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Abstrakt 
 
Jag har hävdat att religiösa och sekulära ideal smälter samman, och att ett fenomen inte kan 
tolkas separat från det sammanhang i vilket det har skapats. Missionen har vuxit fram i 
relation till västerländska föreställningar. Jag har genom min undersökning identifierat tydliga 
kopplingar i missionärernas föreställningsvärld till kalvinismen, till kapitalismens grundtankar 
och till grundläggande tankesystem i den koloniala diskursen. Trots att missionen i praktiken 
har lämnat över ledande positioner i fält till tanzaner, är missionärernas tankevärld fortfarande 
tydligt präglad av den diskurs som formade den tidiga missionen. 
 
Jag har analyserat missionärernas identitet och självbild, samt dennes bild av sina 
tanzanska medarbetare. Dessa bygger på konstruktionen av det Annorlunda som motsats till 
självbilden. Den europeiska självbilden tenderar att konstrueras som det neutrala centrum 
varifrån den Andra definieras. Bilden av en rationell, aktiv, ansvarsfull och kompetent 
västerlänning kontrasteras av en irrationell, passiv, ansvarslös och inkompetent Andra. 
Inbyggt i konstruktionen ligger idén om västerlänningens överlägsenhet. Missionärens 
upplevelse av att vara kallad av Gud att leda den Andra till kristendom, präglas även av det 
civiliserande uppdraget som vilar på idén om det moderna subjektet och visionen om en 
förändrad individ. För att förändra samhället måste individen omskapas från grunden. 
Missionärerna talar om en Afrikans världsbild, som står i motsats till en Biblisk. 
 
Den Afrikanska världsbilden målas upp som bakåtsträvande och destruktiv och används som 
förklaring för fattigdomen i Afrika. Kärnan i missionärens uppdrag är att genom frälsningen 
förändra den Andras grundläggande uppfattning om verkligheten. Den bibliska världsbild som 
man strävar efter att implementera i den Andra är tydligt präglad av kapitalismens grunder 
och kalvinistiska ideal som arbetsmoral och självdisciplin. 
 
Visionen om att förändra den Andra vilar på en socialdarwinistisk tankegrund om att alla 
samhällen utvecklas mot en gemensam utopi. Då västerlänningen ser sig själv stå på det 
högsta trappsteget i utvecklingsskalan ger det henne tillräckligt mycket kunskap om den 
Andra att kunna bestämma vad som är bäst för henne. Detta berättigar en ojämlik 
maktrelation, och skapar även i missionären tanken om att det är hennes skyldighet att visa 
den Andra den rätta vägen och att genom undervisning och vägledning skapa en ny människa. 
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Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den 

heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Matt 28:19-20

1.1 Inledning

Pingstväckelsen kom till Sverige i början av 1900-talet och man började tidigt skicka missionärer 

ut i världen för att sprida det kristna budskapet. Svensk pingstmission har en lång historia i 

Tanzania, som också har varit ett av de största mottagarländerna i världen av svenskt bistånd. 

Idag har stora delar av arbetet lämnats över till tanzaner, men det finns fortfarande ett antal 

missionärer på plats som arbetar med evangelisation och socialt arbete. 

Jag spenderade sju år av min uppväxt som missionärsbarn i Tanzania, då mina 

föräldrar arbetade för svensk pingstmission. Mina första jämnåriga vänner var tanzanska barn och 

mina första minnen formades på bakgården till en blindskola i en tanzansk småstad. När jag blev 

äldre flyttade jag till pingstmissionens internatskola för svenska barn. På skolan pratade vi bara 

svenska, lekte bara med andra svenska barn, och firade bara svenska högtider. De få mötena med 

tanzaner, förutom med de anställda på området, var då vi i grupp åkte in till den närliggande byn 

för att på stapplande swahili handla godis och kassettband med amerikansk musik. Ett staket 

skiljde oss på insidan, från den främmande världen utanför. 

När jag som vuxen återvände till mitt barndomsland slogs jag av känslan av att jag 

aldrig verkligen levt i Tanzania, utan snarare varit del av en svensk subkultur, där Tanzania och 

de tanzanska människorna var någonting som jag bara hade sett på håll. Ett intresse väcktes för 

denna subkultur, och jag började en ny resa, tillbaka in i missionärernas verklighet.     

1.2 Syfte och metod
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Syftet med undersökningen är att söka kartlägga delar av föreställningsvärlden hos svenska 

Pingstmissionärer i Tanzania. Jag har gjort en kvalitativ fallstudie och använt mig av 

djupintervjuer för att samla empiri. Samtliga tio respondenter arbetar eller har arbetat som 

missionärer, men ålder, kön, arbetsuppgifter och år av erfarenhet inom missionen varierar. Då 

mina föräldrar arbetat i Tanzania var ett flertal av informanterna bekanta som mindes mig som

barn. 

Under intervjuerna fokuserade jag på att få informanterna att avslappnat reflektera 

kring sitt arbete och sin egen roll i de sammanhang de befinner sig i. De övergripande 

frågeställningar som styrde mina intervjuer var bland annat följande: Varför väljer man att arbeta 

som missionär? Är begreppet kallelse centralt i missionärernas tankevärld? Vad finns det för

långsiktiga mål och syften med arbetet? Vad upplever missionären att hon eller han kan bidra 

med i Tanzania, som svensk och som kristen. Vilka typer av motgångar upplever missionärerna i 

sitt arbete? Vad har missionärerna för föreställningar om tanzanerna? 

Jag har intervjuat varje informat vid ett tillfälle och intervjuerna har varat mellan 

två och fyra timmar. Jag strävade efter att skapa en avslappnad samtalsmiljö, och de flesta 

intervjuerna gjordes i en soffa över en kopp kaffe. Jag arbetade med tydliga frågor som 

utgångspunkt men försökte att i så stor utsträckning som möjligt låta informanterna reflektera fritt 

kring sitt arbete och därigenom låta det som var centralt för dem själva styra samtalen framåt. 

Syftet var att låta informanterna känna att deras tankar och åsikter togs på allvar och på så sätt få 

så trovärdiga svar som möjligt. Genom min intervjumetod kom vi på ett naturligt sätt in på 

informanternas tankar kring sin egen roll i relation till de tanzaner de arbetar tillsammans med. 

Jag ställde inga specifika frågor om deras syn på tanzaner eller deras föreställningsvärld, utan 

dessa frågor är självklara delar i deras resonemang och föreställningar om den Andra kom upp i 

samtal om motgångar i arbetet och så vidare. 

I bearbetningen av materialet har jag analyserat respondenternas föreställningar om 

sig själva och sina tanzanska medarbetare, deras tankar om sin egen kosmologi i relation till den 

Andres, samt deras visioner och syften med sitt arbete. Jag har analyserat mitt empiriska material 

med hjälp av tidigare forskning i ämnet och använt mig av postkolonial teori för att förstå 

resultatet i relation till den koloniala diskursen. Jag hävdar att min fallstudie är relevant som ett 

blygsamt bidrag till forskningen inom mission och identitet.
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1.3 Tidigare Forskning

Jean och John Comaroff undersöker i Of Revelation and Revolution mötet mellan tidiga brittiska 

missionärer och det sydafrikanska tswanafolket. De fokuserar i sin studie på den samtida 

koloniala diskursen och europeisk modernititet och hur de dessa påverkade missionärernas syn på 

Afrikanen. De diskuterar hur missionärernas vilja att förändra twanafolket påverkade både 

missionärerna och deras mottagare. Comaroff lutar sig mot teoretiker som Marx och Weber för 

att diskutera relationen mellan en kristen etik och protestantiska värderingar i relation till 

kapitalismen och sätter effekterna av mission i ett sammanhang av utveckling av ett kapitalistiskt 

utbytessystem. Comaroff lutar sig mot teoretiker som Marx och Weber för att diskutera 

relationen mellan en protestantisk etik och kristna värderingar i relation till apitalismen, och 

sätter effekterna av mission i ett sammanhang av utvecklingen av ett kapitalistiskt utbytessystem.  

Jag använder mig av Comaroffs bok i min analys för att identifiera likheter mellan den tidiga 

missionen och det missionsarbete som pågår idag. 

I ThePaternalism of Partnership gör Maria Eriksson Baaz  en undersökning bland 

nordiska biståndsarbetare i Tanzania. Hon hävdar att biståndsarbetet och dess politik tenderar att 

reproducera de diskurser som växte fram hos de tidiga missionärerna. Idag talar 

biståndsorganisationer om ett partnerskap och samarbete med mottagarparten, men Eriksson Baaz 

menar att arbetet trots en ny terminologi fortfarande bygger på en ojämlik maktrelation. Min 

studie bland missionärer inom samma geografiska område ligger nära Eriksson Baaz, och jag har 

därför använt mig av hennes arbete i analysen av mitt empiriska material. Jag söker genom min 

fallstudie vidga forskningen genom att studera missionärer idag, som till skillnad från andra 

biståndsarbetare har en uttallad koppling till protestantismen, och ser sitt arbete som som en del 

av Guds plan.         

1.4 Modernitet, arbetsmoral och kapitalismens anda.

“We remove mountains, and make seas our smooth highway;
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nothing can resist us. We war with rude Nature;

and, by our resistless engines, come off always victorious….”

Carlyle, 18291

För att förstå missonen är det nödvändigt att se till den tankevärld som de tidiga missionärerna 

kom ifrån och bar med sig ut i fält. Den tidsanda som Europa befann sig i i mitten av 1800-talet 

då kristna protestantiska församlingar började skicka ut missionärer i fält var format av den 

världsbild som vuxit fram under de sekel som varit. Den industriella revolutionen och 

upplysningen hade präglats av optimism och framtidstro. Utvecklingstanken applicerades på alla 

delar av samhället och skapade en utopisk fantasi om det perfekta samhället, där vetenskap och 

materiell framgång inte visste några gränser.2 Det fanns en optimistisk syn på samhället men 

också på människans natur; det mänskliga förnuftet och människans fria vilja gjorde att det inte 

fanns några begränsningar i förmågan till förändring och  självförbättring. Tilltron till individens 

insats i bygget av det perfekta samhället var stor och framgången skulle nås ”by human efforts 

alone”3. Målet var att befria människan från det som håller henne tillbaka, genom rationalitet 

skulle man bekämpa ignorans och vidskepelse. ”Människan är född fri och överallt är hon i 

bojor” skrev Rousseau i Om Samhällsfördraget. Människan sågs som i grunden god och 

potentiellt fri, ensast korrumperad av sociala institutioner. Om det var okunskap, okunnighet och 

ignorans snarare än den tidigare människans inneboende synd som begränsade människan, kunde 

utbildning och människans eget förnuft befria henne4. Detta sätt att resonera kring människan 

lade grunden för tanken på en utopisk människa och ett outvecklat subjekt i behov av 

omformning. 

