syfte, att göra gott och att hjälpa de som har det sämre eller så motiveras de av 

möjligheten att få lära sig något och utvecklas som personer. Volontärarbete har exempelvis 

blivit en allt större del av AIDS-vården i Sydafrika. I en artikel skriver Akintola (2011) om 

hur organisationer kan förbättra arbetet med volontärarbetare, genom att bli medvetna om vad 

som motiverar volontärerna. Akintola konstaterar att det bakom volontärarbetet finns en rad 

olika motiv. Mest förekommande är altruistiska motiv, som oro för andra och en vilja att bidra 

till ett bättra samhälle. Många volontärer såg även arbetet som en chans att få erfarenhet inom 

vårdyrket. Vissa motiverades av religion. Här menar Akintola att det uppstår en problematik 

då organisationens mål, inte är det samma som volontärernas. När organisationerna inte för-

står volontärernas motivationsfaktorer, uppstår ett missnöje mellan volontärer och  

organisationerna. Om organisationer var medvetna om volontärernas motiv och motivation 

kan de använda detta i rekryteringsprocessen och även matcha volontärer med organisationer, 

som har mål, som stämmer överens med volontärernas önskan. Om detta infördes i arbetet 

menar Akintola att missnöje från volontärernas skulle minska (ibid). Studier visar även att  

motivationen kan variera både mellan olika volontärer, men även förändras över tid för den 

enskilde individen. Akatay, Celil Çakici och Harman (2013) menar i sin artikel att det för 

samma volontär kan vara både ett driv att vara en världsfrälsare, som hjälper lokalinvånare, 

som det kan vara ett driv att få resa till nya länder och festa på stranden med andra backpack-

ers. Ett annat perspektiv på motivation i volontärarbetet belyses av Sin (2009), som menar att 

volontärarbete inte alltid grundar sig på altruism, utan ofta på viljan att utveckla sig själv och 

lära sig av arbetet. I Sins artikel studerar han volontärer från Singapore, som reser till Sydaf-

rika för att volontärarbeta. Han kommer fram till att det är den personliga utvecklingen, som 

är den drivande motivationsfaktorn, snarare än möjligheten att förbättra världen (ibid). 

 

Tidigare studier, bland annat Jonsson (2012) visar att volontärturismen den senaste tiden har 

växt och numera fått en plats i biståndsarbetet och i dag ofta ersätter biståndsorganisationer. 

Volontärarbete har även studerats utifrån ett postkolonialt perspektiv. Sammantaget kommer 

flertalet av dessa studier fram till att volontärarbetet på många sätt reproducerar stereotyper 

och generaliseringar av andra kulturer, (se exempelvis Jönsson, 2010, Roberts 2004, Ray-
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mond och Hall, 2008).  Den svenska forskaren Jönsson (2010) studerar volontärarbetet inom 

socialt arbete och anlägger ett postkolonialt perspektiv. Jönsson studerar ett empowerement-

projekt i Indien. Projektet är menat att skapa utveckling och frigörelse för de lokala invånarna. 

Jönsson konstaterar dock att det finns en brist på kritisk analys och praktiska redskap, för att 

motverkar de strukturella maktstrukturer som uppstår i sådan här projekt. Detta leder till att 

bilden av lokalbefolkningen som hjälplösa och fattiga, reproduceras och förstärks. Jönsson 

menar att socialarbetare bör lägga till ett postkolonialt och kritiskt perspektiv, för att i sitt ar-

bete kunna ta hänsyn till sociala strukturer, maktbarriärer och mellanmänskliga relationer, 

som reproducerar bilden av lokalbefolkningen och i förlängningen begränsar dem (ibid). En 

annan författare som studerat volontärarbetet utifrån ett postkolonialt perspektiv, är Roberts 

(2004). Roberts artikel används här för att förstå hur postkolonialism och volontärarbete är 

sammanlänkat. Författaren konstaterar att volontärerna bidrar med värdefull hjälp till männi-

skorna i Ghana, men de lyfter samtidigt fram att volontärarbetet bidrar till att bibehålla det 

koloniala tänket; att underutvecklade länder är beroende av västvärlden för att utvecklas. Ro-

berts menar att väst genom volontärarbete utnyttjar underutvecklade länder. Där väst tidigare 

exploaterat länder i öst för att få land och naturresurser, nyttjas länderna idag för att väster-

ländska ungdomar ska kunna få erfarenheter till exempel genom volontärarbete (ibid). Ray-

mond och Hall (2008) konstaterar att volontärturism snarare riskerar att öka missförstånden 

och spä på generaliseringar kring andra kulturer än att öka förståelsen. Raymond och Hall 

menar att för att motverka detta, måste volontärorganisationer se förståelse mellan kulturer 

som ett mål och inte som en biprodukt (ibid).  

 

Sammantaget har flertalet studier gjorts inom volontärarbetet. Både det postkoloniala  

perspektivet på volontärarbete och motivationsfaktorer för volontärer har lyfts fram i  

forskningen. Färre studier har gjorts om volontärarbete inom organisationsteorin, avseende 

hur styrning skapas från ett kulturperspektiv. Med denna studie vill jag lyfta in den postkol-

oniala kritiken i form av västerländska normer och värderingar från Saids (2000) perspektiv i 

Alvessons (2013) teorier om organisationskultur och hur styrning sker i den kulturella kontex-

ten för att förstå hur svenska volontärer i Sydafrika upplever hur styrningen av deras arbete 

sker och hur detta skapas utifrån västerländska normer och värderingar i volontärernas kultu-

rella kontext.  
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3. Metod 

I metodavsnittet redogör jag för mitt val av metod. Sedan går jag igenom de urval jag gjort, 

gällande organisation, intervjupersoner och observationer. Efter det beskriver jag den tema-

tiska analys som använts och studiens tillförlitlighet. Avslutningsvis redogörs de forskningse-

tiska principer, som har beaktas under studien.  

3.1 Val av metod 

Jag vill i denna studie förstå hur styrning av volontärers arbete skapas i den organisations-

kultur som volontärerna befinner sig i. För att göra detta studerar jag hur västerländska nor-

mer och värderingar, är en del av denna kontext och hur volontärernas upplevelse av styr-

ningen från organisationen ser ut och vad volontärerna själva upplever styr dem i deras arbete. 

För att förstå volontärernas gemensamma värderingar, normer och världsbild och hur styr-

ningen i deras arbete präglas av detta, har jag använt en etnografisk ansats och insamlingsme-

tod för att finna ett mönster i den grupp jag studerar (Creswell, 2013). För att bäst förstå den 

organisationskultur, som volontärarbetarna befinner sig i har jag använt en kvalitativ metod 

(ibid). Då mitt fokus ligger på att förstå upplevelsen av styrning, stärks mitt val av kvalitativ 

metod också av Alvesson (2009), som menar att styrning skapas i en kulturell kontext och 

därför är svår att mäta och bör studeras och mätas kvalitativt.  

3.2 Urval 

3.2.1 Val av organisation, intervjupersoner och observation 

Organisationen där studien har genomförts är en välgörenhetsorganisation i Kapstaden. Valet 

av just denna organisation beror på att jag under min tid i Kapstaden, kom i kontakt med de 

som arbetade där. Förutom välgörenhet har organisationen även språkresor, aktiviteter för 

turister och de hyr ut rum till volontärer och utbytesstudenter. Innan jag lämnade Sverige hade 

jag som avsikt att studera volontärarbete. Väl på plats var det svårt att få tillgång till  

välgörenhetsorganisationer, men i och med att jag lärde känna en del av personalen på organi-

sationen, fick de förtroende för mig och tillät mig att utföra studien i organisationen. Att jag 

hade träffat intervjupersonerna innan intervjuerna, kan ha påverkat de svar jag fick och det 
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resultat denna studie ledde till. Min upplevelse är dock att det var en fördel genom att de hade 

förtroende för mig och utifrån vad jag upplevde, delade med sig av sina erfarenheter, både 

positiva och negativa. Urvalet till denna studie skedde genom gatekeepern och min kontakt-

person Anna, som ansvarade för volontärarbetet i organisationen. Anna valde utifrån mitt 

önskemål, ut fyra personer som jag sedan tillfrågade om de ville delta i studien. Mina önske-

mål på intervjupersonerna var att de var svensktalande och arbetade volontärt. Då fokus låg 

på hur volontärerna upplever organisationens styrning, var mitt önskemål att intervjua volon-

tärer, som arbetade för en och samma organisation. För att undvika språkmissförstånd och 

svårigheter i att förstå språkliga nyanser, valde jag att endast intervjua svensktalande volontä-

rer.  

 

Urvalet garanterar inte en maximal variation hos intervjupersonerna. Detta ser jag inte som ett 

problem, i denna studie, då jag studerar volontärarbetarnas upplevelse och inte strävar efter att 

generalisera för volontärarbetare (Aspers, 2011). Det uppstod inga problem med bortfall, då 

alla intervjupersoner ställda upp på intervjuerna första gången jag frågade. Det var således 

inga svårigheter att få intervjuer till denna studie. Det fanns en risk att kontaktpersonen kunde 

ha valt ut intervjupersoner, som var till organisationens fördel (ibid). Min upplevelse var dock 

att valet av intervjupersoner snarare baserades på mina önskemål, att de skulle vara svenskta-

lande och arbeta för samma organisation.  

