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Sammanfattning 

 
Modernismens storhetstankar om mänsklighetens obegränsade kapacitet har 

gjort den postmoderna människan smärtsamt medveten om mänsklighetens 

begränsningar. Medvetenheten förvandlar bland annat den problemfria 

semestern till en moralisk terräng. Valet av semester anses påverka både 

resenären och värddestinationen. I denna undersökning söks en förståelse för 

samtida moraliskt resande genom att studera volontärresans arrangemang och 

volontärresenärers upplevelser. Teorier som behandlar kulturell identitet, 

turismens kultur, den postmoderna resenären samt moraliskt resande och 

hållbar turismutveckling kopplas till empiri grundad på djupintervjuer med 

volontärresenärer samt representanter från två olika volontärresearrangörer. 

Analysen av undersökningen leder fram till att volontärresan förstärker 

individens kulturella identitet, samt att den kommersiella volontärresan är ett 

bättre alternativ än den ideella. Eftersom den kommersiella arrangören 

fokuserar mer på den postmoderna individens personliga utveckling, och 

arrangeras den kommersiella volontärresan utifrån värddestinationens krav kan 

det tänkas att både värdsamhället och volontärresenären tillfredställs. 

Volontärresenären reser lika mycket för att göra en god gärning via 

volontärarbetet som för att finna sig själv.  

 
Nyckelord: Volontärturism, moraliskt resande, postmodernism, globaliserad kulturell  

   identitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
The modern idea of human possibilities as borderless has today developed into 

an acute sense of the limitations of man’s capacity to reach further. The sense 

of limitation is affecting the everyday life of the postmodern person, even the 

choice of holiday. Where a person decides to go on holiday is understood to 

have an effect both on the individual and the host destination. This thesis 

investigates the contemporary moralization of tourism through a study of the 

phenomenon of ‘volunteer travels’.  Theories regarding cultural identity, 

tourism culture, the postmodern traveler, the moral holiday and sustainable 

tourism development are understood through six in-depth interviews. With four 

travelers and two members from two different organizations that arrange 

volunteering vacations. The research shows that the volunteering vacation is 

able to enforce the cultural identity of an individual. Also the research shows 

that the commercialized volunteer vacation fulfills the postmodern travelers’ 

needs to a higher extent then the non-governmental organizations (NGO). If the 

host society can be a part of the arrangement of the commercialized volunteer 

vacation, then both the postmodern tourism and the host destination are able to 

benefit. The postmodern person who goes on a holiday in order to perform 

volunteer work in the third world is travelling for the purpose of finding her or 

his own identity as much as to contribute to the host community.  
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1. Inledning  

1.1 Turismens väg mot volontärarbetet 
 

 Franklin och Crang (2001) argumenterar för att turismen har gått ifrån sitt ursprung 

som en relativt liten del av det moderna livet, och utvecklats till en betydande företeelse 

genom vilken dagens gränsöverskridande liv är organiserat. Turismen har blivit en så pass 

signifikant del av det globala sociala livet att det inte längre kan förklaras enbart genom vad 

som inträffar på självutnämnda turistattraktioner, involverande endast turister utanför sitt 

hemområde. Dagens semestrande kan ses som ett kulturellt laboratorium där människor kan 

experimentera med nya sidor av sina identiteter, sociala relationer och interaktioner med 

naturen. I detta samhälle, där resandet har fått en stor och betydande plats, är det lätt att 

referera till en ”existentiell hemlöshet” eller modern nomadism. Liknande referenser ger dock 

en förenklad bild av verkligheten då vi ständigt bör påminna oss om den omfattande smärtan, 

terrorn och hindren för mobilitet som associeras med påtvingad migration och flykt. Mobilitet 

är inte ett privilegium för alla (Franklin och Crang, 2001).   

 

Enligt Wearing, Stevenson och Young (2010) är turism ett socialt och kulturellt 

fenomen som har utvecklats till ett signifikant ekonomiskt företagande över hela världen. I 

både ekonomiskt välutvecklade länder och i utvecklingsländer är turism den snabbast växande 

sektorn (Wearing, et.al., 2010: 2). År 2012 var antalet internationella avgångar uppe i en 

miljard (UNWTO, 2012-12-21). Men enligt Butcher (2003) är det globalt sett inte enkelheten, 

utan svårigheten till mobilitet som är mest utspridd. För en större majoritet av jordens 

befolkning är det närmast omöjligt att resa fritt, även med tillräckliga ekonomiska medel 

(Butcher, 2003: 64). Caton (2012) påpekar att turismen envist sammankopplats med skönhet 

och positiva effekter, trots turismens problematiska frågor rörande orättvisor och direkta makt 

över formgivningen av landskap och sociala relationer. På senare tid har problematiken av 

turismens makt integrerats med diskurser inom hållbarhet, denna relation är dock komplex. 

Hållbarhet är en bred term som i sin ringaste mening kan innebära enbart en strävan efter att 

på obestämd tid möjligöra en fortsatt verksamhet med särskilda beteenden eller praxis. 

Begreppet hållbarhet bär ofta dimensioner av moralisk kritik i praktiken (Caton, 2012).  

 

 
Tourism is not just an aggregate of commercial activities; it is also an ideological framing of 

history, nature and tradition; a framing that has the power to reshape culture and nature to its 

own needs  

             Jane Desmond (1999: xiv) citeras av Franklin och Crang (2001: 17)  

 

 

Citatet ger en stark bild av hur pass inflytelserik turismen har kommit att bli över våra 

liv, det handlar inte längre om en fritidsaktivitet som enbart påverkar den enskilda individen, 

utan en kraft som får hela samhällen att förändras.  

 

 Enligt Butcher (2003) blev kritiken mot massturismindustrin startskottet för 

moraliseringen av turismen. Idag uppfattas individens val av semester ha effekter på såväl 

turisten själv som på värddestinationen. Kopplat till denna moralisering är Franklins och 

Crangs (2001) observation av en allt starkare trend inom turismen, att göra något på 

turistdestinationen istället för att förbli en passiv turist. Trenden kan i sin tur relateras till 

Munts (1994) iakttagelse av den nya medelklassen som anses ha satt riktmärkena för dagens 
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postmoderna turism eftersom de vill särskilja sig från den moderna turisten. Den nya 

medelklassen är uppkommen i västvärlden som en reaktion på ökat ekonomiskt välstånd. 

Sökandet efter det unika och äkta ligger i centrum för den postmoderna turismupplevelsen. 

Det bör noteras att det äkta indikerar en önskan om autenticitet och ärlighet, hur tillrättalagt 

det än må vara i verkligheten. Den postmoderna resenären söker det obekanta i icke 

västerländska kulturer, religiösa traditioner, etniciteter och inom miljö och ekologi. Dessa 

obekanta faktorer återfinns alla i olika uttryck i Tredje och Fjärde världens ”annorlundahet” 

(Munt 1994: 102ff).  

 

 En typ av resa som ser ut att möta den postmoderna resenärens krav på moral, 

annorlundahet, äkthet samt att ”göra något” under semestern är volontärresan. Resemagasinet 

Vagabond (nr 2, 2009) påstår att resa ut i världen och samtidigt göra en insats genom att 

arbeta som volontär har blivit en allt mer populär reseform. Först med att skicka svenska 

volontärer ut i världen var den ideella organisationen Internationella arbetslag (IAL), grundad 

år 1943. Sedan dess har efterfrågan ökat och den traditionellt ideella volontärresan, då 

volontären förväntas vara borta i flera månader, har på senare tid fått konkurrens av ett kortare 

mer semesterinriktat och kommersiellt alternativ, anpassat för massmarknaden. Områden 

vanligen inringade av volontärresearrangörerna är Asien, Latinamerika och Afrika 

(vagabond.se, 2012-10-16). Termen volontärturism refererar till turister som under sin 

semester volontärarbetar på ett organiserat sätt. Arbetet involverar hjälp eller lindring av 

materiell fattigdom, miljöarbete, eller studier av aspekter i specifika samhällen eller miljöer. 

Volontärturism ses även som en form av alternativ turism eller ekoturism, med en betoning på 

hållbarhet, ansvarsfullhet och utbildning genom resans gång (Wearing, 2001).  

 

Volontärresan syftar till att stödja värdsamhället genom gratis arbetskraft, vilket tillåter 

den postmoderna resenären komma nära och uppleva det äkta vardagslivet på destinationen. 