Den logik som varit så framgångsrik i Newtons fysik kunde användas även i de 

sociala vetenskaperna. Genom upptäckten av sociala lagar skulle det bli möjligt att förstå 

samhället och skapa en perfekt värld. Inom ekonomin skulle lagen om tillgång och efterfrågan 

                                                
1 Citerat i Comaroff, 1991, 55
2 Barbour, 1997, 38
3 Barbour, 1997, 38
4 Barbour, 1997, 38
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automatiskt garantera välfärd5. Även Darwins teorier spred sig över alla fält. Evolutionistisk etik 

och socialdarwinism hade stor påverkan på de sociala vetenskaperna. Man använde tanken om 

evolutionistisk utveckling för att förstå människan och hennes samhällen. Då man såg sig själv 

som stående på det högsta trappsteget i utvecklingsskalan kunde kolonialismen inte bara 

berättigas, utan det var en skyldighet att sprida civilisationens ljus över världen6.  

Max Weber beskriver i The protestant ethic and the spirit of capitalism hur 

protestantismen och det kapitalistiska systemet har utvecklats tillsammans. Jean Calvins 

inflytande var enormt och det är nödvändigt att undersöka de kalvinistiska idealen för att förstå 

den protestantiska världsbilden. Weber menar att förutsättningen för det kapitalistiska systemets 

framväxt var det psykologiska tillstånd som kalvinismen bidrog med. Förändringar i den 

ekonomiska miljön, upptäckten av ädelmetaller i Amerika, industrialismen, befolkningsökning 

och teknologiska framsteg kan inte enbart förklara utvecklingen av ett nytt system, dessa 

förutsättningar hade funnits i tidigare i historien utan samma resultat7. Pionjärerna för den 

moderna ekonomiska ordningen, menar han, drevs inte främst av ekonomiskt självintresse, utan 

av pliktkänsla. Den etik som kalvinismen utvecklade förkroppsligades i den kapitalistiska 

ekonomin8. 

Predestinationen är en central del i Calvins eologi, och med den även tanken om 

kallelsen. Individen är kallad att arbeta för Gud, och arbete blir inte bara ett medel för rikedom 

utan ett religiöst mål. Tvärtom mot den tidigare konflikten mellan fromhet och att tjäna pengar, 

var de nu naturliga allierade och dygder som uthållighet, drift och nykterhet var nyckeln till 

ekonomisk framgång. Tålamod och flitigt arbete kunde ge Protestanten ära, om inte i detta livet, 

så i nästa.9 Detta innebar inte att den protestantiska livsstilen innebar några materiella 

utsvävningar. Tvärtom skulle den ideala mannen lida för sitt kall. Kalvinismen innehöll ett starkt 

asketiskt ideal, pengar och ägodelar skulle man samla och förvalta rationellt och systematiskt, 

men att irrationellt spendera dem för nöjes skull var en synd.10 Outtröttligt systematiskt arbete var 

det högsta asketiska målet och det säkraste beviset för en genuin tro. Gud hjälper enligt den 

kalvinistiska läran dem som hjälper sig själva, på det sättet skapar kalvinisten sin egen frälsning. 

                                                
5 Barbour, 1997, 38
6 Barbour, 1997, 62
7 Weber, 1950, 2
8 Weber, 1950, 2
9 Comaroff, 1991, 56
10 Weber, 1950, 171
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Detta gör han genom genom rationell systematisk självkontroll. I enlighet med tidsandan krävdes 

en självskapt entrepenör som använde sitt förnuft och rationalitet.11   

Detta protestantiska rationella själv som växte fram sekulariserades och blev med 

tiden en generell Västerländsk idé12. Religiösa och sekulära ideal smälter samman och kan inte 

tolkas separat från varandra. På samma sätt kan inte de västerländska tankesystemen och 

strukturerna separeras från den protestantiska mission som jag ska undersöka nedan. 

1.5 Blicken mot Afrika

Mellan november 1884 och februari 1885 höll de europeiska länderna höll en konferens i Berlin. 

Händelsen brukar kallas the Scramble for Africa, och innebar att de deltagande länderna delade 

upp Afrika mellan sig genom att rita upp gränser på kontinenten. Den industriella revolutionen i 

Europa hade skapat ekonomiska intressen i Afrika. Man importerade råmaterial, och för att 

skydda sina investeringar behövde de stöd från sina regeringar vilket ledde till att man började 

upprätta kolonier. Kolonierna spred sig över kontineneten, och ofta mötte man motstånd från 

invånarna. Då européerna hade stöd av företag och regeringar och därmed också möjligheten att 

skicka efter förstärkning, lyckades de alltid slå ner motståndet. Det uppstod även konflikter om 

landområden Europeer emellan, vilket ledde fram till Berlinkongressen. När konferensen ägde 

rum hade kyrkor runt om i Europa redan börjat engagera sig i Afrika och andra delar av värlen. 

Tusentals missionärer skickades ut i världen för att sprida evengeliet och bygga 

kyrkor, men också för att starta skolor, sjukhus och barnhem. I efterhand kan man se att 

missionsprojektet hade sin topp 1910 då det hölls en världsmissionskonferens i Edinburgh med 

representanter från över 1200 västerländska kyrkor13. Kyrkor liksom skolor och sjukhus som 

byggdes upp var ekonomiskt stöttade och under ekonomisk ledning av regeringar i Europa. 

Många konverterade till kristendomen, särskilt de som tidigare haft en svag position i sina egna 

samhällen. Dessa konvertiter började i sin tur sprida budskapet om den vita mannens Gud. 

Den protestantiska väckelserörelsen nådde Sverige i början av 1900-talet. Nya 

församlingar växte fram hand i hand med arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Pingströrelsen 

startade 1907 och började tidigt skicka ut missionärer till kolonier runt om i världen. Den första 

                                                
11 Weber, 1950, 115
12 Comaroff, 1991, 63
13 Gelder, Zscheile, 2011, 21
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svenska pingstmissionären nådde Tanganyika på 1930-talet. Det finns naturligtvis skillnader 

mellan missionen i olika Europeiska länder, och olika protestantiska samfund. Samtidigt fanns 

grundläggande idéer som formade hela den västerländska protestantismen och de idéer de förde 

med sig ut i fält hade sin grund i samma moderna föreställningar. 

De ideologier och diskurser som befästs i det europeiska medvetandet formade det 

civilicerande uppdraget14. Tanken om Västerlänningen på det högsta trappsteget i den kulturella 

utvecklingsstegen var så grundläggande att ingen av de västerländska parterna ifrågasatte 

Europas ansvar över Afrika och dess invånare. Denna påstådda västerländska överlägsenhet 

berättigar ockupationer genom den Vite Mannens Börda, som Rudyard Kipling uttrycker sig i 

dikten från 1899, den vite mannens skyldighet att lyfta resten av världen ur dess okunskap och 

mörker. Metaforer om ljus och mörker hade sitt ursprung i upplysningstanken, och genom idén 

om subjektet som skulle förändras var grundläggande i uppdraget att civilisera den Andra. Den 

förmodade okunskapen hos den Andra gör det lätt att ha kontroll över situationen; att ha kunskap 

är att ha kontroll. De etiska tveksamheterna i kolonialismen överskuggas av plikten. Den 

västerländska världsbilden skulle överföras på resten av världen, och här skulle missionären spela 

en viktig roll i att införa Västerlandets moral15. 

När upplysningsmannen blickade ut över haven såg han framför sig ett oupptäkt 

mörker, redo att lysas upp av civilisationens ljus. ”’The regions beyond’ might already have been 

a playground of the early nineteenth-century European imagination. But the drama of conquest 

had yet to be played out along the imperial frontier”16. Inspirerad av tidsandan föreställde 

missionären sig själv som en bärare av ljus och civilisation. Afrika var ett moraliskt slagfält och 

missionären hjälten som kämpade mot barbari och okunskap.17 Afrika föreställdes som tomt på 

historia och samhälle, det afrikanska landskapet tycktes öde och afrikanen sågs som passivt 

väntande på att få ta emot evangelisation. Det fanns inte några tydliga skiljelinjer mellan vad som 

var kristnande och vad som var civilicerande. Missonären tolkade sin egen roll genom metaforer 

om att vara ett ljus i mörker, en vattenkälla i öknen, och landskapet som låg framför honom 

tolkades genom genom ett moraliserande ljus som fokuserade på avståndet mellan barbari och 

civilisation. Han upptäcker landskapet på jakt efter eviga sanningar och den mark han tar sig fram 

                                                
14 Comaroff, 1991, 85
15 Comaroff, 1991, 88
16 Comaroff, 1991, 200
17 Comaroff, 1991, 97
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på var orörd innan rörd av Europeiska fötter, och lagd i mörker innan det granskats av Europens 

öga.18

Det koloniala projektet har varit en komplex process där de koloniserande länderna 

inte bara har gjort ekonomisk profit genom att ta resurser, utan har även utvecklat en orättvis 

relation mellan Väst och resten av världen. Vad som är viktigt att ha i åtanke som bakgrund när 

du läser uppsatsen är att det enorma koloniala projektet, som innebar att ta över och förslava en 

hel kontinent, var, och är, byggt på en idé. Denna idé är integrerad i västerländska ideal och 

värderingar. I sin bok Racism, sammanfattar George M Fredrickson rasismens historia och 

argumenterar för att Europeisk religion har spelat en stor roll i formandet av racistiska strukturer i 

den Europeiska världen. Tidiga beskrivningar av afrikanska folk inom konst och litteratur 

varierade, men ofta var det monstruösa och skräckinjagande bilder som målades upp19. Djävlar 

framställdes i mörka färger och afrikanska drag, och kopplingen mellan svarthet, ondska och död 

å ena sidan, och vithet, god- och renhet å den andra växte fram. 