 

Valet att intervjua volontärer från Sverige, underlättade även att se likheter och skillnader i 

deras värderingar och normer. Utifrån Alvessons (2013) organisationskultur där det är en  

gemensam världsbild, som skapar kulturen är det i denna studie av vikt att intervjupersonerna 

delar samma bakgrund. Självklart fanns skillnader även om intervjupersonerna kom från 

samma land. Alla intervjupersoner i studien var kvinnor. Detta var inte en medveten avgräns-

ning jag gjorde men utifrån att de flesta svenska volontärerna var kvinnor föll det sig så. På 

samma sätt var alla intervjupersoner i åldern 20-28 år, vilket också, beror på att alla volontä-

rer på plats var i denna ålder. Att alla intervjupersoner är kvinnor och i samma ålder kan säga 

en del om volontärarbetet och vilka som väljer att arbeta volontärt. Detta är dock inget jag har 

analyserat vidare i denna studie.  

 

Jag valde att observera genom att följa med två av volontärerna ut under en arbetsdag. Detta 

var ett läxhjälpsprojekt vid en skola i en av Kapstadens kåkstäder. Valet av aktivitet gjordes 
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utifrån rekommendation från Anna då det ofta var olika vuxna där för att hjälpa till, vilket 

gjorde att jag lätt kunde smälta in i gruppen.  

3.2.2 Förstudie 

För att få en bild av organisationens arbete, värderingar och hur de arbetar med att styra  

volontärernas uppgifter gjordes en förstudie (Aspers, 2011). Förstudien bestod av en 45 minu-

ters lång intervju med Anna, som ansvarade för volontärarbetet i organisationen. Som Aspers 

poängterar, är en förstudie bra för att komma i kontakt med grundläggande begrepp, som an-

vänds i organisationen. I denna studie gav förstudien en lärorik grund om volontärarbetet och 

organisationen inför intervjuerna.  Förstudien var också till nytta för att testa intervjuguiden, 

inför intervjuerna med volontärarbetarna (ibid).  

3.3 Intervjuerna  

I linje med den etnografiska metoden ligger kvalitativa intervjuer och observationer till grund 

för datainsamlingen och det empiriska underlaget (Creswell, 2013). Den intervjutyp jag an-

vänt är tematiskt öppna intervjuer (Aspers, 2011). Jag vill med denna metod lägga teorin åt 

sidan och öppna upp för ett samtal, som följer samtalets logik, snarare än att jag som intervju-

are ställer raka frågor (ibid). Intervjuerna utgick från fem olika temata; personlig bakgrund, 

organisationen, volontärarbetet, styrning, egna tankar om vad som styr hens volontärarbete (se 

Bilaga 1). Med de temata jag valde ville jag få fram intressanta diskussioner, som kan visa hur 

volontärerna upplever organisationens styrning (Aspers, 2011). Intervjuerna hölls efter för-

studien. Varje intervju var mellan 40-50 min lång. Under intervjuerna var det svårt att hålla de 

olika temana åtskilda då intervjupersonerna tidigare än vad jag tänkt kom in på senare teman. 

Intervjuerna höll därför inte samma ordningsföljd, men detta ser jag inte som ett problem då 

jag under den första analysen kunde sortera in de olika svaren under de temata de tillhörde.  

 

Intervjupersonerna fick välja om intervjun skulle utföras hemma hos mig eller ute på ett café. 

Alla valde att sitta på ett café. Att intervjun hölls i en miljö där andra människor fanns hade 

kunnat hämma intervjupersonerna i sina svar, men då vi befann oss på en plats där det bara 

var vi som talade svenska och de själva hade valt platsen, ser jag den risken som liten.  

Tvärtom upplevde jag att intervjupersonerna tyckte att det blev mer avslappnat och som ett 

vanligt samtal, där vi satt över en kopp kaffe och talade, jämfört med om vi suttit hemma i 

enskildhet.  
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Inför varje intervju informerades volontärerna om studiens syfte och att fokus var på hur de 

upplever styrningen av sitt volontärarbete. Det framhölls att intervjun var uppbyggt som ett 

samtal, mer än en intervju med strukturerade frågor och raka svar. Innan intervjun, tillfråga-

des volontärerna om det var okej att samtalet spelades in. Alla samtyckte till detta.  

Intervjupersonerna lovades konfidentialitet. Jag berättade att deras namn skulle avidentifieras 

och att inspelningarna endast skulle användas vid transkriberingen av intervjuerna. En av  

intervjupersonerna uttryckte dock under intervjun att det var jobbigt att blir inspelad men hon 

ville ändå fortsätta intervjun. Ovanan att bli intervjuad och inspelad kan ha påverkat hennes 

svar på ett sätt så att de blev mer begränsade. När jag transkriberade intervjuerna märkte jag 

dock att hennes intervju innehöll minst lika mycket värdefulla svar, som övriga intervjuer. 

Alla intervjupersoner visste att jag haft kontakt med och känner flera av de som arbetar inom 

organisationen. Detta kan ha begränsat deras svar och gjort att de inte var helt sanningsenliga, 

om eventuella brister inom organisationen. Utifrån de svar som gavs upplever jag ändå den 

risken som liten, då svaren är utförliga och innehåller både negativa och positiva åsikter om 

organisationen.  

 

Över lag gick intervjuarbetet bra. Vi delade upplevelsen av att vara en längre tid i Kapstaden. 

Vi bodde i samma område och hade flera gemensamma bekanta i staden, vilket troligen bi-

drog till att samtalen blev trevliga och flöt på bra. Att hålla igång samtalet genom hela inter-

vjun gick olika bra. Troligtvis både på grund av min egen ovana att intervjua på detta vis och  

intervjupersonernas ovana att tala och berätta om sig själva och sitt arbete. I linje med den 

tematiskt öppna metoden som användes, ska forskaren följa samtalets logik och närvara som 

människa, snarare än som forskare (Aspers, 2011). Risken i detta är dock bias, att den som 

intervjuar påverkar samtalet så att intervjuaren får de svar, den på förhand önskar. Som As-

pers uttrycker det, bör forskaren inte eftersträva att eliminera bias, utan istället sträva efter 

förståelse och anpassa sig till intervjupersonen och vara neutral och trevlig i sitt bemö-

tande(ibid). För att tydliggöra min egen bias har jag under arbetet fört memos och reflekterat 

över mina tankar kring intervjuerna och ämnet jag studerar. I mina reflektioner har jag också 

försökt att se min egen förförståelse. Förförståelsen är som Aspers (2011) skriver både ofrån-

komlig och viktig i forskningsarbetet. Jag har under hela arbetet reflekterat i mina memons 

för att synliggöra om jag läser in svar i intervjuerna utifrån mina egna upplevelser, snarare än  

utifrån volontärernas upplevelser. Under denna studie upplevde jag att min förförståelse, i och 
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med att jag delar samma västerländska normer och upplevelsen av att vara i Kapstaden, har 

underlättat intervjusamtalen. 

 

3.4 Observationer 

Mitt val att göra deltagande observationer grundar sig i en önskan att få en djupare inblick i 

det dagliga volontärarbetet och för att se om det som intervjupersonerna sa i intervjuerna 

skedde i verkligheten. Denna studies resultat är i stort sett baserat på intervjuer, men  

observationen bidrog till att få en bredare förståelse för organisationen och volontärernas ar-

bete. Observationen gjordes då jag deltog i ett projekt med läxhjälp i en av Kapstadens kåk-

städer. Under min observation var två av volontärerna från organisationen där samt en Sydaf-

rikansk volontär, som inte var kopplad till någon organisation. Som Aspers (2011) lyfter fram 

så säger människor ofta en sak men gör en annan. Därför gjordes observationen efter intervju-

erna för att jag önskade se om det jag uppfattat under intervjuerna bekräftades eller demente-

rades av volontärernas agerande i deras arbete. Om intervjuerna hade gjorts efter observation-

en tror jag inte att jag hade uppmärksammat samma saker under observationen. Intervjuerna 

möjliggjorde för mig att uppmärksamma det jag såg under observationen, men det finns även 

en risk att jag påverkades av intervjuerna på så sätt att jag inte lade märke till allt. Under ob-

servationen antecknade jag vad som skedde utifrån Aspers (2011) rekommendationer, att 

iaktta vad som sker och vad som sägs. Anteckningar användes sedan för att analysera det re-

sultat jag fick fram från intervjuerna.  