Men spelar valet mellan en kommersiell eller ideell arrangör någon roll för upplevelsen? 

Denna studie behandlar huruvida den ideella respektive kommersiella volontärresan 

tillfredsställer den postmoderna turistens krav på en moralisk semester. Samt på vilket sätt 

den ideella respektive kommersiella volontärresan uppfattas bidra till värddestinationen, av 

resenären respektive arrangören. En ideell och en kommersiell volontärreseorganisations 

reseutbud undersöks, samt fyra volontärresenärers tankar kring valet av volontärresa, samt 

uppfattning och erfarenhet av volontärreseupplevelsen.  

 

 

 

1.2 Volontärresan och dess dimensioner  
 

Enligt Holmes, Smith, Lockstone-Binney och Baum (2010) har volontärarbetet olika 

mening i olika kontexter beroende på politiska, historiska, kulturella, religiösa och sociala 

faktorer. Wearings (2001) definition av volontärturism indikerar att volontärresans syfte är att 

bidra till personlig utveckling för turisten via exempelvis studier och/eller till värdsamhället 

genom exempelvis miljöarbete eller arbete med syfte att motverka materiell fattigdom. För att 

få en förståelse för de olika typerna av volontärresa, samt kartlägga volontärresans uppfattade 

påverkningar på individen och destinationen, har tidigare forskning av volontärturismens 

dimensioner studerats.  

 

Enligt Brown (2005) kan två typer av volontärresa urskiljas beroende på resenärens 

motivation och intention med resan, samt volontärreseorganisatörens utbud och upplägg. Den 
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traditionella volontärresenären har ett engagemang som fortgår och fokuserar på själva 

volontärarbetet under sin resa. Medan den semesterinriktade volontärresenären är mer 

episodiskt engagerad och ägnar endast en liten del av sin resa till volontärarbete (Brown, 

2005; Browns och Morrisons, 2003; Hutin, 2008). Undersökningar visar att önskan om 

självförverkligande är större, och de altruistiska motiven färre, för den semesterinriktade 

volontärresenären. Men egoistiska motivationsfaktorer finns även hos den volontärinriktade 

resenären som till stor grad visar en önskan att komma värdsamhället nära och uppleva en ny 

kultur (Brown, 2005). Volontärresan har traditionellt erbjudits av ideella föreningar, men på 

senare tid har kommersiella organisatörer börjat utveckla egna volontärturismprodukter 

(Lyons & Wearing, 2008,a). Lyons och Wearing (2008,b) ifrågasätter om det har någon 

betydelse att volontärresan kommersialiseras så länge resan fortfarande bidrar till utförandet 

av olika projekt i utsatta samhällen. Eller om värdsamhället riskerar att förvandlas till en 

välsmakande förbrukningsvara för den västerländska resenären med dåligt samvete i skenet av 

en legitim altruistisk volontärturistaktivitet (Lyons & Wearing 2008,b). För den ideella 

organisationen är volontärresan inte enbart en ”industri” eller en aktivitet som ska 

tillfredsställa en önskan om meningsfull semester. Den ideella organisationen strävar oftare 

efter att uppnå socialt korrekt turism som involverar värdsamhället. Men ideella 

organisationer har på senare tid tvingats anpassa sig till det kommersiella, resenärpräglade 

utbudet av resor för att överleva på marknaden (Lyons & Wearing, 2008,a).  

 

En klar indelning kan göras mellan de studier som fokuserar på volontärturismens 

positiva sidor och de studier som fokuserar på dess negativa konsekvenser. Vanliga argument 

för volontärturismens fördelar är volontärturisternas betydande roll för att bevara och vårda 

natur och djurliv, och den ökade kunskapen och medvetenheten om fattigdom och 

miljöpåverkan hos resenären som volontärresan medför (Coghlan & Gooch, 2011; Conran, 

2011; Rattan, Eagles & Mair, 2012). Volontärresan kan även inkluderas under 

benämningen ”pro-poor” turism eftersom researrangemanget kan tänkas gynna destinationer i 

Tredje värden i och med de västerländska volontärturisterna (Meyer, 2010; Mitchell, 2012). 

Volontärresan verkar vara det optimala sättet att resa för resenären som vill bidra till 

värdsamhället och göra en god gärning utav sin semester. Men det finns en annan sida av 

myntet. Palacios (2010) argumenterar för att volontärresan har svårt att uppfylla förväntningar 

om att ”göra skillnad” eller ”bidra med en insats” som så ofta utlovas av arrangörerna 

(Palacios, 2010). Volontärresan riskerar att förstärka stereotypa bilder hos västerlänningen, 

exempelvis av biståndsmottagande länder som mindre kapabla (Sin, 2009). Problematiken 

kring västvärldens privilegium och maktövertag uppmärksammas sällan inom volontärresans 

ramar vilket leder till att volontärresan får svårt att uppfylla sitt utlovade syfte om att bidra till 

en positiv sociokulturell utveckling (Coghlan & Gooch, 2011; Lyons, Hanley, Wearing & 

Neil; 2011). I många fall har volontärresan enbart en sammanförande verkan på ”oss och 

dem”, och denna förenklade bild av barriären mellan oss i väst och dem i den andra Tredje 

världen bidrar till en kliché där utveckling representeras av västvärldens ”goda intention”, 

hjälparbetet (Simpson, 2004).  

 

Denna teoretiska bakgrund av volontärresan som fenomen erbjuder ett sätt att särskilja 

den ideella och den kommersiella volontärresan på ett djupare plan, samt en inblick i 

volontärresans uppfattade påverkan på såväl värddestinationen som resenären. I denna grund 

har jag hämtat inspiration till syftet med denna undersökning. Inom 

volontärturismforskningen är fallstudiemetoden dominerande enligt Holmes, et.al. (2010). 

Studierna behandlar organisationer specialiserade på volontärturism, individuella projekt och 

volontärarbete på speciella platser (Holmes, et.al., 2010). Min studie förväntas skilja sig från 

tidigare fallstudier inom volontärturismområdet genom att jämföra den ideella och 
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kommersiella volontärresan. Studien behandlar den postmoderna turistens behov, samt 

globaliseringen av kulturell identitet och hur dessa kan kopplas samman med 

volontärreseupplevelsen. Organisationer specialiserade på volontärturism undersöks, men 

fokus ligger på volontärresan som fenomen och fokuserar inte på individuella projekt, 

speciella platser eller aktiviteter i en specifik typ av miljö. 

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

I dagens globaliserade värld har mobiliteten blivit en del av den postmoderna resenärens 

identitet (Urry och Larsen 2011). För den postmoderna turisten handlar semestern inte längre 

enbart om att luta sig tillbaka och observera destinationen, turisten vill komma nära samhället, 

känna äkthet och uppleva det annorlunda. I samband med turismens ökade betydelse för 

individen har turismen även fått makt över att omforma kultur och natur efter sitt behov. 

Turisten har ett ansvar över på vilket sätt denna väljer att turista. Som en reaktion på 

modernitetens tankar om människans förmåga att nå allt längre kommer postmodernismens 

tankar om människans begränsningar. Världen ser inte längre lika oproblematisk ut, 

detsamma gäller resan som ett oskyldigt nöje. Den postmoderna resenären söker enligt 

Butcher (2003) en semester med djupare mening än sol, bad och avkoppling, vilket resulterar 

i ett behov av en moralisk semester som bidrar till bevarande och utveckling av 

turistdestinationen samt till resenärens utveckling som person.  

 

Volontärresan är ett resekoncept som erbjuder resenären att bidra med arbete på 

destinationen som besöks. Resan syftar till att ge resenären en möjlighet att lära sig om 

samarbete, utvecklingsarbete och värddestinationen, och samtidigt leda till personlig 

utveckling hos resenären.  

 

Denna studie har till syfte att förstå samtida moraliskt resande genom att studera 

volontärresans arrangemang och volontärresenärers upplevelser.  