En av de religiösa föreställningar som berättigade missionen i Afrika var att, enligt 

bibeln, var den första icke-judiska person som konverterat till kristendomen egyptier, vilket 

gjorde att missionärer kunde använda afrikanska konvertiter som bevis för kristendomens 

universella validitet.20 Samtidigt var det trots de extrema olikheterna mellan svarta och vita som 

de kunde vara bröder och systrar under samma gud. Tidigt i mötet med Afrika föddes myten om 

att det var svarta människor, söder om Sahara, som var ättlingar till Ham. I första mosebok 

beskrivs hur Ham var son till Noa, som dömde honom till slaveri.21 Anledningen var att han hade 

förlöjligat sin far inför sina bröder, efter att ha sett honom naken och berusad på ett fält. Under 

samma tid som myten etablerades, höll Europa på att avsluta sin slavhandel med andra Europeer 

på grund av att det tycktes omoraliskt att förslava andra kristna. Detta gjorde att när slavhandeln 

med den afrikanska befolkningen inleddes, kunde den berättigas på grunden att de var hedningar. 

Det sades också att det enda sättet att konvertera en hedning var just att förslava honom. Då Gud 

hade förutbestämt att de afrikanska folken till att för evigt vara förslavade, var slavhandeln 

inte bara berättigad, utan tycktes nödvändig. Myten om Ham användes även av förespråkare för 

                                                
18 Comaroff, 1991,174
19 Fredrickson, 2002, 35
20 Fredrickson, 2002, 35
21 Fredrickson, 2002, 37
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slaveriet i USA före inbördeskriget.22 Detta är bara exempel på hur Europa har utvecklat en 

racistisk grund över hundratals år, ett fundament som är tätt sammanflätat med andra delar av 

kulturen.

1.6 Postkolonial förståelse av identitet

Missionärsskildringar från fält är källan till kunskap om de tidiga missionärernas perspektiv. De 

rapporterar om sin kamp mot mörkrets makter, där varje vunnet slag är ett steg för 

civilisationen.23 Deras beskrivningar av Afrika och av afrikanen, som formades av västerländska 

fantasier av det Annorlunda, befästes i det Europeiska medvetandet och hårdnade till stereotyper. 

Man gav beskrivningarna biologiska förklaringar och de kunde därmed befästas som vetenskpliga 

sanningar. Representationer av Afrika och afrikanen gjorde lika stor påverkan i relationen mellan 

den civiliserande och den civiliserade som någon av parternas handlingar.24

Edward Said diskuterar i Orientalism de attityder gentemot Orienten som 

konstruerades och spreds genom Europa från 1400-talet och framåt. Said menar att Orienten är en 

europeisk uppfinning, skapad för att hantera annorlundaskapet i kulturer och trosuppfattningar i 

Öst. Boken undersöker hur de konstruerade föreställningarna stärker kolonialmakternas 

funktioner.25 För att förstå Said är det viktigt att inse att begrepp som Västerlandet eller Orienten 

alltid är konstruktioner. De existerar inte oberoende av de attribut och kännetecken man gett dem. 

Bilden av Annorlundaskap, att göra européen till ”en motsats” eller ”det normala” är djupt rotad i 

den Europeiska självbilden.

Kultur och natur, förnuft och känsla, civilisation och barbarism blir till motsatser 

som används för att beskriva Västerlännigen och den Andra.26 Dessa binära oppositioner 

grundades på ”vetenskapliga fakta” och marknadsfördes genom poetiska bilder.27 De har fungerat 

som ett upprätthållande av maktordningen. Förtryck kan berättigas, då den irrationella 

oundvikligen behöver hjälp från den rationella, den passiva behöver den aktiva för att fungera. 

Föreställningarna används inte bara för att stärka negrofobiska ideér, utan också också 

                                                
22 Fredrickson, 2002, 50
23 Comaroff, 1991, 172
24 Comaroff, 1991,171
25 Loomba, 2002, 59
26 Eriksson Baaz, 2005, 43
27 Comaroff, 1991, 87



12

negrofiliska. Romantiska beskrivningar av Afrikanen använder samma kännetecken som de 

negativa. Idén om Europa, det kollektiva koncept som förenar oss som europeer mot dem som 

inte är det, förutsätter tanken om europeisk överlägsenhet. Said förklarar hur Orienten har 

bidragit till att definiera Europa genom att vara dess spegelbild och erbjuda en kontrasterande 

bild och en kontrasterande idé. Genom att definiera vad Orienten var, definierades Europa som 

dess motsats, de två bilderna blev varandras spegelbilder.28 Samtidigt är relationen mellan Öst 

och Väst en maktrelation, reglerna sätts av den ena parten, till denna partens fördel. 

Kunskap, eller sanarare makten att definiera vad kunskap är, är centralt i den 

koloniala diskussionen. Den eurocentriska idén förutsätter att Västerlänningen har tillräckligt 

mycket kunskap om den koloniserade för att i dennes ställe bestämma vad som är bäst för henne. 

Said ger oss exempel på hur västerläningen genom hela den koloniala historien har sett sig själv 

som spridare av både ekonomisk och moralisk välfärd i de kolonialiserade länderna. Han 

presenterar en föreläsning som hölls av Arthur James Balfour 1910, om de problem som 

Storbritannien stötte på i Egypten. I sin föreläsning visar Balfour sin inställning till sin egen 

kultur och position, och sin syn på Egyptierna. Said förklarar på följande sätt: 

”Ändå talar han för dem på så sätt att det de kan ha att säga om de blev tillfrågade 

och hade förmågan att svara, på något meningslöst sätt skulle bekräfta vad som 

redan var känt: att de är en underordnad ras dominerad av en ras som känner dem 

och vet vad som är bra för dem bättre än vad de själva kan tänkas veta”29.

Saids teorier kring relationen mellan Öst och Väst kan utan större problem appliceras på 

relationen mellan Afrika och Väst. Föreställningen om Öst som den Andra har använts för att på 

samma sätt beskriva Afrika som den Andra. Skillnaden mellan dem är dock att det var svårare att 

penetrera Orienten som man beskrev som demoniserat, i kontrast till de Afrikanen som man 

målade upp som snälla med dumma (Gladhill, 2000, 70). Även om Öst sågs som en värld fylld av 

våld, irrationalitet och mörker, tycktes den ändå ha civilisation, språk och kultur. Afrika däremot, 

sågs som en förhistorisk plats. Det förmodades sakna kultur och språk och placerades på det 

nedersta steget i den evolutionistiska trappan30.    

                                                
28 Said, 2008, 66
29 Said, 2008, 106
30 Erikson Baaz, 2005, 65
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2 Bakgrund

Den svenska pingströrelsen har en lång historia av mission i Tanzania. Redan på 1930 talet kom 

de första svenska pingstmissionärerna till Tanganyika, och sedan dess har det sammanlagt funnits 

cirka 200 svenska missionärer i fält. 1965 grundades PMU, Pingstmissionens Ulandshjälp Inter 

Life för att koordinera missionens arbete. Arbetet har finansierats dels genom det statliga 

biståndsorganet SIDA och dels genom enskilda Pingstförsamlingar.31  

Då pingstmissionärerna höll konferens i Norra Tanzania fick jag möjlighet att göra 

tio djupintervjuer med missionärer som arbetar i olika delar av landet. Vissa är utsända på 

uppdrag av PMU, andra på fristående uppdrag på eget initiativ eller av den Tanzanska regeringen 

och får ekonomiskt stöd från pingstförsamlingar i Norden. Några av respondenterna är 

finlandsvenskar men verkar under samma missionsfält sedan en lång tid tillbaka. Mina 

intervjupersoner, sex kvinnor och fyra män, har olika bakgrunder och arbetar inom skiftande 

verksamheter. De varierar även markant i erfarenhet inom missionsarbete och i bakgrund i 

tidigare yrkesverksamhet och utbildning.   

2.1 Det konkreta arbetet

De projekt och arbeten som missionärerna är engagerade i är mycket skiftande. Under många år 

har pingstmissionen byggt upp och drivit ett stort mediacentum i norra Tanzania. Man producerar 

musik, tv- och radioprogram som idag sänds på över sextio språk över hela östra och södra 

Afrika, med fokus på evangelisation, utbildning och hälsa. Två av respondenterna är baserade i 

Tanzania men arbetar i flera länder i Östafrika med bland annat kompetensutveckling, utbildning 

och systemutveckling av pingstmissionens arbete. En av organisationerna driver barnhem och 

stödprojekt för föräldralösa barn och utsatt familjer i på landsbygden. De driver även 

vattenprojekt och startar inkomsgenererande aktiviteter. Andra exempel på arbeten är 

trädplanteringsprojekt, kristen bokhandel, sykurser, bibelskola med mera. Evangelisation är ett 

grundmål i missionen, men utvecklingsprojekt är en minst lika stor del i arbetet. Man är alltid 

                                                
31 Pingst Jönköping, 2012
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knuten till en lokal församling, vilket ses som viktigt då det förankrar arbetet lokalt och ger en 

långsiktighet till projekten. 

2.2 Efter nationaliseringsvågen

Under mitten av nittiotalet kom något som missionärerna benämner en nationaliseringsvåg. Det 

innebar att man under påtryckningar från Sverige skulle börja lämna över ledarpositioner och 

ansvar för projekt till Tanzaner. Sedan dess har missionärernas roller genomgått en tydlig 

förändring och den största delen av missionärerna arbetar nu under någon form av Tanzanskt 

ledarskap. 

"Då när man kom i början var man ju experten. Man var chefen. Du hade allt på 

dina tio fingrar. Det var du så som styrde och ställde, skulle folk få mat ungefär så 

var det du som ordna fram det/.../. Idag så är vi just nu underställda ett lokalt 

ledarskap, både i församlingen och också på arbetsplatsen”(Intervju 4).  

Färre missionärer skickades ut och det blev även svårare att söka volontärbidrag från SIDA som 

också har varit kritiska mot evangelisation. Det finns en allmän positiv attityd till 

nationaliseringen och man tycker att det är viktigt att initiativen kommer från nationella aktörer 

men det fnns också kritik mot att överlämningarna gått för fort. 