3.5 Tematisk analys 

Analysen av materialet har gjorts utifrån en tematisk struktur och följer Aspers (2011)  

rekommendationer. Analysen har skett i en cirkulär process mellan empiri och teori för att se 

integrationen mellan dessa (Creswell, 2013). Inledningsvis transkriberades förstudien och 

intervjuerna ord för ord och skrevs sedan ut (Aspers, 2011). För att få en överblick av data-

materialet gjordes en deskriptiv analys, genom att svaren sorterades in under de olika temata 

som använts i intervjuguiden; Personlig bakgrund, Organisationen, Volontärarbetet, Styrning 

samt Egna tankar om vad som styr hens arbete. Marginalmetoden med färgpennor som  

rekommenderas av Aspers (2011) användes, där varje färg representerade ett tema. Förstudien 

har endast använts till att beskriva organisationen och för att få en förståelse av  

volontärarbetet. Den har inte kodats vidare efter detta steg. I det första steget av analysen blev 

det mycket text under varje tema. För att lättare kunna se och jämföra de olika svaren  
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skapades underrubriker till varje tema (Aspers, 2011). Dessa nya teman utvecklades till ett 

kodschema. I detta arbete blev de nya koderna ömsesidigt uteslutande och täckte samtidigt det 

empiriska materialet. I det andra steget av analysen där nya teman skapats användes skrivpro-

grammet i datorn för att lättare kunna kopiera svaren från de transkriberade  

intervjuerna och få in dem under passande tema. Svaren under de olika temana har sedan 

granskats för att upptäcka tendenser till likheter och olikheter. Efter att ha analyserat på detta 

vis gick jag tillbaka till teorin för att få en djupare analys. Utifrån teorin utvecklades nya  

teman. De nya temana presenterar resultatet utifrån organisationen, förväntningar på Sydaf-

rika, förväntningar på volontärarbetet, kulturstyrning och västerländska normer i den kultu-

rella kontexten. På detta sätt har empiri och teori tillsammans tagit fram resultatet. Under ob-

servationerna skrev jag ner vad som skedde och vad som sades. Observationen gjordes utifrån 

mina intervjuer. Utifrån resultatet analyserade jag mina anteckningar från observationen för 

att se om det jag såg i min observation stämde eller inte stämde överens med resultatet från 

intervjuerna. När jag analyserade resultatet utifrån observationerna letade jag även efter 

aspekter som jag inte kunde se i intervjuerna. Den största delen av resultatet har växt fram ur 

empirin när nya koder utvecklats ur denna. Frågeställningen har under arbetet anpassats till 

resultatet, vilket gör att studien till största del är induktiv (Aspers, 2011).   

3.6 Tillförlitlighet 

Bedömningen av studiens validitet görs utifrån Langemars (2010) kriterier, där hon menar att 

vi bör bedöma resultatets empiriska förankring och studiens generaliserbarhet. Studien anses 

ha god förankring i data, då resultatet enbart bygger på intervjupersonernas svar samt  

observationer. Ingenting har lagts till och viktig information har inte tagits bort. All  

information som kom från intervjupersonerna har analyserats. När vissa delar har bedömts att 

inte vara relevanta som svar på frågeställning så har de inte redovisats i resultatet (ibid).   

 

Studien syftar till att fånga upp volontärernas upplevelse av styrningen i organisationen och 

avser inte att vara generaliserande för alla volontärer. Langemar (2010) menar att en studie 

har en kvalitativ generaliserbarhet, om resultatet kan svara på studiens syfte samt om urvalet 

gjorts på ett relevant sätt. Valet av både organisation, intervjupersoner och observation har 

varit relevant då det lett till att besvara studiens syfte. Att en studie är kvalitativt  

generaliserbar räcker dock inte enligt Langemar utan resultatet bör även vara  

meningsfullt och användbart (ibid). Resultatet i denna studie generar en nytta för både  
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organisationen och volontärerna. Något som bör tas i beaktande kring denna studies resultat, 

är att det är relativt få intervjupersoner. Om studien hade gjorts på ett större urval med fler  

intervjuer, hade resultatet troligen blivit annorlunda. Hur det hade påverkat resultatet är svårt 

att säga.  

 

3.7 Forskningsetiska principer 
Under detta uppsatsarbete har de forskningsetiska principerna följts utifrån Vetenskapsrådets 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011). I min första kontakt med intervjupersonerna fick 

alla ett brev, där jag informerade deltagarna om studien och deras deltagande utifrån Veten-

skapsrådets rekommendationer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Denna information upprepades innan intervjun började. Informations-

kravet har följts, genom att intervjudeltagarna har informerats om studiens syfte och att deras 

deltagande är frivilligt samt att de när de vill kan avbryta sin medverkan i studien. Samtyck-

eskravet har följts i och med att alla deltagare frivilligt medverkat i studien. Alla intervjuer 

spelades efter samtycke med intervjupersonerna in. Intervjuerna har lovats att behandlas kon-

fidentiellt och alla personer har avidentifieras. Deltagarna har också fått veta att uppsatsen 

skrivs för Sociologiska institutionen på Stockholms universitet och kommer att presenteras 

där under höstterminen 2014, som en del av min PAO-examen. Nyttjandekravet har följts då 

informationen inte kommer att spridas eller användas på något annat sätt än till denna studie.   

 

Deltagande observationer är i denna studie inte etiskt olämpliga att göra, då jag under  

fältarbetet kunnat smälta in som en av andra volontärer. Projekten som volontärerna arbetar i 

välkomnar ofta utomstående, för att sprida information om välgörenhetsprojekten. Det etiska 

ställningstagandet ligger här snarare i hur jag använder mig av den information jag får. Både 

den information jag får från volontärerna och barnen, som är med i projekten måsta behandlas 

med respekt och konfidentiellt. De har informerats om att de får ta del av studiens resultat om 

de önskar.  
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4. Resultat 

Syftet med denna studie är att belysa hur styrning av volontärernas arbete skapas i den organi-

sationskultur, som volontärerna befinner sig i och hur västerländska normer och värderingar 

är en del av denna organisationskultur samt hur dessa normer och värderingar formar volontä-

rernas förväntningar och upplevelse av styrningen från organisationen.  

 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuer och observation. Inledningsvis beskrivs 

den organisation där studien har gjorts. Förstudien samt information från organisationens 

hemsida ligger till grund för presentationen av organisationen. I resultatet redovisas hur  

intervjupersonernas förväntningar på Sydafrika och volontärarbetet präglar volontärernas 

världsbild. Sedan redovisas hur volontärerna upplever att deras arbete styrs och hur detta 

kopplas till kulturstyrning. Avslutningsvis visar resultatet hur västerländska normer och vär-

deringar i form av deras delade världsbild, speglas i volontärernas kulturella kontext.  

 

Förstudien har utförts i en intervju med den person som ansvarar för volontärarbetet i  

organisationen. Intervjuerna som ligger till grund för resultatet har utförts med fyra  

volontärer, som via organisationen arbetat volontärt vid olika projekt i Kapstaden.  

Intervjupersonerna har avidentifierades i transkriberingen och har fått fiktiva namn utifrån 

alfabetsordningen: Anna, Beata, Carina, Denise och Eva. Anna är den som arbetar för  

organisationen och ansvarar för volontärarbetarna. Gemensamt för intervjupersonerna är att 

de alla är kvinnor, kommer från Sverige och är i Kapstaden, där de för första gången arbetar 

volontärt. Carina och Eva är mellan 20-21 år. De arbetade volontärt i totalt 2 månader.  

När intervjuerna skedde hade de arbetat i 5-6 veckor. Denise och Beata är mellan 27-29 år. 

Båda är i Kapstaden och praktiserar via sin socionomutbildning i Sverige. Denises och Beatas 

arbete benämns vidare som volontärabete. När alla fyra volontärer uttrycker samma mening 

beskrivs det som att volontärerna tycker. Innan de kom till Kapstaden har de haft olika arbe-

ten inom servicebranschen. Gemensamt för alla är att de uttrycker ett intresse för att resa, 

uppleva andra kulturer samt att arbeta med människor. Organisationen som volontärerna arbe-

tade för benämns i denna uppsats som organisationen och de olika projekten där volontärerna 

arbetar benämns som, projekten på barnhemmet, kvinnocentret och läxhjälpsprojektet.  
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4.1 Organisationen  

Organisationen som studien har utförts vid är etablerad i Kapstaden i Sydafrika. Den startades 

2013 av en student på Universitetet i Kapstaden. Syftet var från början att aktivera  

studenterna i de olika välgörenhetsorganisationer som finns i staden. Allt fler utbytesstudenter 

upptäckte att det gick att volontärarbeta, via organisationen och organisationen växte ganska 

snabbt. I dagsläget kommer de flesta volontärerna från Sverige. Anna som är ansvarig för 

volontärarbetet är själv svensk och får kontakt med många volontärer i Sverige, via sociala 

medier och volontärer som har varit och arbetat för organisationen tipsar vidare.  

Cirka 10 % av volontärerna kommer från andra länder, som Holland, Danmark, Belgien och 

Tyskland. Under 2013 kom 38 personer och arbetade volontärt. På kontoret arbetar i dag fem 

personer med lön och tre personer som praktikanter. Förutom volontärarbetet ägnar sig  

organisationen även åt äventyrsresor för utbytesstudenter. Uppskattningsvis är volontärarbetet 

och äventyrsresorna lika stora delar av organisationens inkomster.  

 

Organisationen strävar efter att vara det företag, som håller lägst pris på marknaden för  

volontärresor. Det låga priset är en av de starkaste anledningarna, till att volontärerna valde 

denna organisation. Volontärerna betalar en viss summa för en, två eller tre månader. De 

flesta volontärer stannar i en till tre månader. Förklaringen till det är enligt Anna, Sydafrikas 

visumregler, som säger att en turist får stanna i landet i tre månader samtidigt som det är 

mycket svårt att få ett arbetsvisum. Summan som volontärerna betalar ska täcka boendet, 

hämtning vid flygplatsen, rundvisning i staden, trygghet och säkerhet i och med att någon på 

organisationen alltid finns där och kan hjälpa till om något inte fungerar som det ska.  