 

Den empiriska delen i studien är en jämförande fallstudie av svenskt ideellt och 

kommersiellt volontärresande. Den ideella volontärresearrangörens utbud jämförs med den 

kommersiella volontärresearrangörens, och två ideella volontärreseupplevelser jämförs med 

två kommersiella. Detta för att identifiera avgörande likheter och skillnader i organisatörernas 

utbud, samt hur resenärerna har motiverats till volontärresan och hur resenärerna uppfattar 

upplevelsen och erfarenheten. De tre frågorna nedan har framarbetats för att underlätta 

utredningen av uppsatsens syfte 

 

På vilket sätt kan volontärresan bidra till en förstärkning av kulturell identitet och 

motverka den existentiella hemlöshet som dagens globalisering har medfört enligt Franklin 

och Crang (2001)? 

 

På vilket sätt tillmötesgår den ideella respektive kommersiella volontärresearrangören 

den postmoderna turistens krav på en moralisk semester? 

 

På vilka sätt uppfattas den ideella respektive kommersiella volontärresan bidra till en 

positiv utveckling på värddestinationen? 
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2. Teoretisk referensram 

För att besvara syftet behövs full förståelse för den postmoderna turistens karaktärsdrag, 

samt för komponenterna i den efterfrågade moraliska resan och den postmoderna resenärens 

identitetsskapande.  

 

Turismindustrin är en bidragande faktor till att den globala mobiliteten ökar och 

industrin växer sig allt starkare. Men den ökade mobiliteten bidrar även till en ”existentiell 

hemlöshet” hos den bereste västerlänningen. Den nationella identiteten har på senare tid 

utmanats i och med globaliseringens påtryckningar och för att förstå den samtida resenären 

behövs en förståelse för globaliseringens betydelse för kulturell identitet.  

 

Områden vanligen inringade av volontärresearrangörerna är Asien, Latinamerika och 

Afrika. Det är i samma områden den västerländska postmoderna resenären ofta söker 

annorlundaheten. Volontärresan riktar in sig på destinationer i mindre ekonomiskt utvecklade 

länder och genom ett teoretiskt ramverk för hållbar turismutveckling vill jag undersöka de två 

olika typerna av volontärresors uppfattade förmåga att bidra till positiv utveckling på 

värddestinationen. 

  

 

 

2.1 Globalisering av kulturell identitet  
 

Turism, semestrande och resor är mer betydelsefulla sociala fenomen än många 

tidigare har insett. Förståelsen för hur sociala grupper ser på det som är annorlunda under 

semestern ett bra sätt att ta reda på vad som händer i ”det vanliga samhället” enligt Urry och 

Larsen (2011:1ff). Turismen är idag en stor orsak till det ökande flödet av människor och 

ekonomiska medel mellan nationsgränser, som leder till en allt mer genomträngande 

globalisering. Enligt Tomlinson (2003) associeras globaliseringen ofta med att kulturella 

identiteter raseras och blir offer för en allt starkare homogeniserad, västerländsk 

konsumtionskultur. Butcher (2003) påpekar att turister försöker förebygga det faktum att 

turismen anses vara en förstörande faktor av kulturellt mångfald genom vad och hur de 

konsumerar. Men individuella lösningar till sociala olikheter förvandlar enbart människors 

längtan efter att göra något bra, till personlig skuld. Att resa eller inte resa, att bo på ett hotell 

eller i en by, att avnjuta kulturen eller enbart klimatet kommer inte göra någon större skillnad 

för den ojämlikhet som existerar mellan nationer och människor i världen (Butcher, 2003; 

97ff). Tomlinson (2003) anser att globaliseringen generellt ses i ett allt för pessimistiskt sken. 

Om kulturell identitet förstås på rätt sätt är det en produkt av globalisering, inte dess offer 

(Tomlinson, 2003: 269). 

 

Innan globaliseringen existerade var identiteten något som människor bara hade, skriver 

Tomlinson (2003: 269), en icke-ifrågasatt existentiell ägodel, ett arv. Globaliseringen anses ha 

orsakat en marknads- och varumärkesdriven homogenisering av den kulturella upplevelsen. 

Bredare kulturer inom ramen för den kapitalistiska strömmen, med USA i spetsen, såg under 

1980-talet en sorts standardisering av sin egen kultur exporteras världen över, medan svagare 

kulturer i utvecklingsländer till större grad trängdes undan (Tomlinson, 2003: 269). På ett 

likande sätt anser Kleiber (1999) att frammarschen av den marknadsstyrda kapitalismen och 

utvecklingen av teknologin har lett till att människor inte längre identifierar sig med arbete, 
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religion eller andra sociala strukturer. Individer försöker istället skapa sin identitet via mediala 

bilder och konsumentbeslut vilket leder till en svårighet att skapa en autentisk bild av sig 

själv, identiteten blir till stor del en illusion (Kleiber 1999: 114f). 

 

Tomlinson (2003) anser att en mer komplex förståelse för globalisering, som inbegriper 

mer än endast kapitalism, kan se fenomenet verka simultant och på ett interaktivt vis inom 

den ekonomiska, kommunikationsteknologiska, politiska och kulturella sfären av mänsklig 

aktivitet. Definitionen av sig själv och sitt samhälle baseras på specifika, ofta politiska, 

influenser som kön, sexualitet, klass, religion, ras, etnicitet och nationalitet. Vilket leder till att 

vi lever våra liv inom strukturer som organiserar existentiell uppfattning efter välpolerade 

gränser. Vad som kunnat vara en mycket mer lös, tillfällig, speciell och outtalad känsla av 

tillhörighet struktureras in i ett led av identiteter. Identiteter med implikationer för materiellt 

och psykologiskt välstånd, och med tillhörande politik. Globaliseringen producerar identiteter 

där det tidigare inte fanns några (Tomlinson, 2003: 269ff). Kleiber (1999) argumenterar för att 

allt eftersom vi lever våra liv skriver vi in vad som sker och saker vi identifierar oss med i vår 

personliga historia, vilken bildar vår identitet. Den personliga historien skapar ett 

sammanhang till vår identitet, och till viss del skapar vi oss själva. Vad vi gör med vår fria tid, 

under exempelvis semestern, spelar extra stor roll i identitetsskapandet eftersom valet av 

semester är ett aktivt val, semestern blir en del av vår identitet (Kleiber, 1999: 93ff).  

 

Kärnan i påståendet att nationell identitet hotas av globaliseringen ligger i det faktum 

att spridningen av andra identitetspositioner kan leda till utmaningar för den nationella 

identitetens dominans. Alla nationalstater försöker styra sina medborgare, vilkas identiteter är 

både multipla och komplexa (Tomlinson, 2003; 274, 276). Urry och Larsen (2011) påpekar att 

när vi reser ”bort” ser vi på omgivningen med andra ögon, med intresse och nyfikenhet. Vi 

inbillar oss att omgivningen talar till oss på ett sätt som vi uppskattar. Precis som med språket 

har en individs blick ett sociokulturellt ramverk. Människor ser på världen genom ett filter av 

idéer, färdigheter, begär och förväntningar format av social klass, kön, nationalitet, ålder och 

utbildning. En individs blick ordnar, formar och klassificerar omvärlden snarare än reflekterar 

den. Den turistiska blicken innebär inte enbart att se, den innefattar kognitiva tolkningar, 

utvärderingar, jämförelser, kopplingar till mentala bilder och tecken. Den turistiska blicken 

blir ett sätt att placera in sig själv i det globala sammanhanget. 

 

 

 

2.1.1 Turismens kultur 
 

Globaliseringen av kulturell identitet medför att individer identifierar sig själva med 

sitt val av semester. Wearing, et. al. (2010) argumenterar för en förståelse av turistens kultur 

baserat på social interaktion som öppnar upp sfären av turism, vilket möjliggör ett sätt att 

kartlägga förändringar i individens identitet och individuella meningssystem baserade på 

uppfattningar av jaget och de Andra. Arbetet med identiteten inom turismupplevelsen 

involverar omstrukturering av det gamla och att införliva nya historier till sig själv. 

Interkulturella utbyten skapar nya vägar att tänka, känna och bete sig.  