"Det gick väldigt snabbt, för snabbt skulle jag säga, att liksom överlämna det här då 

till de nationella, de skulle vara ledare, och varför jag säger att det gick för snabbt, 

det var att man i många fall hade man inte haft några nationella ledare som gick 

bredvid och verkligen satt sig in i arbetet” (Intervju 5). 

Här blir det tydligt att man ser det som självklart att de nationella ska fortsätta arbeter på samma 

sätt som missionärerna har gjort det, och det är upp till missionären att avgöra när de är redo att ta 

över. Flera menar även att kommunikationen varit bristfällig vilket har lett till att många av de 

Tanzanska parterna känt sig övergivna av missionärerna. Idag ser sig missionärerna som 

rådgivare, bollplank eller utbildare och har inte längre några chefspositioner. Nedan kommer jag 
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att diskutera till vilken grad missionärens relation till medarbetaren har förändrats efter 

nationaliseringen.  

3 Identitet och självbild 

Missionärens bild av sig själv måste betraktas genom diskurser formade av den koloniala 

historien. I den vite mannens möte med Afrika konstrueras bilden av den Andra, samtidigt som 

en kontrasterande bild formas av ett jag. Vithet tenderar att konstrueras som det neutrala centrum 

från vilken den andra definieras.32 Denna självbild har skapats under påverkan av västerländska 

begrepp som humanism, förnuft och civilisation. Jag vill, i enlighet med Erikson Baaz, påstå att

identitetsfrågan har stor inverkan på hur arbetet läggs upp och hur relationerna ser ut.33 I 

informaternas resonemang kring sin egen roll, återkom de upprepade gånger till en uppsättning 

grundvärderingar som beskrevs som inneboende hos missionären, men något som i allmänhet 

saknades hos tanzanen. Resonemanget var sällan raljerande utan präglades snarare av omtanke 

om den Andra, som man ville vägelda och stötta. Nedan följer en presentation av ett antal viktiga 

teman eller bilder som jag identifierat i missionärernas reflektioner kring sig själva och sina 

roller.

3.1 Missionären – bärare av kärlek och sanning

Missionärerna beskriver sig ha en uppsättning grundvärderingar som de delar med varandra, men 

som saknas hos den Andra. De beskrivs dels som kristna värderingar men också som 

västerländska. Kulturella skillnader förklaras som skillnader i dessa grundvärderingar. 

"Jag har levt här hela mitt liv men det finns forfarande grejer, vi har olika 

grundvärderingar ändå, i mycket. Så det händer forfarande att man ser, jag upplever 

att vi helt enkelt kulturellt krockar, trots att jag levt här hela livet /.../att mitt 

västerländska arv ändå påverkar mitt sätt att tänka. Och det gör att man kan 

frustrera sig om såna saker som tidsbegrepp, och vad som är sant och vad som är 
                                                
32 Eriksson Baaz, 2005, 104
33 Eriksson Baaz, 2005, 2
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lögn, vad som är mitt och vad som är ditt och så vidare... jag menar som är 

kulturella saker i grunden egentligen, men bygger också på våra 

grundvärderingar”(Intervju 5).

Värderingar som ärlighet beskrivs som västerländska ideal som skulle kunna uppnås av den 

Andra om hon tog till sig det kristna budskapet. Här finns en inbyggd tanke om moralisk över-

och underlägsenhet, missionären beskrivs alltid som den som är ärlig och rättfärdig. När någon 

som konverterat till kristendomen ändå tycks sakna någon av dessa västerländska dygder 

ifrågasätts om hon verkligen har tagit emot frälsning. 

”[J]a, alltså i och med att jag har sett så mycket bedrägeri i Guds namn så skulle jag 

vilja vara den som visar på ärlighet, sanning, rättfärdighet, barmhärtighet. Att man 

kan lita på den som säger att den tror på Jesus"(Intervju 4).

Kärleken eller kärleksbudskapet är ett centralt begrepp i kristendomen och i missionärernas 

kosmologi. Den yttersta kärleken är Kristi död på korset då han i kärlek offrade sig för 

människan. Genom missionärens uppoffringar för den Andra uttrycker hon sin tron.”/.../jag får ju 

visa dem kärlek helt enkelt och visa att Gud älskar de lika mycket som han älskar oss”(Intervju 

1). Genom kärlek blir missionären en beskyddare av de svaga i Jesu fotspår och en Guds 

budbärare. Missionärens identitet som barmhärtig och kärleksfull bekräftas och av bilden man har 

av hur man uppfattas av den andra.  

”/.../de ser på oss att vi är barmhärtiga liksom och snälla. Snälla tror jag mest, och 

de blir förvånade när de hör att det finns tjuvar hemma, det tror de inte 'nej men det 

finns väl inte' de tror att alla är som vi som kommer hit då. För, för det är ju inga 

bovar direkt som kommer ut till dem va, utan det är såna som älskar dem och som 

försöker hjälpa dem på alla sätt. De tror att alla är såna hemma också. Man berättar 

att där sker massor med stölder och hemskt mycket stora grejer och de /.../ blir 

hemskt förvånade för de tror alla är snälla liksom"(Intervju 1).
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Många av de äldre missionärerna i fält har under sin barndom haft en stark upplevelse av att Gud 

har kallat dem till att arbeta som missionärer. Kallelsen har föjt dem hela livet utan att de har 

tvekat eller tvivlat och många har byggt upp livet efter kallelsen i val av utbildningar och partner. 

Här finns tydliga kopplingar till den kalvinistiska idén om predestination. Gud har hela tiden haft 

en plan för individen. "Gud hade förberett mig för jag hade läst spanska på gymnasiet"(Intervju 

9). Kallelsen finns kvar under missionärslivet som ett betryggande bevis på att det de gör är Guds 

vilja, och att de är på rätt plats. 

"Man känner ändå att det är en kallelse, Gud har en plan med att man är här. Då 

hjälper ju det när det känns tufft också. Det blir en drivkraft. Och sen så... jag tror 

Gud känner mig så väl, han vet vad jag kan och han vet vad han har gjort som har 

satt mig här liksom”(Intervju 2).

Trots att missionärerna menar att de trivs med sina arbeten och med att leva i Tanzania finns även 

en tydlig idé om att man måste vara där av rätt anledning. "Men ändå så måste man känna att det 

är här man ska va, så att man inte gör det bara för att man tycker att det är roligt att vara i Afrika. 

För det klarar man inte”(Intervju 6). De missionärer som vuxit upp som missionärsbarn är noga 

med att påpeka att de även hade en egen personlig kallelse, och en berättar att han brottades 

mycket med beslutet om han skulle fotsätta leva och arbeta i Tanzania, eftersom han kände att 

han kanske ville det för mycket.

”[J]ag blev lite rädd. För då började jag fråga mig, kanske tvärt om mot vad många 

andra skulle fråga sig, det var inte att 'vill du åka till Afrika', och det var tveksamt, 

utan tvärt om, jag ville alldeles för gärna åka hit. Så jag började fundera, är det här 

bara för att ge mig chansen att komma tillbaka till Tanzania/.../ eller är det här 

också en Guds kallelse för mitt liv”(Intervju 5).  

Detta resonemang går hand i hand med de kalvinska idealen om självuppoffring, självförnekelse 

och att lida för sitt kall. Trots att missionärerna idag lever bekvämt och har långt mycket större 

möjligheter än de tidiga missionärerna finns en bild av den altruistiske missionären kvar i 

föreställningen om sig själv. Som jag kommer återkomma till nedan finns det ingen motsättning 
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mellan det kristna livet och världslig framgång. Trots detta existerar bilden av ett återhållsamt 

missionärsliv i kontrast till ett annorlundaskap hos andra biståndsarbetare, som lever ett lyxuöst 

liv: ”Jo, och sen kommer de hit och vet att liksom här är det... de lever bra, de kan tjäna mycket 

pengar, och det är därför de kommer hit i princip”(Intervju 6). 

3.2 Vägedaren 

"Problemet när man jobbar som vägledare, support, det är att man har inte 

beslutsmakten, alla gånger, så om man inte får med sig folket så /.../ vill de göra det 

på sitt sätt så fine, det är inte alltid lätt att bara stiga tillbaka."(5).

Som jag nämnde tidigare har missionsarbetet nationaliserats, och nästan alla ledarpositioner 

innehas av tanzanska församlingsmedlemmar. De flesta av missionärernas tjänster består i att 

följa upp arbetet, handleda, undervisa i ledarskap och ekonomi och leda kompetensutveckling. En 

stor del av intervjupersonerna beskriver sig själva med termer som hjälpare, stöttepelare och 

vägledare. Vissa beskriver hur de nya tanzanska ledarna har svårt att ta initiativ och tänka i nya 

banor, i kontrast till ett jag som är effektivt, kompetent och initiativtagande. Endast ett fåtal av 

intervjupersonerna har utbildning inom de områden de handleder i, vilket indikerar att det inte 

framförallt är konkreta sakkunskaper som missionärerna bidrar med, utan det är snarare deras 

egenskaper som driftiga, effektiva och nytänkande som gör dem oumbärliga. En övervägande del 

av respondenterna beskrev sin roll som hjälpare och uppmuntrare inte bara som en arbetsuppgift, 

utan en personlig egenskap och gåva från Gud. Varje människa, menar man, har fått gåvor från 

Gud att använda som man ska använda i hans tjänst. Jag frågade om deras gåvor och fick i många 

intervjuer ganska lika svar.      

"Jag brukar säga att jag blev född till startmotor. Jag ser möjligheter och 

utmaningar. Får nya tankar och visioner och kan inspirera för det ofta, få igång 

saker och ting"(Intervju 5).
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"Jag är ingen stor ledare, men jag är duktig i att uppmuntra andra, andra ledare, så 

som att få dem att... att den rollen den har jag fått. Och att vara ett stöd nu i den här 

processen när de driver mycket själv”(Intervju 4).

"Kanske mer en hjälpare så att säga /.../ och jag tycker om att se folk... lyckas. 

Liksom själva, med sin egen situation, då tycker jag att jag har lyckats"(Intervju 6).

En föreställning som kom fram under intervjuerna var tanken om att Tanzanerna inte ville ta över 

ledarpositionerna, då de känner sig osäkra på om de själva klarar av det. Många beskrev hur 

tanzaner kände sig övergivna av missionen och var vilsna utan ett vitt överhuvud. Tanzanerna, 

menar de, vill väl, men klarar sällan av uppgifterna själva. 