 

Organisationens mål med volontärarbetet är att de projekt som de arbetar med ska utvecklas 

och fortgå. En viktig del är att projekten väljs ut för att de verkligen behövs i Kapstaden, inte 

för att volontärerna ska vara där för deras egen skull. Speciellt två av projekten är enligt Anna 

helt beroende av volontärarbetarna, för att de ska kunna fortsätta. Förutom att vara det  

billigaste valet vill organisationen även vara en familjär organisation. De som kommer och 

arbetar via organisationen, ska känna att de kan kontakta de som arbetar i organisationen och 

att de är en del av projekten. Inte som de säger:  

 

”bara någon som placerar volontärerna någonstans” Anna.  
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De volontärer som har intervjuats, arbetar på olika projekt som organisationen samarbetar 

med. Denise och Beata som är i Kapstaden via sin socionomutbildning hemma i Sverige,  

arbetar på ett kvinnocenter, dit misshandlade och utnyttjade kvinnor kommer för att söka 

hjälp. Dessa två volontärarbetare styrs således inte bara av den organisation de arbetar för 

utan har även krav och förväntningar ifrån sitt hemuniversitet. Carina och Eva arbetar båda 

med ett läxhjälpsprojekt i en av Kapstadens kåkstäder. Carina arbetar även på ett soppkök, där 

de serverar mat till hemlösa. Tanken var även att Eva skulle arbeta på ett barnhem, men på 

grund av problem med transport till barnhemmet har det inte blivit av så många gånger.  

4.2 Förväntningar på Sydafrika 

På frågan varför de har valt att åka till just Sydafrika och Kapstaden, tar tre av volontärerna 

upp att de ville åka till ett fattigt land. En av dem säger att Sydafrika är intressant just för att 

landet har fattigdom, hemlöshet och kåkstäder. Här ser vi en liten skillnad mellan de som  

volontärarbetar genom sitt universitet och de som gör det på egen hand. Beata och Denise 

som studerar till socionomer, säger båda att det bakom deras val att åka till Sydafrika, ligger 

deras vilja att hjälpa andra människor. För Carina och Eva ligger tyngdpunkten istället på, att 

de alltid har velat åka till just Afrika och volontärarbeta. När vi talat om deras förväntningar 

på Sydafrika, innan de kom dit, tar Carina och Denise upp den höga brottsligheten. De andra 

två menar att de inte hade några speciella förväntningar. Ändå uttrycker alla utom Beata, en 

liten besvikelse över att Sydafrika inte riktigt stämmer överens med den bild de hade av ett 

afrikanskt land. De beskriver Kapstaden som en internationell stad med stort utbud av  

kulturliv, restauranger och pubar. Denise som arbetar på kvinnocentret tar upp behandlings-

metoden, som exempel på hur hon hade en felaktig bild av Sydafrika. Innan hon kom dit 

trodde hon att Sverige låg i framkant när det gällde behandlingsmetoder inom  

socionomarbetet. Det visade sig att hon hade fel, att de arbetade med KBT (Kognitiv Bete-

ende Terapi) precis som de gör i Sverige. Även om det skiljer sig mellan de som  

volontärarbetar via sitt universitet och de som volontärarbetar på egen hand, så ser vi att deras 

förväntningar på Sydafrika är gemensamma.  

 

Volontärernas förväntningar på det land dit de vill åka och volontärarbeta i, genomsyras av en 

förutfattad mening om afrikanska länder som underutvecklade. Det finns en gemensam förut-

fattad mening om afrikanska länder som underutvecklade och afrikanska människor som fat-

tiga. Fattigdomen och misären uttrycks som en förutsättning, för att volontärernas hjälp ska 
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behövas. När Sydafrika inte levde upp till bilden av ett fattigt afrikanskt land, blev de alla lite 

besvikna.  

 

”Alltså jag har alltid velat åka på volontärresor men äh jag tänkte inte Sydafrika först för jag 

har ju alltid tänkte något typiskt afrikanskt land, typ Tanzania något sådant. Och också något 

som är riktigt fattigt för detta är ju, Sydafrika är ju ändå ganska rikt. Alltså ändå så här 

ganska europeiskt eller vad man ska säga.” 

Carina 

 

Sammantaget visar Carinas citat hur volontärerna i denna studies förväntningar var på Sydaf-

rika innan de kom dit. Förväntningarna är väldigt lika i gruppen av volontärer.  

Volontärarbetarnas gemensamma förväntningar präglas av deras gemensamma världsbild och 

hur de tror att ett afrikanskt land är. Även om volontärerna här skiljer sig på så sätt, att två av 

dem är där via sitt universitet och de andra två på egen hand så delar de en gemensam världs-

bild och genom denna så befinner de sig i samma kulturella kontext.   

4.3 Förväntningar på volontärarbete 

När vi talar om egna värderingar säger tre av volontärerna att det viktigaste är att hjälpa andra 

människor. Denise talar istället om lyhördhet och öppenhet för andra som inte är som en själv, 

en värdering som fokuserar på andra människor.  

 

”Ja, men att ta hand om de som inte har det lika bra som en själv på alla sätt och vis. Det kan 

vara på allt från att hjälpa någon som har ramlat på gatan eller åka ner hit och göra något 

sådant här. Att vara god mot alla andra typ.” 

Eva 

 

När vi talar om volontärarbetet och vilka värderingar de kopplar till arbetet kommer det upp 

att viljan att hjälpa andra är central, precis som på frågan vad deras egna värderingar är. En av 

dem säger att hjälpa andra är det finaste vi som människor kan göra. Empati, godhet,  

människovärde är andra ord som används för att beskriva volontärarbete.  

 

”Ja, jag skulle säga människovärde. Alltså volontärarbete för mig är lite allas lika rättigheter 

på något sätt. Att man vill hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva, man vill finnas där och 
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göra det lilla man kan för att göra skillnad.” 

Beata 

 

Denise är även kritisk mot att många väljer att arbeta volontärt för att det anses vara trendigt 

just nu.  

 

Kring förväntningarna skiljer det sig mellan de som i denna studie volontärarbetar genom sina 

studier och de som gör det privat. Beata och Denise förväntade sig att få med sig erfarenheter 

från socionomarbetet och upplever att de har fått ut det de förväntade sig. Carina och Eva 

säger tvärtom att volontärarbetet inte var som de hade förväntat sig. De talar istället om att 

själva arbetet inte var som de hade tänkt sig. De trodde båda att de skulle få arbeta mer och 

hårdare. Eva hade förväntat sig en närmare relation och mer utbyte med barnen.  

 

”Jag trodde att jag skulle komma barnen närmare och få vad ska man säga inte få mer kär-

lek, det har man ju fått men en bättre relation till barnen liksom. Och känna att man verkligen 

hjälper till mer.” 

Eva.  

 

Sammantaget ser vi när det gäller förväntningar på volontärarbetet precis som när det gäller 

förväntningarna på Sydafrika, att de intervjuade volontärerna har en gemensam bild av hur  

volontärarbetet förväntas vara. Förväntningarna ser inte ut att skilja sig mellan de som är där 

via sitt universitet och de som är där på egen hand. Trots att de inte känner varandra sedan 

tidigare ser vi att de delade samma förväntningar på volontärarbetet och att förväntningarna är 

en del av volontärernas gemensamma världsbild. Redan när volontärerna möts i Sydafrika 

delar de dessa förväntningar och är redan då en del av samma kulturella kontext. 

4.4 Kontroll, uppföljning, riktlinjer – i kulturell kontext   

För att förstå den organisationskultur som volontärarbetarna vilka intervjuades i denna studie 

befinner sig i, diskuterade vi hur deras dagliga arbete ser ut, hur introduktionen har skett samt 

hur kontroll och uppföljning sker under arbetet och vilka riktlinjer volontärerna måste förhålla 

sig till.  
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Beata och Denise som är i Sydafrika via sitt universitet arbetade på samma projekt.  

Ett kvinnocenter dit misshandlade och utnyttjade kvinnor kom för att få hjälp.  

Kvinnocentret erbjuder både boende, rådgivning, samtalsterapi och juridisk hjälp. Beata och 

Denise uppgift är att ta emot kvinnorna som kommer och söker hjälp och bedöma huruvida de 

har rätt till hjälp samt om kvinnocentret har möjlighet att ta emot dem. Carina arbetar på två 

projekt, ett som ligger i ett av Kapstadens kåkstäder, där de arbetar för att få bort barnen från 

ett liv på gatan. Projektet arrangerar läxhjälp och dagar då de leker och håller i aktiviteter med 

barnen. Carinas andra projekt är på ett härbärge, där hon hjälper till att servera och förbereda 

maten i härbärgets soppkök. Eva arbetar även hon på projektet för barnen i  

kåkstaden. Tanken var att hon även skulle volontärarbeta på ett barnhem i en annan kåkstad, 

men detta har knappt blivit av då transporten dit inte har fungerat som den borde. 