 

Turism som en underkategori till fritidsaktiviteter har tidigare setts i (motsats)relation 

till den manliga världen av arbete. Kommersialiseringen och rationaliseringen av fritid och 

turism skapar en tvådimensionerad upplevelse som förnekar en djupare förståelse och 

interaktion med alternativa människor, miljöer, kulturer och samhällen (alternativa eftersom 

de inte ingår i hemmamiljön) (Wearing et. al 2010). Wearing, et. al. (2010) vidareutvecklar 
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den klassiska identifieringen av turisten som en flanör, grundad i idén om turismupplevelsen 

som den tvådimensionerade upplevelsen från den vite mannens perspektiv. Den 

mansdominerande synen på turisten/ resenären utmanas av en postkulturell feministisk 

synvinkel. Att se på ett fenomen från ett kvinnligt perspektiv istället för att anta att den 

manliga uppfattningen är universell anses inkludera minoriteter i analyser. Tanken är en bra 

startpunkt för utvecklingen av analysen kring turistkultur när det kommer till interaktioner 

och upplevelser, i motsats till flanörens objektifiering av aktiviteter och platser. Det är i 

dialogen mellan vad som traditionellt fastställts som ett manligt sätt att turista och det som 

kan anses som kvinnligt, som ett bredare ramverk för turismens kultur kan utvecklas. Wearing 

et. al. (2010) anser att Grosz (1995: 51) definition av Chora är användbar för att underlätta 

studier av turism som omfattar turismupplevelsen i perspektiv av både besökare, värdar och 

platsen där mötet mellan dem sker (Wearing, et.al., 2010: 2-9). 

 

 
”Chora then is the space in which place is made possible, the chasm for the passage of spaceless 

form into a spatialized reality, a dimensionless tunnel opening itself to spatialization, obliterating 

itself to make others possible and actual [...] It is the space that engenders without possessing, 

that nurtures without requirements of its own […] a space that evades all characterization, 

including the disconcerting logic of identity, of hierarchy of being, the regulation of order …” 

(Grosz, 1995: 51) 

 

 

Chora som ett ramverk expanderar förståelsen av turism till att betona mer 

engagerande upplevelser och föreställningar som inkluderar alla sinnen likväl som den 

föreställda verkligheten av resenärens rum. I motsats till flanörens perspektiv som enbart 

observerar turistdestinationen utan att involveras (Wearing, et. al., 2010:2). 

 

Den samtida resenärens rum är en plats som har skapats lika mycket av bilder, 

representationer och globala former av kommunikationsteknologier som genom den fysiska 

destinationen. Det handlar om en kommersialisering av tecken och symboler. Turistens rum är 

simultant verklig och föreställd, detta är turistens tredje plats. Att skapa ett koncept för 

turismen genom linsen av det tredje rummet är som att föreställa sig en plats genomsyrad av 

mening, tolkningar och historier av olika sociala aktörer som bebor och passerar igenom 

rummet/ destinationen. Känslan av den tredje platsen skapar ett fruktsamt ramverk för att gå 

bortom motsatsförhållandena värd/gäst, resenär/turist, jag/Andra och flanören/ chorastern till 

en förståelse för turism och reseupplevelsen som hoplänkad och holistisk. Därför är choraster 

inte en person, en antagen resenär eller en identitet som existerar isolerat. Det är inte den 

trångsynta resenären ensam, inte heller den kollektiva upplevelsen. Konceptet av 

reseupplevelsen existerar i den tredje platsen, där resenärens person konstrueras och avslöjas. 

Den tredje platsen av resan är platsen för både den verkliga och den föreställda resenären och 

den verkliga och den föreställda reseupplevelsen. Flanören och Choraster existerar inte i 

motsatsförhållande till varandra utan simultant med den ena innehållande den andra (Wearing, 

et. al., 2010: 111ff). Det tredje rummet erbjuder den postmoderna resenären en 

turismupplevele som tillåter ett nära möte med värddestinationens annorlundahet, ett rum där 

en annars omöjlig interaktion blir möjlig. 
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2.2 Den postmoderna resenären  
 

Den postmoderna individen föds inte längre in i sin kulturella identitet, identiteten 

skapas av individen själv. Wearing, et. al. (2010) påstår att en förståelse för turismens kultur 

baserat på social interaktion möjliggör en kartläggning av förändringar i individens identitet 

och individuella meningssystem baserat på uppfattningar av jaget och den Andra.  Enligt 

Munt (1994) har resan varit ett uttryck för kulturell stil och smak sedan långt tillbaka i tiden, 

men sällan använts så flitigt som idag. Turism har på senare tid förvandlats till en 

nyckelprodukt, en kulturell vara vars upplevelse och symbolik konsumeras, ett medel för att 

lagra kulturellt kapital. Uppfattningen av den postmoderna turismen innefattar personliga 

kvaliteter som stark karaktär, anpassningsbarhet, känslighet eller till och med ”världslighet” 

hos individer. Konsumtionen av turism kommersialiseras allt mer, de nischade 

researrangörernas starka profilering har medfört att kommersialiseringen inte enbart berör den 

traditionella massturismen. Även den mest fria resenären som måste ta del av någon form av 

turistisk infrastruktur är nu en del av processen (Munt, 1994: 109).  

 

Några viktiga attribut Urry och Larsen (2011) identifierar när det kommer till den 

postmoderna resenärens semester är att individen ser sig själv som en resenär snarare än en 

turist, resan karaktäriseras av individuella val och resenären undviker den paketerade resan. 

Den postmoderna individen har behov av att vara en utbildad och erfaren resenär, men även 

av globala arrangörer som erbjuder individuell behandling och uppmärksamhet. Turister har 

tröttnat på att enbart vara åskådare och många researrangörer erbjuder turismutrymmen är mer 

likt ”lekplatser” som aktivt engagerar människor, objekt och platser. På liknande sätt 

använder Munt (1994) tre metoder för att definiera och legitimera samtida postmodern turism; 

professionalisering, intellektualisering och diskurs och praktik. De tre kategorierna 

sammanförs i en fjärde som benämns som en hegemonisk strid om ”rummet” (Munt, 1994: 

110).  

 

 Intellektualisering innebär att dagens semester handlar om mer än avslappning. 

Turisten erbjuds en möjlighet att studera och lära under sin resa, och att uppleva världen 

genom pseudo intellektuella glasögon. Utbredningen av turism som en både etiskt och socialt 

problematisk aktivitet har gett turisten och researrangörerna ökad vikt i legitimeringen av 

resor. Den nya medelklassens unga individer har ofta inte tillräckligt starkt ekonomiskt kapital 

för att underbygga verklig intellektualisering. De gör istället anspråk på kulturell 

överlägsenhet genom den sanna och verkliga kontakten med infödd befolkning, vanligtvis 

genom en arrangerad tur med hjälp av en reseguide (Munt, 1994: 110f). 

 

 Professionalisering innebär dels att yrken blivit mer tillgängliga via 

utbildningsrevolutionen under 1960talet. Det innebär även att den internationella resan inte 

längre bara anses vara en professionell grundförutsättning för en anställning inom delar av en 

omstrukturerad postmodern turismindustri, men även ett viktigt attribut inom många andra 

nya yrken. Tydliga tecken visar att yrkesmässig professionalism, konsumtion och fritid börjar 

smälta samman. Ett betydelsefullt tecken är att turister själva försöker professionalisera sig 

inom resandet. En process som uppmuntras av researrangörer och miljöorganisationer (Munt, 

1994: 111ff).  

 

 Diskurs och praktik innefattar en tydlig referens till en klassdistinktion mellan turisten 

och resenären. Det pågår inte bara en intensiv klassificerings- och legitimeringsstrid mellan 

symboliken att vara resenär eller turist. Resenärer tävlar inom sin egen grupp om vad som 

faktiskt karaktäriserar en resenär. Ironiskt nog är resenären och turisten i stort sett oskiljbara 
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från varandra i val av diskurs, klädkod och det ”informella paketet” de följer via reseguider. 

För unga utan tillräckligt kapital för att underbygga smak är det viktigt att söka allt 

svåråtkomligare platser. Platser bortom den breda massans preferenser av resorter, stränder, 

billigt vin och solbränna. Det finns två tydliga karaktärsdrag hos den postmoderna resenären. 

Det första är kroppslig kondition, viktigt eftersom resenären föredrar att vara aktiv. Det andra, 

och det viktigaste, är behovet av likasinnade resenärer. En liten och intim resegrupp eller 

individuella backpackers som möts upp på reseguidens rekommenderade vandrarhem, 

restaurang eller platser. (Munt, 1994: 114ff).  