”[D]e förväntar sig att 'Mama, hjälp oss med det här! Det går inte med den här 

röran'. Det är många gånger det här logiska med matematiska uträkningar och... för 

det behöver inte alltid vara att folk försöker fiffla, men det finns en förunderlig vad 

ska jag säga, det ligger väldigt få naturligt att liksom se den här helheten i 

ekonomisk redovisning”(4). 

Där logiken brister krävs en rationell aktör som vägleder och ställer tillrätta. Den inaktiva 

behöver stöd från den aktiva för att fungera. Rollen som vägledare och stöttepelare blir då 

oumbärlig, och trots att missionären saknar beslutanderätt har hon ett övertag på grund av 

behovet av sina egenskaper. Det finns ständigt en risk för att den Andre faller, och då vill hon 

vara där och ta emot.  

”Jag vill inte vara chef utan stå bakom som rådgivare och stötta. Hela tiden vara där 

om något skulle gå snett. Även om X ska in på [något uppdrag] sitter jag i bilen 

under tiden så att hon vet att jag finns där ifall”(Intervju 7). 
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Afrikanen som barn var en vanligt förekommande analogi i de tidiga protestantiska 

missionärernas beskrivningar av Afrika, som till exempel Eriksson Baaz visar.34 En av 

respondenterna uttryckte sig på följande sätt: 

”...det är nu ungefär som när mina barn också nu när de är vuxna. ’Ja men det går ju 

bra det här!’ alltså att de kan få känna det där att det finns att vi tror på 

dem”(Intervju 4). 

Missionären uppfostrar tanzanen, på samma sätt som hon uppfostrar sina barn. Respondenten 

syftar på att barnen håller på att bli vuxna, och behöver en förälders uppmuntran för att klara de 

utmaningar som ligger framför dem.  

Trots att man målar upp tanzanen som ett oskyldigt barn i behov av den vägledning 

som de tacksamt tar emot, finns det även en helt annan sida av den Andra som står i kontrast till 

den första. En av intervjupersonerna uttryckte föreställningen om ett inneboende maktbegär hos 

den Andra. Detta målades upp som en av de största motgångarna i arbetet som missionär.     

”Svårigheter finns ju va, det är... mycket är ju... vad ska man säga... ett maktbegär 

som de har, kanske. De vill liksom... ta över, på ett felaktigt sätt, att själva kunna stå 

fram liksom på en god position i samhället då. Även bland pastorer är det många 

liksom dom vill... sitta på en pedistal högt upp, istället för att vara tjänare som 

bibeln lär”(3). 

Detta uttalande uttrycker idén om att mottagaren bör uttrycka tacksamhet inför givaren, för att på 

så sätt bekräfta missionärens goda vilja. Missionrens makt, som uttövas på rätt sätt, ses som ett 

sätt att tjäna den Andra. Genom sin kärleksfulla uppoffring ger missionären sin vägledning. När 

denna maktposition hotas, och den Andra vill ta över, tolkas det som ett begär efter makt. Detta 

blir dels ett sätt att berättiga missionärens maktposition, och dels bekräfta dennes kärleksfullhet 

och kompetens. 

Det är inte enbart inom arbetet som missionären ger sin vägledning utan det visar 

sig att de undervisar sina tanzanska medarbetare inom andra delar, i moraliska frågor, i andliga 

                                                
34 Eriksson Baaz, 2005, 39
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frågor, och i hur man ska leva och bete sig. Flera av intervjupersonerna nämnde barnuppfortran 

som något som de ofta behöver ge undervisning i. 

”Däremot har jag ju försökt undervisa att gör nån fel så måste du ju tala om varför 

du säger att den inte får göra så här. Det är ju inte bara att komma med pinnen och 

säga så här ’det får du inte’ va, för det gör ju ingen som helst nytta. Så vi har ju ofta 

sagt så här att ’du lär ju ditt barn att ljuga’. För de är rädd för pinnen. /.../ Det är ju 

bättre att sätta sig ner och säga; du förstår, att gör man såhär, så till slutänden så blir 

det väldigt tokigt. Och det är ju så här vi fostrar våra barn, vi talar om vad det är 

som är fel istället för att bara med pinnen säga. Det har jag försökt att undervisa 

här"(7).

Missionären är en pedagogisk ledare, som förklarar, tillrättavisar och stöttar. Det är en 

paternalistisk roll som har tydliga rötter i den koloniala historien. Rollen som vägledare ingår i en 

diskurs där man utgår från sin egen kännedom om den Andres behov. Den vite Europen har 

kunskap om den Andre och vet vad som är bra för henne bättre än hon själv. Genom denna 

kunskap har hon även makt över den Andre och hennes beslut. I ett samtal om att bo isolerat på 

en missionsstation istället för att leva bland befolkningen säger en intervjuperson följande: 

”Det är klart man kanske får ännu mer förståelse för folks situationer[om man lever 

bland lokalbefolkningen]. Men jag tycker att det räcker ju att gå utanför gatan här 

och ta en kvällspromenad till nåns goma eller hus här så får man verkligen insikt i 

vardagsproblemen och utmaningarna som folk har här, och det kan man inte blunda 

för, även om man bor skyddat här inne"(Intervju 2).    

För att ha kunskap om den andres situation räcker det med att se på håll. Uttalandet indikerar att 

man som europee redan från början har tillräckligt mycket bakgrundskunskap om den andre, att 

man genom sina iakttagelser kan skapa sig en korrekt uppfattning. I Saids resonemang har vi sett 

hur kunskap har varit centralt i den koloniala diskursen och hur kunskapen om den Andra ger 

makt att bestämma vad som är till dennes bästa. Man ifrågasätter inte att det är rätt att tanzanerna 
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själva ska leda arbetet, men det är missionären som kan bedöma vilka egenskaper som är 

efterstävansvärda, och missionärens ansvar att bedöma när de nått de mål som hon sätter upp.  

”[J]ag jobbade i flera år med att träna upp ledare. Och jag sa det till mina ansvariga 

hemma att när jag känner att de klarar det, då överlämnar jag. Och då överlämnade 

jag ett år tidigare än jag hade satt som dead line för att jag kände att det funkar, de 

kan ta det här”(Intervju 5). 

Missionärerna har inte heller länge några ledande roller inom församlingarna, då man har bedömt 

att tanzanerna har uppnått den kompetens det krävs för att fortsätta det andliga arbetet på egen 

hand. Då det uppstår meningsskiljaktigheter i teologiska frågor ser en del av missionärskåren det 

dock inte som just meningsskiljaktigheter, utan som att den Andra har tänkt fel. En intervjuperson 

resonerar på följande sätt: 

”Det händer att de tolkar bibeln fel. Då får man förklara och undervisa. Men man 

vill ju inte gå in och bestämma, det går ju inte och det är ju inget jag vill”(7).

Man utgår från sin egen förmåga att skilja rätt från fel och ger sig själv därigenom 

tolkningsföreträde. Comaroff beskriver hur den tidiga missionären söker ta kontroll över 

konversationen genom rationell argumentation. Man engagerade Afrikanen i en konversation på 

den vites villkor35. På ett liknande sätt ger missionären sig själv ett överläge i diskussionen 

genom att gå tillbaka till sin pedagogiska roll. En respondent beskrev hur hon brukar använda 

Bibeln för att få stöd för sina åsikter. Man förutsätter att den egna tolkningen av bibeln är den 

rätta.

Jag anser att man kan definiera en tydlig skillnad mellan de äldre missionärerna i 

fält, och de som är nya inom missionen. Hos de yngre finns en djupare kritik mot att behålla en 

ledarroll och man arbetar tydligt för att utveckla en dialog och ett samarbete. Det finns kritik från 

den yngre generationen mot det gamla sättet att arbeta. Man menar att många gamla missionärer 

fortfarande sitter kvar i gamla hjulspår och styr och ställer och drar i trådar. En av 

                                                
35 Comaroff, 1991, 199
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intervjupersonerna avslutade sitt uppdrag, på grund av att hon upplevde att det inte fanns något 

fungerande samarbete mellan missionen och Tanzanerna. 

"Jag tänker mig att det är väldigt bekvämt att vara missionär. Missionär eller 

biståndsarbetare då. Man får igenom sitt, helt enkelt. Jag tror att folk tycker om att 

komma tillbaka också nån stans. Komma tillbaka... man blir ju liksom lite upphöjd 

/.../ det är inte fel liksom att få vara ...komma hit och vara kung. Förr var ju det 

väldigt vanligt, nu är det ju inte som det var då /.../ men ändå, det är väl inte 

dumt"(10). 

Jag har ovan sammanfattat några av de viktiga teman jag identifierat av missionärernas 

föreställningar om sig själva. Ett återkommande tema är att missionären har en uppsättning 

grundvärderingar som bygger på kristen etik och västerländsk humanism. Den mest centrala 

värderingen är ärlighet, som man menar saknas hos den Andra. Detta resonemang vilar på tanken 

om moralisk överlägsenhet som berättigas genom kallelsen. Då missionären är kallad av Gud är 

hon Guds budbärare med uppdraget att sprida Hans sanningar. Jag har även identifierat idén om 

en uppsättning egenskaper som missionärerna delar. Effektivitet, kompetens och initiativtagande 

beskrivs som egenskaper hos missionären som man menar i allmänhet saknas hos tanzanen. 

Dessa värderingar och egenskaper gör missionären oumbärlig som vägledare åt den Andra, och 

missionärens roll blir att förklara, undervisa och stötta. Nedan ska jag presentera de teman bilder 

jag indentifierat i missionärernas försetällningar av den Andra.  

4 Bilder av den Andra

Konstruktionen av stereotyper bör ses som en process där man reducerar tänkbara 

tolkningsmöjligheter och skapar en förutsägbar Andra som går att greppa. Missionären upptäckte, 

formade och skapade Afrikanen som sin egen motsats (se till exempel Comaroff). De stereotyper 

som skapades blev till västerländska sanningar. Ingen ifrågasatte oppositionen mellan vit 

civilication och svart vildhet, vuxen västerländsk rationalitet och barnslig Afrikansk passion. Alla 
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dessa binära oppositioner vävde samman en intakt världsbild.36 Stereotyperna ligger djupt inne i 

det västerländska medvetandet och jag vill påstå att man i en postkolonial tid inte har kunnat 

skilja sig från dessa bilder av den Andra. I den följande delen ska jag ge exempel på egenskaper 

som mina informanter tillskriver ”den Andra”.  