 

Introduktionen går till så att när volontärerna är på plats i Kapstaden, får de alla en  

rundvisning i staden av organisationen. Anna följde med dem till deras projekt de första 

gångerna. Beata och Denise som är i Kapstaden via sitt universitet fick en två veckors  

introduktion på kvinnocentret då de tränade samtalsterapi på varandra. Eva och Carina har 

inte fått någon introduktion på projekten. De säger att de lär sig vad de ska göra av de andra 

volontärerna. Volontärerna och de flesta av de anställda på organisationen bor tillsammans i 

tre hus. Anna som ansvarar för volontärarbetarna bor inte där. Förutom hemma i husen där 

volontärerna bor, så träffas många som arbetar för organisationen även under andra aktivite-

ter. Organisationen är som sagts tidigare även en äventyrs- och reseorganisation, som anord-

nar utflykter och event i Sydafrika. Genom detta träffas alla volontärer och de som arbetar för 

organisationen. Rundvisningen och den första tiden i Kapstaden består i att volontärerna ska 

lära känna varandra och få en trevlig start i staden. Organisationen tar inte upp skillnader i 

kulturer. Hur de som volontärer bör förhålla sig till de som deltar i projekten. Hur de bör ar-

beta med barnen eller andra ämnen, som kan påverka hur volontärerna ser på sitt volontärar-

bete. Avsaknaden av en strukturerad introduktion, kan ses som att organisationen inte tycker 

att de här frågorna här viktiga.  

 

Kontrollen av volontärerna som arbetar för organisationen i denna studie sker inte på något 

strukturerat vis från organisationen. Ingen av de intervjuade volontärerna upplever att de blir 

kontrollerade i sitt arbete. För de två volontärer som volontärarbetar via sitt universitet på 

kvinnocentret, berättar de hur de anställda kontrollerar varandra genom att hela tiden talar om 
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vad de får göra och inte göra och ventilerar sina arbeten sinsemellan. De två volontärer som 

volontärarbetar på egen hand, nämner inte de som de arbetar med på projekten som  

kontrollanter. Även om ingen nämner att organisationen kontrollerar dem i deras arbete, ut-

trycker alla volontärarbetarna att de vet att Anna finns där, om de behöver hjälp.  

Organisationen hör genom Anna av sig ofta och frågar hur det går och hur alla mår. Eftersom 

volontärerna även delar hus med flera av de som arbetar inom organisationen, säger de att de 

alltid har någon att tala med om det blir problem. Carina uttrycker att det är ganska skönt att 

inte behöva ha kontakt med organisationen under sitt arbete.  

 

”Alltså, det jag tycker är så skönt är att jag behöver inte ha någon kontakt med dem. Jag kan 

bara prata med dem på projektet om tider och så och det tycker jag känns  

jätteskönt, jag tycker att det känns som att jag verkligen har lärt känna dem på projektet  

jättebra. Men jag vet ändå att, som Anna, att om jag skulle få problem med något så finns hon 

ändå där och hon vill alltid försöka lösa grejer jättebra.” 

Carina 

 

Uppföljning för att se till så att volontärernas arbete utförs, som det ska sker inte heller. Alla 

volontärer i studien säger att, Anna på organisationen hör av sig och hälsar på för att höra hur 

det går och hur de mår. De talar mycket om arbetet och om någon gör eller säger något som 

strider mot riktlinjerna, säger de andra ifrån. En kontroll som Beata och Denise beskriver po-

sitivt. Alla intervjupersoner uttrycker att de känner att organisationen litar på dem. Organisat-

ionen har kontakt med projekten. Hur mycket och på vilket sätt är inte volontärerna  

speciellt insatta i, mer än att de vet att Anna känner de som ansvarar för alla projekten och att 

hon ganska ofta följer med ut på projekten. Vilket Anna även gjorde då jag följde med och 

observerade på läxhjälpsprojektet. Vad jag såg då stärker den bild volontärerna ger, att Anna 

inte direkt kontrollerar deras arbete, men gärna följer med för att se hur de har det. Under min 

observation smälte Anna in som om hon var en av volontärerna. Hon utförde samma arbete 

och lade sig inte i vad volontärerna gjorde.  

 

Riktlinjerna skiljer sig något mellan hur det är för volontärerna på kvinnocentret och volontä-

rerna på de andra projekten. Detta leder till en skillnad mellan de två volontärer som volontär-

arbetar via sitt universitet och de två volontärer som gör det på egen hand. Skillnaden beror 

snarare på att de är placerade på olika projekt, än att två av volontärerna är i Sydafrika via sitt 

universitet. På kvinnocentret finns det tydliga riktlinjer om vad volontärerna inte får göra. De 
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får till exempel inte ge pengar, tala om sig själva med patienter och de har tystnadsplikt. 

Dessa riktlinjer kommer från projektet. Beata och Denise har båda en handledare på plats som 

de kan fråga om hjälp. Handledaren har dock väldigt mycket att göra så Beata och Denise 

vänder sig oftast till en psykolog som också arbetar på kvinnocentret. På härbärget och i kåk-

staden finns det inga riktlinjer för volontärerna. Från organisationen finns inga uttalade rikt-

linjer, varken för de som volontärarbetar via sitt universitet eller på egen hand. Gemensamt 

för alla volontärer när vi talar om riktlinjer, är att eftersom det är ett volontärarbete så arbetar 

de frivilligt.  

 

”Nä, det är inga strikta riktlinjer direkt. Det är ju ett volontärarbete så i princip så är det 

något jag verkligen inte skulle gå med på så har jag ju inget tvång att göra det  

liksom och det känner jag inte heller. Jag gör ju det här för att jag tycker att det är kul och 

det är ju bra saker som man gör så då, ja, funkar det bra som det är typ.” 

Eva 

 

Carina är nöjd med att ha lite riktlinjer och att få ansvara för sitt arbete själv, medan de andra 

tre önskar mer styrning. Beata och Denise som arbetar på kvinnocentret tycker att det läggs 

för mycket ansvar på dem. Enligt dem beror detta på att det finns för lite resurser. De som 

arbetar volontärt på kvinnocentret får utföra samma arbete och får lika mycket ansvar som de 

som är anställda. Beata och Denise säger att de inte kan se sig själva som bara praktikanter, 

när så mycket ansvar läggs på dem. Eva är missnöjd med transportproblemen, som gjort att 

hon inte har kunnat arbeta på barnhemmet så mycket som planerat. Hon tror att detta beror på 

att det är en liten organisation, som inte kan lägga tillräckligt med arbete på att organisera. Att 

det inte är så strukturerat återkommer både i förstudien, när Anna beskriver arbetet med pro-

jekten och under intervjuerna med volontärarbetarna. Flera av volontärerna i denna studie och 

även Anna från organisationen uttrycker att de gillar den sydafrikanska kulturen och upplever 

människorna som mer öppna och hjälpsamma jämfört med i Sverige. De uttrycker samtidigt 

att det är för mycket ”African time”, det vill säga att det inte är lika högt värderat att passa 

tider och planera. Något som volontärerna här säger att de inte tycker är ett accepterad bete-

ende.  

 

Sammantaget ser vi att organisationen inte styr volontärerna speciellt mycket. Introduktionen 

består i att volontärerna ska lära känna varandra. Redan innan de lär känna varandra delar de 

mycket i form av värderingar, normer och förväntningar. Innan de börjar arbeta volontärt 
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hamnar volontärerna i den kulturella kontext, där det de delar troligtvis förstärks. När det gäl-

ler kontroll och uppföljning är det snarare andra volontärarbetare i projekten än organisation-

en som gör det. Det är snarare de värderingar i den kulturella kontexten som volontärerna  

befinner sig i, som styr dem i deras arbete. Avslutningsvis ser vi att de delar som volontärerna 

tycker om i den sydafrikanska kulturen hyllas, men däremot måste de delar som inte passar in 

enligt dem förändras, så att arbetet blir mer strukturerat. Detta visar att volontärerna delar en 

kultur med åsikter om hur deras arbete bör utföras.  

4.5 Västerländska normer i den kulturella kontexten 

Anledningen till att de väljer att arbeta volontärt är enligt dem alla, att de vill hjälpa andra 

människor som har det sämre ställt. Carina uttrycker det så här:  

 

”Ska jag bara sitta i Sverige i min lilla bubbla och bara nä… Jag vet inte, jag har bara alltid 

velat göra det och jag vet ju att jag har det väldigt bra så då känns det bra att kunna dela 

med sig på något sätt också till de som inte har det så bra.” 

Carina 

 

Förutom att de vill hjälpa andra säger de också att de får ut något av det. Genom att hjälpa till 

får de uppskattning. De menar också att deras arbete gör skillnad. Beata som arbetar på  

kvinnocentret upplever att projektet är helt beroende av att det kommer volontärer. I följande 

citat beskriver hon både hur hon får uppskattning genom att hjälpa och bilden av att projekten 

är beroende av volontärerna.  

  

”Hade jag varit i Sverige så hade jag också jobbat fast inte fått någon lön. Det känns nästan 

bättre att göra det här. Här ger jag ändå någon slags hjälp och gör någon slags skillnad. De 

säger ju själva det de som jobbar där, våra kollegor, att det är tack vare er som vi kan fun-

gera. Tack vare er som vi, ja kan fortsätta. Och bara att ni är här hjälper oss. Det känns väl-

digt bra att höra och veta.” 