 

Den hegemoniska striden om ”rummet” syftar till en process av ekonomiska och 

kulturella klassdistinktioner av den sociala rymden. Professionaliseringen, 

intellektualiseringen och den nya diskursen är otillräckliga för att försäkra den sociala 

distinktionen och, än mer viktigt, den rumsliga distansen. Exklusivitet, unikhet, romantisering 

och relativ ensamhet är centrala för filosofin inom de nya resebolagen anpassade för den nya 

medelklassens resenärer. Det måste hävdas inom den egna gruppen att både rumslig och 

kvalitativ diversifiering existerar i valet av resa, en unikhet där allt annat är mass- (Munt, 

1994; 116f). Urry och Larsen (2011) uttrycker samma fenomen genom att turister är ”kritiska 

sociologer”, de klagar på och retar andra turister för ytligt, snobbigt eller tråkigt beteende. 

Detta status- och smakspel uppslukar alla. Turisten uttrycker sin identitet genom att särskilja 

sig från medresenärer (Urry och Larsen, 2011). 

 
 

2.3 Turismens moralisering 
 

 Enligt Wearing, et. al. (2010) reser människor för nöjes skull. De söker upptäcka och 

uppleva nya platser lika mycket som de vill återvända till det bekanta och välkända. Visst 

motiveras en del turister av att lära sig om andra människor och kulturer, medan en del reser 

för att söka insikt om sig själva, men många önskar bara att ha en semester (Wearing, et. al., 

2010: 1). I motsats till detta påstående redogör Butcher (2003) för hur en moralisering av 

resandet har gjort det rena nöjet i turismen till en moralisk terräng.  Den typ av semester en 

individ föredrar anses ha effekter på såväl turisten som värddestinationen i dagens samhälle. 

Vad det är som har förändrats och till vilken grad kan besvaras utifrån två punkter (Butcher, 

2003; 30, 38).  

 

 För det första argumenterar den nya moraliska turismens förespråkare för att 

massturismen bär det moderna samhällets karaktärsdrag, ett samhälle där tillväxten har 

expanderat bortom kontroll med allvarliga konsekvenser för världens kulturer och miljön. 

Under modernismens tidiga dagar verkade möjligheterna för massturismen gränslösa. Idag 

finns det istället en akut känsla av begränsningar för människans kapacitet. Faktum är att 

resan som fenomen i dagens postmoderna samhälle generellt uppfattas mer problematisk än 

frigörande (Butcher, 2003; 38f).   

 

 För det andra vandrar debatten om resandet ned för klasskalan. Klagomål rörande 

tillväxten av massturismen reflekterar ett behov hos ”den nya medelklassen” att förbli 

exklusiv i valet av resmål. Turisten som väljer paketresan riskerar att kritiseras för att bidra 

till en urvattning av andra (icke västerländska) kulturer. Dagens turismkritiker ser sig själva 

som radikaler, ”naturens och kulturens hjältar”, tillskillnad mot förr då kritik mot turismen 

gav ett konservativt intryck (Butcher, 2003; 38f).  
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Antagandet om individen som turist eller resenär under resan är vida omdiskuterat i 

både akademisk och populärlitteratur. Wearing et. al. (2010:1) anser likt Munt (1994: 114ff) 

att skillnaden mellan de två definitionerna är snarlika medan Butcher (2003) framställer 

resenärens karaktär generellt som väldigt olik turistens. Resenären har länge associerats med 

erfarenhet och individualism, och självbilden representeras av den ”tänkande turisten”, beredd 

att gå utanför ramen och experimentera med olika sätt att leva. Istället för att vara en del av en 

paketerad produkt sammansatt av globala företag. Från Butchers (2003) resonemang kan det 

utläsas att den ”nya moralturisten” har funnits hela tiden i form av resenären. Men moderna 

resenärer i form av backpackers, fotvandrare, ekoturister, och sabbatsårsresenärer, har idag på 

många sätt smält in i massturismkategorin, och får allt oftare ta del av liknande kritik 

(Butcher, 2003; 41).  

 

Trots den postmoderna moraliska turistens jakt på Tredje världens annorlundahet och 

uppskattningen av invånarnas rika kultur och spirituella djuphet gäller uppskattningen oftast 

endast under semestern i den ”rätta” miljön. Så fort Tredje världens invånare tar sig till den 

ekonomiskt rikare delen av världen, är de inte längre beundrade, och annorlundaheten 

transformeras till ett påträngande hot för västerlänningen (Butcher, 2003; 61ff). 

 

 

 

2.3.1 Den hållbara turismen 
 

 Det moraliska resandet handlar även om turistens påverkan på naturen. Den 

naturbaserade turismen, där bland annat volontärresan och ekoresan inkluderas, är ofta 

anammad av icke-statliga (NGO) organisationer, och anses generellt vara en hållbar form av 

turism, enligt Butcher (2003). Hållbar turism kännetecknas av att bevara naturliga resurser 

istället för att transformera dem (Butcher, 2003: 130). Uttrycket hållbar utveckling används 

flitigt i olika sammanhang och har ofta olika innebörd. I breda termer innebär konceptet 

hållbar utveckling ett försök att kombinera lösningar till den växande problematiken kring 

miljömässiga och socio- ekonomiska frågor (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005).  

 

Enligt Butcher (2003) har turismen beskrivits som industrin som ”dödar gåsen med 

gyllene ägg” i utvecklingsländer, vilket refererar till uppfattningen att människor från 

ekonomiskt utvecklade länder tycker om att semestra på vackra platser, men eftersom så 

många tycker om samma förstörs de vackra platserna. Trots det anser Butcher (2003) att det 

finns en ironi i att miljöer i Tredje världen utpekas som hotade av den moderna turismens 

utveckling, eftersom mindre ekonomiskt utvecklade länder ligger i periferin av internationella 

turistflöden jämfört med västvärldens metropolstäder. Tredjevärldens lantliga miljöer anses 

som sköra vilket ligger till grund för antagandet om dessa miljöers begränsade förmåga för 

turismutveckling. Skörheten är dock inte given, giriga turismutvecklare och hedonistiska 

turister är generellt det minsta problemet för länder i Tredje världen som söker en ekonomisk 

förbättring. Det är snarare begränsad utveckling som framkallar spänningar. Kanske är 

problemet inte för mycket turismutveckling, utan för lite (Butcher, 2003; 60ff, 130f).  

 

Turism är en privat företagsamhet och om den ekonomiska aspekten i verksamheten 

förbises blir det svårt att skapa förståelse för turismsektorn och föreslå realistiska förändringar 

som har verklig positiv inverkan på låginkomsthushållen enligt Mitchell (2012: 465).  Kask, 

Kline, Lamoureux (2011) påpekar att samhället kan matcha sina resurser och sin infrastruktur 

till specifika marknader genom att söka förståelse för turistens mest åtråvärda önskemål. Det 

bör då kunna urskiljas vilken sorts turist som är bäst lämpad för det specifika samhällets 
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värderingar och målsättningar, och även tillfredsställa turistindustrin (Kask, et al., 2011; 

Ritchie, Crouch, & Hudson, 2001).  

 

Turism är inte enbart en aktivitet som komplicerar och rättfärdigar ojämlikheter 

mellan värden och gästen, utan en subjektiv upplevelse av njutning, tillväxt och formgivning 

av identitet där värd/gäst- förhållandet är centralt enligt Wearing et. al (2010). Det finns dock 

en tvetydighet i detta värd/gäst- förhållande eftersom det ofta associeras till ett hegemoniskt 

förhållande mellan utvecklade och utvecklingsländer. Ett förhållande som begränsar 

potentialen för turism som en hållbar form av utveckling i utvecklingsländer (Mowforth & 

Munt (2009). Men en småskalig, samhällsbaserad turism, kan tänkas nå bortom den 

hegemoniska konstruktionen av det turistiska rummet, och nå en mer hållbar ansats för 

turismutveckling (Wearing et. al, 2010).  