4.1 Den opålitlige

"Jag tror det är viktigt liksom att föra dems i ärlighet framförallt... att det helt enkelt 

lönar sig att... att det är viktigt att vara ärlig. I det här samhället så är det mycket där 

som det brister. I Norden så har vi på nåt sätt inbyggt i oss att man ska vara ärlig 

och sånt här/.../ och det är inte alls självklart här”(Intervju 6). 

Bilden av en pålitlig och ärlig västerlänning eller europee och en oärlig, opålitlig Andra i 

tanzanen bygger på en diskursiv konstruktion37. En av intervjupersonerna beskriver sig själv som 

en person som litar på andra. Hon hävdar att hon litar på människor tills hon ser motsatsen i 

individen. Trots detta beskriver hon en anställd, som hon känt under många år med föjande ord:                                        

”Jag tror gott om alla om man säger så. /.../ Alltså jag skulle ju bli väldigt väldigt 

besviken om jag märkte att X inte var ärlig. Jag tror att hon är det... och jag tror att 

om hon inte är det så kommer... jag menar bekänner hon det så får jag ju förlåta 

henne då”(Intervju 1).

Senare under samtalet kommer hon osökt in på samma kvinna:   

”/.../hon är ju väldigt trofast och trogen och ärlig så långt jag vet i alla fall. Sen, hon 

skulle kunna förspilla en hel del när jag är hemma en hel sommar, om hon skulle 

vilja, men det tror jag inte hon har gjort” (Intervju 1).

                                                
36 Comaroff, 1991, 125
37 Eriksson Baaz, 2005, 135
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Citaten visar att även den tanzan som visat sig vara ärlig, aldrig fullt kan anses pålitlig. Flera av 

missionärerna påpekar att tanzanerna litar på Europeer, men inte på andra tanzaner. Uttalanden 

från lokalbefolkningen blir en bekräftelse som väger tungt, trots att det är just tanzanens 

sanningsenlighet som man betvivlar. Missionärerna beskriver hur tanzanen kan lära sig om 

sanning och ärlighet genom att ta till sig Guds ord. Trots detta är det inte alltid tillräckligt att vara 

kristen. Jag ställer frågan till intervjupersonen om de kristna är mer ärliga. "Ja, det hoppas man ju 

i alla fall. Men det kan ju gå snett där också men... jag menar muslimerna de luras ju hela 

tiden"(Intervju 1). Då hon nöjer sig med att konstatera att de kristna är något bättre än muslimer 

som ju luras hela tiden, är det underförstått att de trots sin frälsning inte är fullt pålitliga. Då 

frälsningen inte garanterar ärlighet, läggs bristen på den andras annorlundaskap.

Lögnen beskrivs som någonting som genomsyrar det Afrikanska samhällen i stort. 

En missionär berättar om ett vittnesbörd från en pastor från en annan del av Afrika. Han hade 

kommit till insikt, genom samtal med européer, om hur destruktiv hans egen kultur är. Han hade 

berättat att man uppfostrar barn att lära sig vita lögner, för att inte såra andra. Vid ett plötsligt 

dödsfall, kunde man till exempel först berätta för anhöriga att personen plötsligt insjuknat, för att 

förbereda dem på sorgen som kommer när de lite senare berättar om personens bortgång. Detta, 

hade pastorn insett, sprider sig, blir till svarta lögner, och till slut är hela samhället uppbyggt på 

lögn(Intervju 5). Åter igen blir den västerländska kulturen den neutrala plats varifrån man 

definierar vad som är rätt och sant. 

En stor del av intervjupersonerna tar upp att de inte kan betro tanzaner med pengar. 

Då ett projekt inte ännu nationaliserats, frågar jag om det finns någon målsättning att lämna över 

arbetet. 

”Men jag skulle ju helst vilja, om man kunde överlämna det till [det lokala 

pingstorganet] till exempel, att nån då från församlingen tog ansvar, men jag tror 

inte att de klarar det, ärligt talat. Det är jättesvårt det här med pengar, jag menar 

bara att låna ut pengar och få dem att lämna tillbaka..."(Intervju 1).

Tanzanen beskrivs även som oförmögen att säga vad den egentligen tycker och tänker, i kontrast 

till européen som beskrivs som ärlig och transparent. Tanzanens ovilja att säga emot missionären 
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och försöka genomdriva sin sak tolkas som ett kollektivt dåligt karaktärsdrag som läggs på den 

tanzanska kulturen, snarare än ett resultat av en ojämlik maktrelation.  

”En sak som jag tror många [missionärer] möter är att folk runtomkring då här 

säger att 'ja och ok och vi ska göra så, och verkar vara med på noterna och sen gör 

man nåt helt annat ändå, eller tycker inte att det var bra men man säger att det här 

var bra... de nickar och håller med, men det blir ingen skillnad”(Intervju 2). 

        

Den oärliga Andra kontrasteras av en ärlig och transparent, men även godtrogen västerlänning, 

som låter sig överlistas av tanzanen som vill ha pengar av missionären. 

”[S]en kanske att man tar lite för givet och man är lite godtrogen när man kommer 

så här och man tycker att de har det så fattigt /.../ ja de är ju listiga helt enkelt, och 

utnyttjar det”(Intervju 6). 

Den mycket utbredda korruptionen i landet beskrivs som omöjlig att bekämpa, då man menar att 

den beror på den tanzanska kulturen. Man kopplar tydligt ihop korruptionsproblemet med den 

brist på uppriktighet som de anser att tanzanen tycks uppvisa. Flera av respondenterna nämner att 

personlig frälsning bland tanzaner skulle kunna bekämpa korruptionen. Jag frågade en respondent 

vad hon trodde skulle hända om hela den tanzanska befolkningen omvände sig till kristendomen. 

Hon menar att den största skillnaden skulle bli att korruptionen försvann. Samtidigt är hon något 

tveksam. 

"Om man skulle bli av med korruptionen tex vore ju helt fantastiskt. För den är ju 

otroligt utbredd. Och det vill man ju inte tro i alla fall att kristna är så 

korrumperade. Som jag vet, man vet ju inte det heller men det händer väl det också 

kanske”(Intervju 1).

En kristen tanzan är mer ärlig än den som inte är kristen. Trots det är frälsningen inte tillräcklig 

för att man ska uppnå ett västerländskt ideal. 
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4.2 Den Ansvarslöse, late och inkompetente

Jag har ovan resonerat kring missionärens bild av sig själv som underförstådd ledare i samarbetet 

mellan missionären och tanzanen. Trots den position missionären då placerar tanzanen i, 

förväntar hon sig att tanzanen ska ta mer ansvar och ta egna initiativ. Samtidigt beskrivs ansvar 

som något som från början inte funnits som begrepp i den tanzanska kulturen. 

”Ansvar är ett ord som inte fanns på swahili, det är nytt, för bara tio femton år sen... 

och det, just den här ansvarsbiten brister väldigt mycket"(Intervju 2).

Projekt som misslyckas eller saker som går fel, läggs på den Andras inkompetens eller 

ansvarslöshet. 

"I projektet då när vi började hade vi en bil då. Men sen tog ju föreningen över den 

och sen förstörde de ju den naturligtvis... sen sålde de den. De körde illa /.../ den 

skulle ju egentligen vara för de transporterna"(Intervju 1). 

Citatet visar att beteendet var förväntat. När bilen går sönder bekräftas bilden av den ansvarslösa 

tanzanen. Resonemanget går ibland så långt att man lägger tanzanias ekonomiska situation på 

tanzanens oförmåga att ta ansvar. I ett samtal om detta tar en intervjuperson tanzanias långa 

historia av bistånd som ett exempel på detta:  

”Även om man jämför Tanzania med många andra länder har de haft bistånd i så 

många år och så mycket bistånd från så många länder. Men vad har de lyckats

prestera, inte särskilt mycket"(Intervju 10).

Prestationen, eller oförmågan till prestation förklaras genom den Andres brist på ansvar och 

kompetens men också på ren lathet. Tanzanen, menar man, är inte särskilt intresserad av att 

arbeta. ”Ibland så tycker man att hey, hey, nu ska ni jobba, men då sitter de under ett träd och 

pratar”(Intervju 4). Ansvaret för utveckling ligger på individen. Och utvecklingen uteblir som 

resultat av den Andres ovilja till arbete. 
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”För att alltså visst kan man ju bli riktigt nervös, ursäkta, men någon kan sätta sig 

bara: ’jag har ingen mat eller jag har ingen det eller jag har inget...’ nej men man 

har inte gjort nånting för att försöka få det heller! Så som ’nej men nu har korna 

ingen mat.’ Nej... men då när det fanns fullt med gräs då, vad gjorde du då? Det här 

att på nåt sätt själv vara ansvarig för sin utveckling”(Intervju 4). 

Arbetsmoralen, som var en mycket viktig punkt i den kalvinistiska läran, är central i 

missionärernas tankevärld. Arbetet blir en del av teologin och beskrivs som sammankopplat med 

den kristna tron. Det är genom att bli kristen man kan nå insikt i Guds plan, och arbetsetiken är en 

del av den. 

”Och blir man bara kristen och fortsätter leva sitt gamla liv, så blir det ju inte så stor

skillnad. Och då kanske man också lever kvar ännu mer tänker jag i fattigdom och i 

de tankar som är i den Afrikanska kulturen där är mycket att vi måste pleasea våra 

förfäder för att det ska gå oss väl. Men det är ju inte den bibliska synen. Och kan 

man få folk att börja tänka bibliskt, att Gud vill gott, att Gud vill framgång /.../ Gud 

har en god plan för alla och han vill att du ska arbeta för att det ska gå dig 

väl”(Intervju 6).

Enligt respondentens teologi måste man bryta med den Afrikanska kulturen för att bli verkligt 

kristen. Jag återkommer till detta i kapitel sex. 