Beata 

 

Eva uttrycker sitt volontärarbete och hur det förändrar så här:  
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”Alltså ibland vet man inte om man hjälper, men man ger ju ändå glädje och man vet att till 

exempel barnen som bor uppe i Bo Kaap de kanske har det helt alltså hemskt hemma och så 

ger man dem i alla fall några timmar om dagen när de bara får vara barn och leka lite och ha 

lite roligt.” 

Eva 

 

Beata och Denise upplever att det finns ett dåligt samvete bakom att de arbetar som de gör, 

eftersom så mycket ansvar läggs på dem. Om de inte kommer till arbetet eller gör det de ska, 

vet de att det kan leda till att en patient kan råka illa ut. Beata, Denise och Eva beskriver även 

sin vilja att hjälpa andra människor, som en drivkraft i deras arbete. Viljan att ge lite kärlek 

och hoppet om förändring är ord som beskriver varför de arbetar volontärt. Centralt för alla är 

även att de genom sitt volontärarbete känner sig viktiga. De tar av sin egen tid, är lite fattigare 

en tid för att hjälpa dem som har det svårare.  

 

På frågan om de gör vad de ska och sköter sina jobb trots att de inte styrs säger de alla att de 

gör det. Dock uttrycks det flera gånger att de bara behöver arbeta om de vill. Det är ju ändå 

volontärt och frivilligt, så ingen annan kan säga åt dem vad de ska göra.  

 

”Nä, det hade de nog kunnat göra mer om jag hade fått betalt. Alltså nu är jag ju ändå här 

för att göra det jag vill göra och jag får inte pengar. Skulle de säga åt mig att sitt här och 

sortera filer i en månad så skulle jag nog inte göra det om jag inte fick betalt. Det kan... ja, nä 

de kan nog inte styra mig till att göra vad som helst men samtidigt så vet jag att det kan vara 

viktigt för att få hela organisationen att funka. Så…ja det beror på vad det gäller och hur de 

frågar och… Jag tror att som volontärorganisation att om man har sagt att man ska göra en 

sak så tror jag att man förväntar sig att få göra det också, det är nog inte lika lätt att. Jag 

skulle inte ha lika lätt att stanna om det var något helt annat jag skulle göra. Men skulle jag 

få betalt så skulle jag kanske göra det.” 

Denise 

 

Att volontärerna i denna studie själva styr sitt arbete var tydligt under min observation. Läx-

hjälpsprojektet arrangeras av organisationen i samband med några sydafrikaner, som arbetar 

med barn i en av Sydafrikas kåkstäder. Varken organisationen i form av Anna som var med 

eller sydafrikanerna sa till volontärerna hur de skulle fördela läxhjälpen. Volontärerna hade 

träffat de här barnen tidigare och det var tydligt från början, att volontärerna hade vissa favo-
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riter bland barnen. Från början till slut satt volontärerna och hjälpte samma barn. Vilket 

gjorde att de barnen fick mycket hjälp medan andra barn inte fick någon hjälp alls. Alla barn 

satt i grupper men en flicka satt ensam med sina läxor. Hon gick tidigare utan att någon av  

volontärerna la märke till henne. Volontärerna säger i intervjuerna att de väljer att arbeta  

volontärt bland annat för att de får uppskattning, vilket blev tydligt då de valde att arbeta med 

de barnen som var framåt, glada och kramades med volontärerna. De barn som var tystare och 

mer tillbakadragna fick ingen hjälp alls. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att volontärerna i denna studie inte styrs speciellt mycket av orga-

nisationen. Snarare ersätts organisationens styrning av de värderingar som finns i den organi-

sationskultur som volontärerna befinner sig i. Dessa värderingar och normer präglas av väs-

terländska synsätt och förmedlar att det är bra att hjälpa andra människor.  

 

5. Analys 

Vi ser i resultatet i denna studie att volontärerna beskriver en liknande bild av sina förvänt-

ningar på både volontärarbetet och på Sydafrika som land. Alvesson (2011) menar att när 

människor i en grupp delar samma föreställningar om omvärlden skapas en organisations-

kultur. Volontärerna som intervjuades i denna studie har växt upp i samma land, är i samma 

ålder, har samma kön och har alla ett intresse för människor. På många sätt delar de samma 

historia. Volontärerna arbetar inte tillsammans dagligen, men de delar samma västerländska 

bakgrund och har alla valt att resa till Sydafrika för att volontärarbeta. Ett afrikanskt land är i 

dessa volontärers världsbild synonymt med ett fattigt land. Förväntningarna volontärerna hade 

innan de kom till Sydafrika var att landet skulle vara fattigt. De uttrycker till och med en liten 

besvikelse över att Sydafrika inte var så fattigt, som de hade förväntat sig.  

 

Volontärerna i denna studie ger en gemensam bild av att en bra värdering är att göra goda 

handlingar för att hjälpa andra människor, vilket även är en värdering som de själva anser att 

de lever efter. Då volontärerna lever tillsammans i samma hus och spenderar sin fritid till-

sammans är det troligt att de delade värderingarna och normerna kring volontärarbetet för-

stärks, inte bara under arbetet utan även på fritiden då volontärerna umgås. Volontärernas syn 

på vad som fungerar och inte fungerar i den sydafrikanska kulturen ger en bild av att volontä-

rerna inte fullt ut är en del av den organisationskultur som finns på arbetsplatserna. De delar 
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således inte organisationskultur med sina sydafrikanska kollegor. Den organisationskultur 

som Alvesson (2013) talar om behöver inte gälla en grupp medarbetare på en och samma fy-

siska arbetsplats utan kan som vi ser här med volontärarbetarna, vara människor i en och 

samma bransch, vilket Alvesson kallar för branschkultur (ibid). Enligt intervjupersonerna så 

var deras val av att åka till Sydafrika och volontärarbeta starkt präglat av deras personliga 

värderingar och viljan att hjälpa andra människor.  

 

De gemensamma förväntningarna som volontärerna hade stämmer till stor del in på det Said 

(2000) kallar för Vi och Dem. I Orientalism beskriver Said att bilden av väst, är modern och 

kulturell och att västerlänningar är bildade och sofistikerade. Öst som står för motsatsen är 

underutvecklat och ociviliserat och människorna anses promiskuösa, obildade och  

djuriska. Resultatet visar att de intervjuade volontärerna har en bild av att afrikanska länder är 

på ett visst sätt. Av resultatet i denna studie framgår det att de förväntningar, som volontärer-

na hade på Sydafrika stämmer överens med Saids perspektiv att väst målar upp öst som mot-

satsen till väst. 

 

Volontärerna som har intervjuats här delar bilden av att volontärarbetet är något fint som hjäl-

per andra människor. Saids (2000) skriver om hur väst under kolonialiseringen skapade bilden 

av att väst måste hjälpa öst. Han menar att väst genom att göra detta rättfärdigade mycket av 

kolonialiseringen. I volontärernas resonemang ser vi att utgångspunkten är, att volontärarbetet 

är en god gärning som hjälper människor i Afrika. Denna sanning är baserad på volontärernas  

upplevelser innan de reste till Sydafrika. Som vi ser så stämmer dock inte deras bild av volon-

tärarbetet helt med hur volontärarbetarnas goda gärningar tas emot av sydafrikanerna i verk-

ligheten. Eva uttrycker till och med en besvikelse över att hennes goda gärning inte har tagits 

emot som hon hade tänkt. Hon utgick från att hennes volontärarbete var önskat och att det 

skulle uppskattas av de hon trodde att hon kom dit för att hjälpa.  

 

Resultatet visar att volontärerna inte upplever någon direkt styrning från organisationen. När 

det gäller introduktion, kontroll, uppföljning och riktlinjer, ser vi att organisationen inte har en 

strikt styrning av volontärerna. Anna är däremot hela tiden närvarande och finns där som stöd. 

Den kontroll som sker från organisationen kommer från Anna, som till stor del uppfattas som 

en jämlik och efter en tid som en vän till volontärerna. Anna smälter in som en medlem i 

denna grupp mer än som en representant från organisationen. Vi ser även att Anna delar  

volontärernas värderingar kring volontärarbetet. Beata och Carina beskriver även hur det  
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snarare är kollegorna på projektet, som kontrollerar deras arbete än organisationen. Kulturen 

är central i Alvessons (2013) kulturstyrning. Han menar att det är i den kulturella kontexten 

som gemensamma tankesätt, värderingar och normer får människor i gruppen, att utföra sitt 

arbete som de bör. I denna studie finns det i volontärarbetet en avsaknad av styrning mot re-

sultat, då ekonomiska incitament inte existerar för varken volontärerna eller organisationen. 

Det finns inte heller strikta regler eller en stark byråkrati som styr dem i deras arbete. Även 

om det skiljer sig i volontärernas önskan om styrning, så ser vi att det är gemensamt att det 

sker väldigt lite styrning från organisationen. Trots avsaknaden av kontroll, uppföljning och  

riktlinjer sköter volontärerna sina arbeten. Vilket i denna studie tyder på att det snarare är en 

kulturstyrnig som sker där gemensamma värderingar och normer styr volontärerna. Värt att 

notera här är att det under den här tiden inte uppstod någon för mig känd situation, där  

volontärerna inte gjorde som de skulle.  