 

 Detta teoretiska ramverk resulterar i en bild av den postmoderna resenären som en 

individ som söker efter sin egen identitet i valet av semester, samtidigt söks djup och mening i 

resan. Den postmoderna resenären vill inte förstöra den kultur och natur som besöks, men 

ändå uppslukas och bli en del av det lokala samhället under resan. Individen söker förståelse 

om både sig själv och sin omvärld. För att undersöka denna individs koppling till 

volontärresan kommer jag att behöva information om individers innersta tankar och känslor 

och har därför valt att genomföra en kvantitativ metod med djupintervjuer som underlag för 

den empiriska delen i min undersökning. 
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3. Genomfo rande och metod 

Eftersom syftet med denna undersökning är att förstå samtida moraliskt resande genom 

att studera volontärresans arrangemang och volontärresenärers upplevelser går teorierna i 

föregående kapitel den postmoderna resenärens tankar och känslor in på djupet, jag väljer 

därför att genomföra en kvalitativ undersökning. Via djupintervjuer med fyra resenärer som 

rest på olika typer av volontärresa söker jag förståelse för den postmoderna resenärens syn på 

volontärresekonceptet. Jag hoppas kunna utläsa vilken påverkan volontärresan haft på 

respondenternas självbild och hur resan påverkat respondentens kulturella identitet.  

 

För att få en djupare förståelse för vad den ideella respektive kommersiella 

volontärresearrangören erbjuder sina resenärer och hur researrangemangen kan relateras till 

teorin om hållbart resande har djupintervjuer genomförts med en representant från var typ av 

organisation. En innehållsanalys av arrangörernas hemsidor hade varit ett intressant metodval 

för att ta reda på vad de två arrangörerna erbjuder sina resenärer utan inflytandet av mina 

frågor. Information från hemsidorna finns därför kvar i studien, men undersökningen 

innehåller ingen innehållsanalys. Underlaget för jämförelsen av organisationerna ligger främst 

i material från djupintervjuer, som i slutändan ansågs var den lämpligaste metoden på grund 

av den interaktion som förväntas uppstå mellan forskare och respondent. 

 

 

 

3.1 En kvalitativ fallstudie 
 

Jag har valt att genomföra en jämförande fallstudie av den ideella och den kommersiella 

volontärresan för att undersöka de två konceptens skillnader och likheter. Min studie 

konstrueras efter vad Smith (2010) kallar en inbäddad fallstudie, där ett fenomen utforskas 

utifrån två eller flera enheter. Fallet i min undersökning, fenomenet volontärturism, delas upp 

i kategorierna ideell volontärturism och kommersiell volontärturism (Smith, 2010). Enligt Yin 

(2009) innebär fallstudien en empirisk utredning som undersöker ett kontemporärt fenomen i 

det verkliga livets kontext under en längre tid. Metoden är speciellt användbar när gränsen 

mellan fenomen och kontext är oklar (Yin, 2009). Min studie är därmed inte en renodlad 

fallstudie då tidsramen inte tillåter mig att genomföra min undersökning under längre tid. Min 

studie är heller ingen empirisk utredning då jag har valt en deduktivt inriktad ansats. 

Meningen med min undersökning är att söka förståelse för hur volontärresan kan uppfylla den 

postmoderna turistens längtan efter en moralisk semester, och grundar sig därför i teori 

rörande turisten och det postmoderna resandet. Veal (2011) definierar fallstudien på ett 

bredare vis då han hävdar att målet med metoden är att söka förståelse för ett individuellt 

fenomen genom att studera ett eller ett flertal exempel (Veal, 2011: 341). I min undersökning 

är volontärresan det individuella fenomenet, som studeras via det ideella och det 

kommersiella researrangemanget. 

  

 Eftersom min studie syftar till att utreda samtida ideellt respektive kommersiellt 

volontärresande från ett svenskt perspektiv håller sig ämnet inom ett rimligt avgränsat 

område, och inom en specifik situation då jag lägger betoningen på den postmoderna turistens 

efterfrågningar för en turismupplevelse. Studien baseras på en utveckling av förståelsen av 

fenomenet volontärturism i en större kontext relaterat till det moraliska resandet. Jämförelsen 

mellan den ideella och kommersiella volontärresan förmedlar en insikt i problematiken kring 
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huruvida de två alternativen uppfattas uppfylla sitt påstådda syfte att förbättra förhållandet på 

värddestinationen. Beskrivningen ovan av min studie kan passas in i kriterierna för en 

fallstudie enligt Smith (2010: 189).  

 

Enligt Gillham (2010) är kvalitativa metoder bra inom fallstudier bland annat när 

forskaren vill få tillgång till information som bara är tillgänglig på ”insidan” av exempelvis en 

organisation, samt när forskaren vill se fallet från de involverades perspektiv. Båda aspekterna 

anser jag är av största vikt för den information jag är intresserad av för min undersökning. 

Gillham (2010) påpekar även att mänskligt beteende, tankar och känslor påverkas av 

sammanhang och en individs världsbild, vilket gör förståelsen för informantens vardag viktig 

vid användningen av kvalitativa metoder. Även ”objektiva” forskningstekniker kan skapa 

undermedvetna artefakter enbart på grund av den metod som använts (Gillham, 2010). Veal 

(2011) understryker vikten av subjektets fria vilja och samtycke, och risken att skada 

subjektet under insamlingen av data. Anonymitet och identifierbarhet av subjektet måste 

beaktas. Aspekterna kan ses som självklarheter men det finns några gråzoner, exempelvis är 

det av stor betydelse att subjektet förstår innebörden av deltagandet i undersökningen för att 

kunna ge sitt samtycke (Veal, 2011).  

 

Innan samtliga intervjuer har mina respondenter informerats om studiens övergripande 

syfte, att studera volontärturism. Vilket kan ha bidragit till en svårighet för respondenterna att 

få full förståelse av studiens innebörd. Anledningen till att jag inte gett ut studiens fullskaliga 

syfte till respondenterna är risken för nyanserade svar. Jag har låtit respondenterna vara 

anonyma och deras verkliga namn har bytts ut eftersom volontärturism kan tänkas vara en 

etisk fråga i sig, deltagandet i undersökningen kan tänkas skada respondenten i framtiden. De 

respondenter som representerar volontärreseorganisationerna har jag dock inte gjort anonyma 

på grund av att de är intervjuade i syfte att representera sin organisation. Eftersom miljön jag 

utför den kvalitativa undersökningen i kan påverka respondentens svar är valet av miljö 

intervjun genomförs i en fråga om etik. Samtliga respondenter har därför ansvarat för att 

själva välja vilken plats intervjun utfördes på.   

 

På grund av tidsbrist kommer jag endast att använda mig av en forskningsmetod. Jag 

söker istället djup i min undersökning genom att använda mig av informanter med olika 

bakgrund till, arrangemang av och relevans för volontärresan som fenomen.   

 

 

 

3.2 Forskningsmetod 
 

Den här fallstudien baseras på djupintervjuer med en representant från den kommersiella 

respektive ideella volontärreseorganisatören, och fyra individer som rest på olika typer av 

volontärresor. En djupintervju är enligt Woodside (2010) en intensiv utfrågning av 

informanter utvalda för sitt speciella kunskapsområde. En hög nivå av samarbete mellan 

forskare och respondent är en positiv aspekt att förvänta av detta metodval.  Djupintervjun 

kan dock vara en kostsam metod och informationen som utvinns kan inte generaliseras till en 

hel befolkning eller en teori. Svaren från informanten gäller dock för undersökningen det i det 

specifika fallet (Woodside, 2010). För att hålla kostnaderna nere för min undersökning har jag 

letat efter respondenter i min geografiska närhet, i Stockholm och Kalmar. Min undersökning 

syftar inte till att generalisera en befolkning eller utvinna en teori, istället söker jag stöd för 

den postmoderna resenärens tillfredställelse med volontärresan som ett svar på en önskan om 
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en moralisk semester. Jag anser att med teorin i grunden kan jag finna svar i djupintervjuernas 

berättelser. 

 

Enligt Veal (2011) går djupintervjuer ibland under namnet semistrukturerad intervju, 

och karaktäriseras av sin längd, struktur och djup. Djupintervjun tenderar att ta från en 

halvtimma upp till ett flertal timmar. Likt namnet på forskningsmetoden indikerar, söks djup i 

svaren på frågorna. Respondenten uppmanas att utveckla och förklara sina svar. Forskaren 

tillåts även att ställa följdfrågor, vilket leder till att metoden tenderar att vara mindre 

strukturerad. Medan enkäter ses som en strukturerad intervjuform är djupintervjun oftast semi 

eller ostrukturerad (Veal, 2011: 239f). Jag tänker använda mig av djupintervjuer för att 

subjekten som ska undersökas är få i antal och den informationen jag förväntar mig från mina 

informanter förutses skilja sig markant på ett komplext vis från varandra. Dessa två 

anledningar är enligt Veal (2011) vanliga orsaker till att just djupintervjun väljs som metod. 