4.3 Den passiva och giriga

Ekonomi är det som bidrar till flest problem och konflikter inom missionsarbetet. Den Andre 

beskrivs som inkompetent att sköta ekonomi och ses på med misstänksamhet i hanteringen av 

pengar, men den beskrivs även som ovillig att arbeta för pengar. En stor del av intervjuerna 

använder sig av uttrycket att känna sig som en plånbok eller bank, då de upplever att tanzanerna 

bara vill ha pengar. De som ber om ekonomisk hjälp bekräftar tanken om en passiv Andra som 
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bara vill ha saker serverade. Det som bör påpekas är att Tanzanis är ett av världens fattigaste 

länder, med mycket hög arbetslöshet, och ett enormt behov av resurser. 

"Alltså risken är ju väldigt stor att de ser en stor plånbok. [V]i går inte på det alla 

gånger, den här plånboken öppnar sig inte så lätt bara för att jag... jag hjälper gärna, 

men jag vill inte bli sedd som en plånbok eller en ATM där det liksom bara är att gå 

och plocka ut pengar, hjälp på det sättet.”(Intervju 5)

Behovet av ekonomiska resurser läggs på Tanzanen snarare än dennes 

omständigheter. När någon ber om pengar tolkas individen dels som passiv, och dels som att det 

handlar om en kulturell skillnad i vett och ettikett. 

"Ja... man ses ju som en pengabank ibland och hela tiden får frågor om hjälp med 

skolavgifter och mat och sjukhusavgifter och det är... det gör ju att relationerna 

väldigt sällan blir jämlika, och kan tära också på relationerna. För det vi tycker är 

självklart att inte fråga om, det tycker de är helt självklart att fråga om, och det är 

inget konstigt att be om hjälp om pengar till mat och sjukhusbidrag men för oss blir 

det ju till slut en belastning”(Intervju 2). 

De ekonomiska skillnaderna mellan den nordiska missionären och tanzanen blir berättigade 

genom att problemet läggs på den tanzanska kulturen. 

Idén om en passiv Andra och det aktiva jaget förstärker tanken om den Andras 

behov av västerlänningens kultur och egenskaper. Det civilicerande uppdraget, skriver Eriksson 

Baaz, var ”to awaken the African from his passive and indolent disposition and infuse him with 

the work ethic and energy”38. Motsatsförhållandet aktiv/ passiv används i dirskursen som en 

förklaring till västs framgång och Afrikas eftersläntrande, och missionärens uppdrag är att 

aktivera den passiva. Missionärerna talar om hur de undervisar tanzanerna i att de istället för att 

komma och be om pengar, kan aktivera sig och arbeta. Eriksson Baaz beskriver hur 

biståndsarberaren blir sårad när mottagaren bara vill ha dennes pengar snarare än undervisning 

                                                
38 Eriksson Baaz, 2005, 121
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och vägledning då det skadar biståndsarbetarens självbild som den behövda experten.39

Missionärens roll är att undervisa och inspirera den Andre till aktivitet. 

”Men jag vill också så som skapa det här engagemanget här. För jag vet att det 

finns så mycket pengar och resurser, här. Att skapa engagemanget också här men 

att de också ser att det här, det här kan vi bidra med också”(Intervju 4). 

Flera av missionärerna resonerar kring den Andres passivitet som ett resultat av missionens 

bidragsgivande. Man har tidigare skämt bort tanzanerna, menar man, istället för att aktivera dem 

från början. ”[M]an blir lite bekväm och man förlitar sig på att det är bara att skriva ett brev till 

Sverige så får vi pengar”(Intervju 2).

4.4 En romantiserad bild och motsägelsefulla beskrivningar

Många av de bilder som målas upp av den Andra, motsäger varandra. Som jag behandlat ovan 

beskrivs tanzanen som passiv, samtidigt som denne är girig efter makt och pengar. Bilderna 

kontrasterar den västerländske missionärens självbild dels som aktiv och dels som god och 

uppoffrande. Samtidigt finns en motsättning mellan dem som överses av beskrivaren. 

De tidiga beskrivningar av Twanafolket som Comaroff skildrar skiftar mellan bilder 

av brutala, ondskefulla vilda bestar, och oskyldiga, förtappade barn.40 Trots att bilderna idag är 

mer balanserade, vill jag hävda att de bygger på samma princip; de är konstruktioner byggda på 

binära oppositioner som kontrasterar självbilden med det som är Annorlunda. De binära 

oppositionerna används, som jag nämnde i del 2.3, inte bara för att bekräfta negativa bilder av 

den Andra, utan även romantiserande. De positiva beskrivningar jag fått av tanzanen under mina 

intervjuer speglar samma binära oppositioner som de negativa. Man talar bland annat om en 

hängivenhet och passion i församlingarna, som inte finns i Norden (Intervju 2). Detta bekräftar 

idén om en emotionell Andra i kontrast till ett rationellt och kontrollerat själv. 

Ett annat exempel är tanken om den planerande västerlänningen i kontrast till en 

Andra som lever i nuet: ”att på ett sätt kunna ta dagen som den kommer och leva mera i nuet. I 

                                                
39 Eriksson Baaz, 2005, 80
40 Comaroff, 1991, 96
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Norden bara lever i framtiden”(Intervju 4). Det finns även en förställning om att Afrikanen på 

något sätt, trots fattigdom och förtryck, är lyckligare än västerlänningen. 

”Var skrattar man så mycket som i Afrika? Var kommer alla känslorna så till sin, 

vad ska man säga, till sitt uttryck, som här?”(Intervju 4). 

Åter igen är det en emotionell Andra som kontrasterar den förnuftetiga och det rationella 

västerlänningen. Den lyckliga Afrikanen går också att härleda till de naturromantiska idéer som 

föddes som en reaktion mot industrialismen. Man menade att man i Väst hade förlorat kontakten 

med sin sanna natur, medan Afrika fortfarande var oförstörda i sin naiva ovetskap41. 

5 Den Afrikanska världsbilden vs. den bibliska Världsbilden

”Guds matematik är multiplikation brukar jag säga, medan den Afrikanska 

världsbildens matematik är division”(intervju 5). 

Världsbild är ett begrepp som återkommer upprepade gånger under intervjuerna. Man beskriver 

något som man kallar för den Afrikanska världsbilden som bygger på föreställningen om en 

traditionell Afrikansk tro och begreppsvärld. Den unanimistiska tanken om att det finns en 

uppsättning idéer som delas av afrikaner generellt, är en tydlig del i diskursen. Denna Afrikanska 

världsbilde ställs inte i kontrast till den västerländska i första hand, utan till det man kallar den 

Bibliska. Den Afrikanska världsbilden beskrivs som ödesstyrd och därför, menar man, motverkas 

den utveckling som främjas genom den bibliska.   

”Om vi då tittar på en biblisk världsbild kontra en traditionell Afrikansk värlsbild, 

den traditionella tron i Afrika, är att i bibeln har vi var och en ansvar för vårt liv. 

Medan du i den Afrikanska världsbilden är ett offer. I den traditionella Afrikanska 

världsbilden så är allting andligt. Det materiella styrs utav det andliga. /.../ det är då 

förfödernas andar som styr över min värld, det är mitt jobb att blidka dem och se till 

                                                
41 Comaroff, 1991, 114
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att jag håller mig väl med dem så att det ska gå mig väl. Därför finns det ingen drift 

till utveckling.(Intervju 5)”

Skillnaden i hur man ser på sin egen roll i världen blir en förklaringsmodell till ett utvecklat väst 

och ett fattigt Afrika.  Synen på resurser och fördelningen av resurser är en annan förklaring som 

ges till de ojämlika förhållandena mellan Västvärlden och Afrika. 

”För där ser man världen som en kaka, det är det här som finns, och det ska vi dela 

på. Du har mer, jag har mindre - då måste du dela med dig av ditt mera till mig som 

har mindre för att det ska bli jämlikt. Därför så är det inga problem att till exempel 

stjäla. För att du har ju mer än vad jag har så jag tar bara min rättmätiga del så att vi 

kan få det likadant. Det är liksom det som ligger till grunden för det tänket”(Intervju 

5). 

Ur det Afrikanska perspektivet är resurserna statiska, menar man, i kontrast till den Bibliska 

världsbilden där människan har fått en del av Guds skapande kraft att förmera det som finns. 

Guds tanke med människan är att hon ska förvalta det hon fått och skapa nytt från det hon har. 

”[D]et kristna är att vi är här för att förvalta och för att vi ska förmera. Vi kan 

producera, vi kan få det att växa. Och när det tänket kommer in att jag är ansvarig 

och kan göra.”(Intervju 4). 

Individen är ansvarig för sin egen framgång, och därmed även sin fattigdom. 

”/.../att se det Gud har ämnat, att var och en är skapad med ett intellekt, är skapad 

med händer, det finns frön kan man säga till framgång, även hos den allra fattigaste, 

så finns det frön. Den har samma förutsättningar att skapa sig ett liv och förändra 

sin situation, som den rike, du måste bara upptäcka det. Och det handlar om ett 

grundläggande förändring i tankesättet. Och det är där tror jag att evangelium kan 

ge den möjlighetan att se annorlunda på hela den här kedjan”(Intervju 5).
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Den kapitalistiska grundtanken om produktion blir en gudomlig princip som man genom 

missionen kan införliva hos den Andra. Samtidigt menar man att man i väst genom 

sekulariseringen har förlorat den gudomliga balansen och genom att överkonsumera. 

”Den sekulariserade världsbilden, det handlar om konsumption, det handlar inte om 

produktion i första hand, vi producerar för att konsumera. /.../ Det är konsumptionen 

som är det viktiga medan Guds princip är produktionen. För konsuption, ja, men det 

ska hela tiden finnas ett överskott. Och det här, kan du förändra det här tankesättet 

från division till multiplikation, i grundtanken, och du ser dig själv som att jag kan, 

du ser inte dig själv som ett offer, för fattigdomen idag beror väldigt mycket på att 

man ser sig själv som ett offer”(Intervju 5).

Det sekulariserade tankesättet beskrivs i motsättning till det bibliska. Resonemanget speglar den 

kalvinistiska tanken om hårt arbete som en dygd, medan materiella utsvävningar är en synd. 

Föreställningen om den Afrikanska liknelsen om resurser som en statisk kaka, 

förklarar enligt missionärerna den Andres passivitet. En utjämning av resurser, tanken att den 

som har ska ge till den som inte har, är ett resultat av en världsbild som förhindrar utveckling. 