 

Volontärerna utför sitt arbete, men poängterar att de bara gör det om de vill då arbetet är  

frivilligt. Organisationen har här således ingen förmåga att styra över volontärerna i deras 

arbete. De intervjuade volontärerna kom till Sydafrika för att göra något av det ädlaste de vet, 

att hjälpa andra människor. Som Said (2000) uttrycker det, så anser väst att öst behöver civili-

seras och hjälpas ur fattigdom. Som Alvesson (2013) beskriver i kulturstyrningsperspektivet 

så drivs människor av att göra det som de själva tycker är rätt. Läxhjälpen gavs inte till de 

barn som behöver den bäst, utan till de som volontärerna valt ut som sina favoriter. Volontä-

rerna styrde sitt arbete själva utifrån vad de ansåg vara bäst och vad som gav dem mest till-

baka i form av uppskattning. Alvesson menar att det som styr i kulturstyrning är risken för 

skuld och skam. Om de i gruppen inte skulle utföra sitt arbete uppstår en skuld och skam då 

den kulturella normen säger att alla ska vilja hjälpa. Det dåliga samvetet lyfts fram av volon-

tärerna som en viktig aspekt i styrningen av deras arbete.  

 

Jönsson (2010) poängterar att forskningen bör anlägga ett postkolonialt och kritiskt perspek-

tiv, vilket jag strävat efter att göra i processen med denna studie. Av resultatet att döma så är 

det normer och värderingar baserade på den västerländska världsbilden som styr volontärerna 

i deras arbete. Västerländska normer och värderingar, lyfts av intervjupersonerna fram och det 

är en god gärning att hjälpa andra människor. Volontärerna som intervjuats i denna studie 

väljer att resa till Sydafrika för att hjälpa dem som har det sämre. Väl på plats är det volontä-

rernas samvete, snarare än organisationen som styr dem till att utföra sitt arbete. De väster-

ländska normerna skapar i volontärernas kulturella kontext den organisationskultur som dessa 
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volontärer befinner sig i. I volontärernas kulturella kontext ser vi i denna studie att det är vo-

lontärernas gemensamma värderingar som styr. Det som sker i volontärernas arbete är vad 

Alvesson (2013) kallar för kulturstyrning. Volontärerna är hela tiden fria att lämna sitt volon-

tärarbete, men gör det inte då det skulle leda till skam och skuld. Ett dåligt samvete skapat av 

västerländska normer och värderingar.   

6. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie är att belysa hur styrning av volontärers arbete skapas i den organi-

sationskultur, som volontärerna befinner sig i. Fokus ligger på volontärarbetarnas upplevelse 

av styrning, både från dem själva och från organisationen. Frågeställningarna som har använts 

för att besvara studiens syfte är; Hur beskriver de intervjuade sina förväntningar på Sydafrika 

och volontärarbetet? Hur upplever volontärerna att deras arbete styrs? På vilket sätt speglas 

västerländska normer i volontärernas organisationskultur? 

 

Resultatet visar att volontärerna som intervjuats, inte upplever någon direkt styrning från or-

ganisationen. Det som styr dem är snarare ett dåligt samvete baserat på västerländska normer. 

Volontärerna sköter sina arbeten och gör det som förväntas av dem, men det beror mer på en 

kulturell styrning än att organisationen styr dem att arbeta. Volontärerna delar personliga vär-

deringar att det är viktigt att hjälpa andra människor, vilket de även kopplar ihop med värde-

ringar kring volontärarbetet. I den organisationskultur som volontärerna befinner sig i finns en  

västerländsk norm att det är fint att hjälpa andra människor. Även om volontärerna säger att 

de är fria att sluta arbeta när de vill, så drivs de av ett dåligt samvete som gör att de utför sitt  

arbete.  

 

Innan volontärerna reste till Sydafrika hade de en bild av ett fattiga Afrika. En bild som 

stämmer överens med det Said (2000) tar upp som vi och dem i hans teorier om  

orientalismen. När volontärerna inser att deras bild av Sydafrika inte stämmer blir de  

besvikna. Att volontärer har en bild av att Afrika är fattigt och behöver västs (deras) hjälp, 

stämmer även överens med tidigare forskning inom det postkoloniala fältet, som visar att  

volontärarbete reproducerar generaliseringar och stereotyper om andra kulturer. Som Roberts 
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(2004) konstaterar så bidrar volontärarbetet till det koloniala tankegodset att öst är beroende 

av väst. Utifrån detta så är volontärernas världsbild i form av västerländska normer och värde-

ringar, en stark anledning till att volontärerna reser till Sydafrika för att volontärarbeta.  

 

Volontärerna i denna studie utgår från att de har något att ge, att deras närvaro som volontärer 

kan hjälpa människor i Afrika. När volontärernas världsbild inte stämmer överens med verk-

ligheten, vad händer då? En tolkning kan vara att människor i Afrika inte blir lika intressanta 

att hjälpa om de inte är tillräckligt fattiga. Troligtvis så hade volontärerna som arbetade på 

dessa projekt inte utgått från att de hade så mycket hjälp att ge om de hade varit i Sverige. I 

intervjuerna framkommer det att de två volontärerna på kvinnocentret hade sagt ifrån, om de 

varit på ett svenskt kvinnocenter, utifrån att de inte var tillräckligt kvalificerade. I Sydafrika 

ser de sitt volontärarbete istället som oumbärligt. Om de lämnade organisationen tror volontä-

rerna att projektet skulle raseras. Trots att de egentligen inte alls är kvalificerade för det arbete 

de utför, upplever de att projektet står eller faller med deras volontära arbete.   

 

En risk är att volontärerna som deltar i dessa projekt, istället för att bidra med hjälp i själva 

verket tar arbetstillfällen från sydafrikaner. Sydafrikaner som kanske har mer utbildning, erfa-

renhet, som lättare kan förstå kvinnorna och barnen tack vare språket och att de delar samma 

kultur. Inte minst av allt, sydafrikaner som antagligen skulle stanna på projektet längre än 

volontärerna gör, som reser hem efter två till tre månader. Som Said (2000) säger så är det 

väst som dikterar diskursen om öst. Västvärlden skapar en bild, både i väst och öst, av att öst 

behöver västs hjälp. Volontärerna utgår från att de, trots avsaknaden av utbildning eller erfa-

renhet, kan bidra och hjälpa. Denna bild förmedlas även till dem som de hjälper i projekten. 

Risken finns att även sydafrikanerna matas med samma världsbild som volontärerna. Detta att 

européer har så mycket mer att ge dem, att det skulle vara bättre att västerländska, outbildade 

ungdomar arbetar som volontärer, än att lokalbefolkningen själva driver projekten. 

 

En av de viktigaste delarna i resultatet är avsaknaden av styrning från organisationen. Istället 

är det de intervjuade volontärernas gemensamma tankesätt, värderingar och normer som styr 

dem i deras arbete. Kulturstyrning skapas som Alvesson (2013) säger, i den organisations-

kultur där volontärerna befinner sig. Här sker kulturstyrning både under arbetet men även i 

husen där de bor och under fritidsaktiviteter. Som de intervjuade volontärerna själva poängte-

rar, så behöver de bara utföra arbetet om de vill eftersom de är frivilligt. Som vi ser i resultatet 

så gör de vad som förväntas av dem utan att organisationen behöver instruera dem. Det är här, 
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i sambandet mellan det som binder volontärerna samman i form av delade värderingar och 

normer och hur detta i volontärernas kulturella kontext skapar en kulturstyrning, som vi kan 

se hur västerländska normer är drivande i styrningen av volontärerna. I denna studie funge-

rade allt som det skulle, vilket antagligen bidrar till resultatet. Däremot vore det intressant att 

studera en volontärorganisation där styrningen inte fungerar, för att se om värderingar och 

normer skiljer sig från denna studies intervjupersoner.  

 

Volontärerna skapar en identitet i gruppen av volontärer där de delade värderingarna är  

centrala för att skapa en vi-känsla med gruppen. Denna vi-känsla förstärks inte bara under 

arbetet utan även genom att de lever tillsammans och spenderar största delen av sin fritid  

tillsammans. Här ser vi hur det som Alvesson (2012) benämner som organisationskultur  

skapas. Organisationen styr dem inte i arbetet, ändå framgår det att de gör vad de bör.  

Volontärerna ser på så sätt ut att vara lättstyrda i sina arbeten. Det som ser ut att ske, är att 

volontärernas delade bild av att volontärarbetet är baserat på goda värderingar och något som 

hjälper andra människor, får dem att utföra sitt arbete. Som Alvesson (2013) beskriver, när 

han talar om kulturstyrning, så utför volontärerna sitt arbete utifrån att gruppen anser att detta 

är det rätta. Ett sätt för volontärerna att göra något konkret av deras delade värderingar, är att 

volontärarbeta.  

 

Volontärernas delade värderingar och normer pekar på en annan viktig aspekt i resultatet, 

nämligen att volontärerna bild av att det är fint att resa till Afrika och volontärarbeta är skapat 

i en västerländsk kontext. Vi ser även att det som styr dem är rädslan för det dåliga samvetet. 