Under djupintervjuerna följer jag en standardiserad ansats, vilket betyder att jag följer samma 

intervjumall och interagerar på samma sätt, till största möjliga mån, med alla subjekt (Veal, 

2011; 240ff).  Jag väljer att använda mig av semistrukturerade djupintervjuer för att jag vill gå 

på djupet av resenärernas upplevelser och organisationernas struktur. Jag anser att en annan 

metod, exempelvis en strukturerad enkätundersökning inte ger tillräckligt utförliga svar för att 

ge förståelse för hur volontärresan faktiskt upplevdes och hur resan påverkat resenären. 

  

 Enligt både Woodside (2010) och Veal (2011) karaktäriseras fallstudien generellt av en 

induktiv analysmetod, då fallet studeras och bearbetas för att i slutändan generera i en teori. 

Veal (2011) argumenterar dock för att alla former av analys är applicerbara inom fallstudien, 

det är sammanställningen av insamlad data och analysen som är utmaningen. Smith (2010) 

redovisar att ett analysalternativ för fallstudien som går ut på att knyta ihop historien om fallet 

och relatera resultatet till det teoretiska ramverket. En begreppsmässig modell utvecklas för 

den inbäddade fallstudien, sedan jämförs resultat, fakta, bevis från empirin i analysen, Smith 

(2010) kallar analysmetoden ”extern validitet”. I denna studie återkopplas varje empirisk del 

till teorin, sedan analyseras helheten av undersökningen i det sista kapitlet.  

 

 

 

3.3 Urval och representativitet 
 

Veal (2011; 369) understryker att representativitet inte får ignoreras inom den 

kvalitativa forskningen, även om kvalitativa metoder inte involverar statistiska kalkyleringar 

som kräver föreskrivna nivåer av precision. Simpson (2004) och Lyons, et al. (2011) bland 

andra pekar ut unga människor mellan studier, eller studier och arbetsliv, som en viktig 

målgrupp för volontärresearrangörer. Flera tidigare undersökningar av individers erfarenhet 

av volontärresan bygger på en kraftig majoritet kvinnor (McGehee & Andereck, 2009; 

Palacios, 2010; Zahra & McIntosh, 2007). Brown (2005;6) refererar till (Kellicker, 2004) när 

hon påstår att kvinnor är mer benägna att delta i volontäraktiviteter än män. Utefter denna 

iakttagelse av den generella volontärresenären, av kostnadsskäl samt tidsbegränsning, 

använder jag mig av en bekvämlighetsurvalsmetod och finner mina respondenter i min 

bekantskapskrets. De är alla fyra unga kvinnor, mellan 19 och 25 år. Att jag har någon form 

av personlig koppling till samtliga av mina respondenter hoppas jag bidrar till att 

respondenterna har förtroende för mig och känner att de kan prata fritt om sin 

volontärupplevelse.  
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Sofia är 19 år och i våras (år 2012) reste hon med volontärresebyrån Volontärresor till 

en by i Sydafrika. Sofia bodde på och arbetade för den familjeägda ranchen Campfire safari 

beläget i ett naturreservat, resan varade i fem veckor. Intervjun genomfördes 2012-11-20. 

 

Frida var 18 år när hon år 2010 reste till Kenya och praktiserade som en del av sitt 

projektarbete under fem veckor på gymnasiet. Resan arrangerades på egen hand i samråd med 

en bekant som arrangerar gruppresor till en mission i utkanten av Nairobi. Intervjun 

genomfördes 2012-11-28. 

 

Greta reste med företaget Volontärresor sommaren år 2009, då var hon 22 år.  Resan 

gick till Ecuadors huvudstad Quito där Greta arbetade på ett dagis, resan varade i knappt tre 

månader. Intervju genomfördes 2012-11-25.   

 

Jenny är 24 år och reste till Uganda under år 2012. Där arbetade hon mesta delen på 

ett barnhem. Resan varade i drygt fyra månader och arrangerades helt på egen hand genom 

kontakt med en privatperson över Internet. Intervjun genomfördes 2012-11-30.  

 

Jag är medveten om att mitt urval av respondenter kan kritiseras för att inte vara 

tillräckligt varierande i form av personliga attribut. De är alla fyra unga kvinnor med svenskt 

ursprung, men resenärernas liknande karaktärsdrag i form av ålder, kön och ursprung, och det 

faktum att de har valt att genomföra volontärresan på vitt skilda vis tros kunna bidra till 

analysen till min forskning. Den liknande bakgrunden hos respondenterna är viktig för 

undersökningen på grund av att jag vill komma åt karaktären i själva resan och inte fastna i 

skillnaden mellan resenärernas personliga attribut. Att två av resenärerna reste med 

Volontärresor vilken är en av organisationerna som är med i jämförelsen mellan med 

kommersiella och den ideella volontärresan var inget medvetet val. Resenärernas berättelser 

representerar olika sätt att resa, inte vilken organisation de använt sig av. Det samma gäller 

organisationerna, de representerar två olika typer av researrangemang i undersökningen.   

 

Den representativa ideella och den kommersiella volontärresearrangöreren valdes ut 

på grund av sin historia och struktur. Internationella arbetslag (IAL) är en ideell förening och 

var bland de första att skicka svenska volontärer utomlands (Internationella arbetslag, 2000). 

Volontärresor är Sveriges första volontärresebyrå, och är ett stort och växande företag 

(volontärresor.se, 2012-11-09, a). På grund av dessa karaktärsdrag anser jag att de två 

organisationerna är lämpliga representanter för var sin typ av volontärresa, den ideella och 

den kommersiella resan. Intervjun med Erika Jansson från Internationella arbetslag 

genomfördes 2012-11-23. Intervjun med Maria Olsson från Volontärresor genomfördes 2012-

11-22. 

 

Resenärernas intervjufrågor baseras på de frågor Brown (2005:8) använt sig av i sin 

undersökning samt de motivationsfaktorer till en vetenskaplig-, akademisk-, volontärarbetes- 

och/eller utbildningsresa som Kask, et.al. (2011) identifierat. Brown (2005) och Kask, et.al. 

(2011) inspirerade till frågor angående motivationen till valet av volontärresa, hur 

volontärresan upplevdes och hur volontärresan anses påverkat respondenten i efterhand. 

Intervjufrågorna till organisationsrepresentanterna baseras på den kritik jag funnit mot 

volontärresan i tidigare studier (bland andra Lyons, et. al., 2011; Palacios, 2010; Simpson, 

2004; Sin 2009). Resterande frågor uppkom efter en granskning av var organisations hemsida 

(volontärresor.se, ial.se). Eftersom jag valt att genomföra djupintervjuerna på ett 

semistrukturerat vis utgör intervjufrågorna i första hand ett ramverk. Jag vill ge 

respondenterna själva friheten att styra intervjun, även om jag är medveten om att 
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mitt ”ramverk” styr respondenten till viss mån. Frågorna är öppna och när respondenten själv 

inte har utvecklat sitt svar har jag ställt följdfrågor som ”varför?” och ”på vilket sätt?”. Som 

tidigare nämnt följer jag en standardiserad ansats, och har därmed använt mig av samma mall 

till alla resenärrespondenter och samma mall till varje organisationsrepresentant. Dessutom 

har ett litet antal personliga frågor till representanten från organisationerna utformats utefter 

de svar jag fick från en av representanterna via e-mail innan intervjuerna utfördes. Jag stävar 

efter att få lika mycket information av båda representanterna och kände därför att även de 

personliga frågorna var relevanta.  

 

 

 

3.4 Metodkritik 
 

Jag vill börja med att kommentera att volontärresan har varit ett extremt intressant 

ämne att arbeta med och jag skulle gärna har utforskat det mer om tiden hade räckt till. Kritik 

till min undersökning är därmed att detta ämne skulle undersökts på ett bättre och mer 

utförligt vis om fler forskningsmetoder hade tillämpats. Som nämnt tidigare anser jag att en 

innehållsanalys av respektive volontärresearrangörs hemsida skulle varit givande då 

organisationsrepresentanternas svar skulle kunnat jämföras med analysen. Jag tror även att jag 

skulle fått mer varierande svar från volontärresenär-respondenterna och kanske därmed även 

en intressantare slutsats om mina respondenter hade utgjort större mångfald. En annan 

intressant metod i sammanhanget är fokusgrupper. Men mina respondenter befinner sig på 

spridda geografiska platser och att samla dem till en fokusgrupp hade blivit svårt. 