"Det är också lite den här väldsbilden som... som ju mycket påverkar afrika. Den 

här traditionella världsbilden med en kaka. Som är så att säga statisk. Det finns bara 

de här resurserna. Och väst har fått en jättestor bit. Det är fel tycker man. Om du har 

fått en stor bit då måste du dela med dig åt mig! För annars är det orättvist. Istället 

för, och det här som man kan ibland uppleva nästan lite oförskämda, för att du har 

måste du ge åt mig. Nästan det är din plikat att ge åt mig, om inte jag har men du 

har. För att den där kakan finns och den är så här, och jag har inte fått just nånting, 

men du har fått så mycket, du måste ge åt mig"(Intervju 4).

Missionärerna beskriver också hur planering är något som motverkas genom den Afrikanska 

världsbilden. Detta är ännu ett hinder för utveckling i Afrika.  
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”[V]i har haft såna diskussioner förr i tiden om att planera: ’Nej, nej - det kan man 

inte, det är farligt att planera.’ ’-Men varför är det farligt?’ ’-Men tänk om jag 

lägger upp en sånt där mål och så blir det ingenting, då står jag där med 

skam’”(Intervju 4).

Ett verkligt kristnat Afrika skulle resultera i framgång, och missionärens uppgift är att 

implementera den bibliska världsbilden i den Andra, för att Afrika ska resa sig ur sin fattigdom. 

Då missionären har kunskap om och insikt i sin egen världsbild, men även den Andres syn på 

verkligheten, kan denne avgöra vilka delar av den Afrikanska världsbilden som är bra och vilka 

som är dåliga. Man vill förändra kulturen och individen, samtidigt som man pratar om kulturella 

uttryck som något som man vill att den Andre ska behålla. En respondent beskrev hur man i den 

tanzanska lovsångsmusiken är allt för influerad av musik som inte är Tanzansk. Han ställer sig 

frågan: ”[Ä]r det verkligen deras själ och hjärta?”(Intervju 5) För att beröra hjärtat i lovsången, 

menar han, måste man sjunga traditionell musik. Då han äger kunskapen att avgöra vad som är 

bra för den Andra, på ett sätt den själv inte kan göra, ser sig missionären vara i en position att 

avgöra vad som är Afrikanskt på ett bra sätt, och på ett dåligt. Argumentationen får sin tyngd 

genom att man beskriver sin världsbild som biblisk, och därmed skriven av Gud.  

"Och jag har absolut inget emot att göra det afrikanskt, så länge det är bibliskt. Så 

länge det står på bibelns grund, så har jag inget problem med att kyrkan är 

afrikansk. Men när man börjar blanda in då sånt som kommer från den 

grundläggande, de grundläggande värderingarna från världsbilden som jag nämnde 

här tidigare, där man blandar in från den traditionella afrikanska tron så att säga, 

blandar in det i vår tro i kyrkan, och vad kyrkan står för, då blir det 

problematiskt"(Intervju 5). 

Genomgående i resonemanget är diskursen om självförbättrande. Comaroff beskriver hur det 

under artonhudratalet formades ett ideal i the ”self-made man”,42 som skapade sin egen lycka och 

sin egen framgång. Kalvinistisk teologi och en kapitalismens anda formar missionärens 

världsbild. De binära oppositionerna som ställer en passiv, irrationell och känslosam Andra i 

                                                
42 Comaroff, 1991, 63
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motsats till ett aktivt, rationellt Själv ifrågasätts inte utan är en självklar del i diskursen. Man 

infrågasätter inte heller att missionären har tillräckligt mycket kunskap om den Andra, för att 

bestämma över dennes verklighet. Framförallt ifrågasätts inte missionärens rätt och plikt att 

förändra den Andra, och att i henne skapa en ny människa.

6 Den nya människan

Comaroff beskriver hur de tidiga missionärerna vittnade om ett långsamt vaknande Afrika. Att 

väcka Afrikanen från passivitet och mörker, att kultivera den vilde, var det civilicerande 

uppdraget. Afrika var inte bara ny mark att bryta, utan man ville nå in i hjärtat och huvudet på 

Afrkanerna.43 Det moderna subjektet skulle omskapas till en utopisk människa, fri från allt det 

som höll henne tillbaka. De svenska missionärerna talar om visionen om ett utvecklat och 

framgångsrikt samhälle, fritt från korruption. Förändringen, menar de, börjar i människans 

handlande och beteenden, och den förändingen måste börja inuti människan. En av 

respondenterna målade upp liknelsen av ett träd:   

”Man kan se det som ett träd där världsbilden är rötterna och handlandet är frukten 

så att säga. Och du kan inte ändra frukten utan att ändra roten. Så jag tror inte du 

kan förändra folks beteende och handlande till ett bättre och effektivare liv, utan att 

du förändrar i roten” (Intervju 6).

Missionärerna hävdar att de inte vill förändra kulturella yttringar, seder och bruk. Dessa är 

positiva för människor och inte heller möjliga att förändra. Det som ska förändras är människans 

inre. 

”Jag drömmer om att få se evangeliet avskalat från kulturella barriärer och 

tankesätt. Helt i sin nakenhet få förvandla människor om man säger så”(Intervju 5). 

Den socialdarwinistiska tanken om en utveckling som en evolutionistisk lag, är central i 

missionärernas resonemang. En respondent beskrev deras förändringsarbete som något som står 

                                                
43 Comaroff, 2005, 171
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över kultur. "Det är inte kulturförändring utan standardförändring"(Intervju 8). Alla kulturer rör 

sig på samma utvecklingsstege, man har bara nått olika långt. Då man som västerlänning står 

högst upp i den evolutionära hierarkin är det missionärens uppgift att leda den Andra på rätt väg. 

”Och det gäller ju att hjälpa folk att komma dit på rätt sätt och ändå vara ödmjuk 

och försöka se de svårigheter de har att nå upp till den nivån”(Intervju 2). 

Motgångar i förändringsarbetet förkaras med att det finns svårigheter för den Andra att hinna 

ikapp. Man drar paralleller mellan sociala företeelser och tankegångar i dagens tanzania, med hur 

det var i Sverige förr. Även Sverige, menar man, har gjort samma resa, och har fått utvecklas i sin 

egen takt. 

"Det rör sig sakta sakta mot... det har ju tagit tid i sverige. Och då tycker jag ändå 

att man är ganska långt fram här jämfört med hur lång tid det tog i Sverige att 

förändra synen, så att... ja jag tror att det går att förändra"(Intervju 2). 

Samhällsutvecklingen läggs på den moraliska etiken hos individen. ”[D]et handlar inte om att 

lära sig nån slags syndakatalog som man avhåller sig från, utan det handlar om att se hjärtats 

förändring”(Intervju 5). Att följa en syndakatalog, att göra rätt handlingar, är inte tillräckligt, utan 

individens hjärta måste förändras. Om grunden i människan förändras kommer hon själv kunna 

skilja mellan rätt och fel. 

”Alltså människosynen tror jag kommer att förändras, världsbilden kommer att 

förändras. Och... människosyn och världsbild är nästan sammanflätade med 

varandra. Det är alltså världsbilden som påverkar hur du agerar och handlar i olika 

konkreta situationer, det är de som gör att du väljer så och inte så, därför att detta är 

rätt och detta är fel"(Intervju 9). 

Det som är intressant med missionärernas resonemang är inte främst vad de anser kan eller bör 

förändras hos den Andra, utan att de ser sig ha tillräckligt mycket kunskap för att vara den som 
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bestämmer över förändringsprocessen. Man tar sig rätt, i likhet med de tidiga missionärerna och 

kolonisatörerna i Afrika, att tala om och för den ocivilicerade Andra. 

7 Slutsats

Jag har hävdat att religiösa och sekulära ideal smälter samman, och att ett fenomen inte kan 

tolkas separat från det sammanhang i vilket det har skapats. Missionen har vuxit fram i relation 

till västerländska föreställningar. Jag har genom min undersökning identifierat tydliga kopplingar 

i missionärernas försetällningsvärld till kalvinismen, till kapitalismens grundtankar och till 

grundläggande tankesystem i den koloniala diskursen. Trots att missionen i praktiken har lämnat 

över ledande positioner i fält till tanzaner, är missionärernas tankevärld fortfarande tydligt 

präglad av den diskurs som formade den tidiga missionen. 

Jag har analyserat missionärernas identitet och självbild, samt dennes bild av sina 

tanzanska medarbetare. Dessa bygger på konstruktionen av det Annorlunda som motsats till 

självbilden. Den europeiska självbilden tenderar att konstrueras som det neutrala centrum 

varifrån den Andra definieras. Bilden av en rationell, aktiv, ansvarsfull och kompetent 

västerlänning kontrasteras av en irrationell, passiv, ansvarslös och inkompetent Andra. Inbyggt i 

konstruktionen ligger idén om västerlänningens överlägsenhet. Missionärens upplevelse av att 

vara kallad av Gud att leda den Andra till kristendom, präglas även av det civilicerande uppdraget 

som vilar på idén om det moderna subjektet och visionen om en förändrad individ. För att 

förändra samhället måste individen omskapas från grunden. 

Missionärerna talar om en Afrikans världsbild, som står i motsats till en Biblisk. 

Den Afrikanska världsbilden målas upp som bakåtsträvande och destruktiv och används som 

förklaring för fattigdomen i Afrika. Kärnan i missionärens uppdrag är att genom frälsningen 

förändra den Andras grundläggande uppfattning om verkligheten. Den bibliska världsbild som 

man strävar efter att implementera i den Andra är tydligt präglad av kapitalismens grunder och 

kalvinistiska ideal som arbetsmoral och självdisciplin. 

Visionen om att förändra den Andra vilar på en socialdarwinistisk tankegrund om 

att alla samhällen utvecklas mot en gemensam utopi. Då västerlänningen ser sig själv stå på det 

högsta trappsteget i utvecklingsskalan ger det henne tillräckligt mycket kunskap om den Andra 

att kunna bestämma vad som är bäst för henne. Detta berättigar en ojämlik maktrelation, och 
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skapar även i missionären tanken om att det är hennes skyldighet att visa den Andra den rätta 

vägen och att genom undervisning och vägledning skapa en ny människa.    
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