Om de inte går till arbetet får de dåligt samvete. Ett dåligt samvete som är skapat i en  

västerländsk kontext, där vi utgår från att vi i väst kan hjälpa dem i öst. Det kan mycket väl 

vara så att volontärerna gör ett bra arbete, men det intressanta är här att volontärerna redan 

hemma i Sverige utgår från att deras volontärarbete är en hjälp för andra. Utan att egentligen 

veta vad människors behov eller önskningar är. Detta stärks av den världsbild som Said 

(2000) beskriver och även det som tidigare studier kommer fram till, att volontärarbete på 

många sätt reproducerar stereotyper och generaliseringar av andra kulturer. Att arbeta volon-

tärt behöver inte vara fel, men vi bör ha i åtanke att denna värdering är skapad i västerländsk 

kultur och när volontärerna utgår från att deras arbete är önskat och en god handling, lägger 

de den västerländska kulturens värderingar på den afrikanska. När de på detta sätt utgår från 

att deras volontärarbete är önskat och gör gott, ger de sig själva tolkningsföreträde där de 

istället borde låta dem som befinner sig i den afrikanska kulturen ha tolkningsföreträde.  Uti-
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från detta, kan vi se att volontärerna får rollen, som det som Alvesson (2013) kallar för kul-

turbärare. De är med och konserverar bilden av västvärlden och européer som människor som 

kan bidra med hjälp till öst.  

 

Om vi ser volontärarbetet och den organisationskultur som finns i ett större perspektiv och 

inte bara begränsar oss till just denna organisation, anser jag att volontärerna i sitt arbete  

konserverar bilden av ett fattigt Afrika, i behov av hjälp från Europa. Om volontärerna i 

denna studie blir medvetna om denna bild och kan ifrågasätta sig själva, skulle de istället 

kunna bli kulturskapare (Alvesson, 2013). Volontärorganisationen i denna studie arbetar idag 

inte aktivt med att utbilda volontärerna inom detta. Det talas snarare om typiskt afrikanska 

beteenden som lite sämre. Till exempel så nämns ”African Time” som en del i att sydafrika-

ner inte är så noga med tid och struktur och därför behöver hjälp med organisering av pro-

jekten. I detta resonemang utgår en ifrån att det västerländska sättet är bättre och att sydafri-

kanerna behöver lära sig att passa tider. Här skulle organisationen kunna arbeta för att på-

verka processen, som volontärarbetarna går igenom. Detta förutsätter dock att organisationen 

själv blir medveten om problematiken, vilket de kanske redan är, men väljer att ignorera det, 

då de tjänar pengar på volontärerna. Om det i volontärarbetet skulle ingå reflektion, diskuss-

ion och medvetandegörande kring hur volontärarbetet reproducerar bilden av det fattiga Af-

rika och hur volontärernas arbete påverkar denna bild i längden, skulle volontärarbetet kanske 

kunna förändra bilden av ett Afrika i behov av hjälp. Att våga vara kritisk mot sig själv, sina 

egna värderingar och beteende kan vara svårt. Men om volontärerna skulle göras mer med-

vetna om hur västerländska normer och värderingar styr dem i deras volontärarbete, kan vi 

utifrån detta anta att när de kommer hem till Sverige och talar med sina familjer och vänner, 

kan bidra till en förändrad bild av vi och dem, västerlänningar och afrikaner. Det vore intres-

sant att studera vidare, för att se hur volontärerna genom medvetenhet och reflektion kan om-

vandlas från kulturbärare till kulturskapare.  

 

Alvessons (2013) teorier om kulturstyrning har varit till hjälp, för att förstå hur volontärernas 

gemensamma värderingar skapar styrningen i volontärarbetet. Jönsson (2010) framhäver att 

forskning inom socialt arbete behöver anlägga ett postkolonialt och kritiskt perspektiv, för att 

förstå hur makt och sociala strukturer reproducerar generaliseringar om lokalbefolkningen i 

volontärprojekt. Här har Saids (2000) perspektiv på västs diskurs om öst, bidragit till att be-

lysa hur en västerländsk världsbild är en del i volontärernas normer och värderingar och skap-

ar den organisationskultur de befinner sig i. Alvessons (2013) kulturstyrning och Saids (2000) 
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postkoloniala perspektiv har bidragit till att anlägga det kritiska perspektiv, som Jönsson 

(2010) poängterar att vi bör ha. Genom dessa glasögon har jag försökt att belysa de sociala 

strukturerna som finns, för att se hur det hos volontärerna, skapas en upplevd makt, att de 

genom sina goda gärningar har makten att hjälpa.  

 

Avslutningsvis ställer jag mig kritisk till att jag överhuvudtaget gör denna studie. Då jag växt 

upp med samma västerländska värderingar och normer som intervjupersonerna, är det svårt 

för mig att studera volontärerna och hur deras arbete styrs på ett objektivt sätt. Jag har försökt 

att sträva efter att vara kritisk och medveten om vad som styr mitt eget agerande. I egenskap 

av vit, västerländsk, kvinnlig student har även jag valt att resa till ett afrikanskt land. Som 

Said (2000) skriver så har väst bidragit till att skapa vår bild av öst och även bilden av den 

afrikanska kontinenten. Genom denna uppsats, om en i liten skala, bidrar jag möjligen till att 

reproducera en, inte alltid med sanningen överensstämmande bild av ”de andra”. Om vi lyss-

nar till Said så behövs egentligen inte fler västerländska forskare, som skriver historien om 

öst, snarare är det fler från öst som ska skriva och få sina röster hörda (ibid). Sociologen 

Smith (1974) beskriver hur vi istället för att stoppa in människor i färdiga begrepp bör invol-

vera deltagarna i forskningen. Om vi tar Smiths perspektiv in i kritiken kring hur väster-

ländska människor och forskare berättar om öst, kan ett sätt inom detta ämne vara att lyfta 

fram sydafrikanska forskare och röster snarare, än fler västerländska forskare. Vad jag kanske 

borde ha gjort istället, är att tala med sydafrikanerna som volontärerna arbetar med, istället 

för, som jag har gjort här, tala med de västerländska volontärerna och åter igen låta de väster-

ländska rösterna komma till tals.  

 

Samtidigt som jag upplever en viss tvekan efter att ha genomfört denna studie, kan jag också 

se fördelar med min uppsats. Personligen har jag fått upp ögonen för problematiken med vo-

lontärarbetet och västvärldens många gånger ensidiga syn på Afrika, som en underutvecklad 

och efterbliven kontinent. Min förhoppning är att kunna sprida en mer nyanserad och rättvis 

bild av Afrika vidare till människor i min omgivning. En möjlighet för fler att se mer kritiskt 

på uppfattningen, att västvärlden alltid står för de bästa lösningarna för Afrikas och afrikaners 

eventuella problem. Om det blir så kan det då finnas en funktion med att forskare med väster-

ländsk bakgrund fortsätter att sprida kunskap inom det här området för att medvetandegöra 

sig själva och andra med samma bakgrund. Dock bör detta hela tiden göras genom att de väs-

terländska forskarna poängterar att de inte har tolkningsföreträde, samtidigt som de bör ge 

plats åt de människor som studierna behandlar och låta dem berätta sin egen historia. Obser-
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vationer är enligt mig en viktig del i detta sammanhang, för att minimera att felaktiga teorier, 

tankar och beteenden läggs på människor och att forskaren tar i beaktande vad som sker istäl-

let för att styras av förutfattade meningar och generaliseringar.   
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Intervjuguide 
 
Intervjufrågorna ställs utifrån teman:  
Personlig bakgrund, organisationen, volontärarbetet, styrning, egna tankar om vad 
som styr hens volontär-arbete.  
 
Personlig bakgrund 
Berätta om dig själv 
Utbildning/Yrke 
Hur upplever du det att vara i Kapstaden 
Vad är bästa och sämsta med Kapstaden 
Varför åkte du till Sydafrika 
Vad hade du för generella förväntningar innan du kom hit  
Har du några grundläggande värderingar som är viktiga för dig 
 
Organisationen 
Berätta om organisationen  
Upplever du att organisation har något specifikt syfte eller mål 
Hur kom du i kontakt med organisationen  
Varför valde du just den här organisationen 
Upplever du att organisationen står för något 
 
Volontärarbetet 
Varför arbetar du volontärt 
Vad hade du för förväntningar på volontärarbetet 
Enligt dig, är volontär arbetet grundat på specifika värderingar 
Är det någon du vill uppnå med till volontärarbete 
 
Styrning 
Berätta om det dagliga arbetet  
Hur vet du vad du ska göra i ditt arbete 
Hur upplever du att ditt volontärarbete styrs 
På vilket sätt följer du de riktlinjer som finns i organisationen 
På vilket sätt följer du inte de riktlinjer som finns i organisation 
Vi har nu talat mycket om ditt arbete och styrning. Hur skulle du önska att det var? 
Vad hindrar att det är så nu? 
 
Egna tankar om vad som styr hens arbete 
Vad upplever du det är som styr dig i ditt volontärarbete 
Är det som styr dig kopplat med dina personliga värderingar 
 
Avslutande 
Vi har talat mycket om xxxx. Är det något annat som kan vara viktigt för mig att veta 
för att förstå arbetet och styrning? 
 