 

Den främsta svårigheten jag stött på under min undersökning var under inspelningen 

av intervjuerna. Två av de intervjuer som genomförts, med Maria Olsson från Volontärresor 

och med Sofia, spelades aldrig in. Som tur var förde jag noggranna anteckningar under alla 

intervjuer, och jag kunde renskriva intervjuerna strax efter intervjutillfället. 
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4. Volonta rresearrango ren  
- den ideella och den kommersiella 

Den traditionellt ideella volontärresan har på senare tid fått konkurrens av det kortare 

mer semesterinriktade kommersiella alternativet. Genom en jämförelse mellan en ideell och 

en kommersiell volontärresearrangör förväntas en djupare förståelse för hur de två olika 

koncepten skiljer sig åt att åstadkommas. Denna del syftar till att ge en förståelse för hur 

organisationerna tänker kring den postmoderna resenären som kund och hur de resonerar 

kring volontärresan som den moraliska semestern.  

 

De utvalda volontärresearrangörerna är Internationella arbetslag (IAL) och 

Volontärresor.  Dessa valdes ut på grund av sin historia och struktur. IAL är en ideell förening 

och var bland de första att skicka svenska volontärer utomlands (Internationella arbetslag, 

2000) och Volontärresor är Sveriges första volontärresebyrå (volontärresor.se, 2012-11-09, a).  

 

 

 

4.1 Internationella Arbetslag 
 

Internationella arbetslag (IAL) grundades av en judisk flykting vid namn Wolfgang 

Sonntag, som vid andra världskrigets slut startade föreningen med syfte att bygga upp ett 

krigshärjat Europa (Internationella arbetslag, 2000).  Idag drivs IAL av engagerade människor 

som brinner för att göra världen lite bättre (ial.se, 2012-11-08, b). Enligt Erika Jansson, 

engagerad i IAL sedan sex år tillbaka, finansierades föreningen tidigare av projektpengar från 

en större fond som skänkte bidrag till en rad ideella organisationer. Men år 2009 hamnade 

IAL helt utan ekonomiskt stöd, och har därmed inte längre någon anställd inom 

organisationen. All verksamhet sköts på de engagerades fritid. 

 

Organisationens huvudsakliga uppgift är att arrangera internationella volontärläger i 

Sverige och förmedla svenska volontärer till läger utomlands. IAL tillhör 

världsorganisationen SCI (Service Civil International), där i princip alla länder har samma 

koncept, resan finansieras av resenären själv men man får kost och logi, och i en del länder 

tillkommer en extra avgift. Erika berättar att IALs utbud av volontärresor bestäms av 

respektive värdland. Gemensamma bestämmelser för alla medlemmar i SCI är att 

volontärerna inte får ta arbetstillfällen från ordinarie arbetsmarknad, och att volontärprojektet 

inte är vinstdrivande för en privatperson eller enskilt företag. 

  

 IAL är en partipolitiskt och religiöst obunden fredsorganisation med en vision om en 

fredlig värld, där konflikter kan lösas utan våld och jordens resurser kan fördelas rättvist. Där 

enskilda människors tankar och handlingar präglas av respekt och medkänsla, samt där 

människan förstår sin plats i och beroende av de naturliga kretsloppen.  Föreningen är liten 

men har ett stort kontaktnät i och med medlemskapet i SCI. IAL förmedlar volontärarbete i ett 

80 tal länder runt om i världen, och det finns minst lika många olika projekt att delta i. Att 

resa som volontär innebär ett konkret sätt att arbeta nära människor från andra länder och 

därmed en ökad kunskap och förståelse för andra samhällen samt kulturer. IAL är en icke-

vinstdrivande organisation som strävar efter att ha avgifter som gör att alla har råd att delta i 
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ett volontärläger. Deltagandet ses som en övning i demokrati och samarbete över gränser 

(ial.se, 2012-11-08, a- c).  

 

Erika berättar att det är upp till respektive land att kontrollera sina volontärprojekt. För 

att kontrollera att volontärer inte utnyttjas i form av fri arbetskraft genomförs en 

enkätundersökning med de utländska volontärerna i Sverige. Erika tror att liknande 

procedurer genomförs i alla medlemsländer. Enligt Erika är volontärernas säkerhet upp till 

varje land och projekt att ta i beaktning.  

 

 
För att vara en projektgren i SCI måste man uppfylla vissa krav varje år så det finns ett årsmöte 

där man kollar alla länders, att det liksom fungerar allting, men jag vet att vi har projekt på 

västbanken, så jag vet inte riktigt nu om vi skickar folk dit, om någon vill eller om vi inte gör 

det… De är mycket att man själv liksom, ja speciellt om man ska lite längre bort så väljer man ett 

projekt och läser om det, och ansöker till det, och sedan får man liksom själv avgöra. 

 

 

Erika från IAL berättar att i Sverige accepteras i princip alla som vill åka ut och 

volontärarbeta, men beroende på var volontären vill åka finns det ibland krav på tidigare 

erfarenhet. IAL tappar medlemmar vilket Erika tror beror på en förändring i människors 

attityd, förr var engagemanget lite av en fritidssyssla. Nu har människor mindre fritid och vill 

engagera sig i saker som gynnar dem själva mer.  

 

 
Jag tror att vi inte syns tillräckligt. Asså om man söker på volontär så har ju Volontärresor, de har 

betalat annonser på Google så dom kommer ju liksom högst upp. Och de syns överallt. Och vi har 

liksom inte, vi har ju inte pengarna och vi har inte riktigt tillräckligt med folk som orkar vara ute 

och synas. Så jag tror att om vi syntes på fler ställen så skulle säkert fler åka med oss.  

 

 

Erika påstår att de försöker synas mer, men de ha ingen specifik plan inom IAL för hur 

problemet ska hanteras.   

 

 

 

4.2 Volontärresor 
 

År 2005 var Maria Olsson med och startade upp aktiebolaget Volontärresor. Idag äger 

hon företaget ihop med Emma Höjer, Stefan Sterve och Dynamic Holding AB 

(volotärresor.se, 2012-11-09, a). Det var när Maria arbetade på ”Läs & res” som hon gjorde 

upptäckten av den outvecklade volontärturismmarknaden i Sverige. Drivkraften bakom 

starten av Volontärresor var en personlig önskan att förverkliga en vision (Maria Olsson). 

 

Idag är Volontärresors vision att så många som möjligt ska få möjlighet att uppleva att 

leva och arbeta i en främmande kultur under en längre tid. Erfarenheten ger resenären nya 

perspektiv och värderingar, samtidigt som arbetet med det lokala projektet förbättrar 

livsvillkoren för djur, människor och natur på destinationen. Ambitionen är att bidra till en 

bättre värld, och önskan är att alla som reser som volontär ska kunna bidra i till denna 

ambition (volontärresor.se, 2012-11-09, a).  
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Volontärresor erbjuder resor till 22 olika länder och över 100 olika projekt. De 

anställda inom Volontärresor har själva rest som volontärarbetare och vet därmed vad 

resenären går igenom och hur de kan hjälpa till på bästa sätt (volontärresor.se, 2012-11-09, b). 

Maria hade lyckats etablera ett kontaktnät utomlands under tiden på ”Läs och res” och var 

medveten om behovet av volontärer på olika håll i världen. Idag finns många projekt i 

Volontärresors utbud, vilka alla kontrolleras av Maria och hennes kollegor. De besöker sina 

destinationer för att se till att projekten är hållbara och för att behålla den goda kontakten, en 

sorts kvalitetsgaranti. Men de bästa kontrollanterna är volontärerna själva, de rapporterar om 

något inte står rätt till med projektet de deltar i. Volontärresenärerna har ofta kontakt med den 

lokala organisationen även efter hemkomst, då de personliga relationerna som bildats på 

destinationen gör att volontärerna gärna ser till att följa upp sina projekt (Maria Olsson). 

 

Maria säger att det är viktigt att de destinationer som i slutändan väljs ut till 

Volontärresors resepaket är säkra platser. Sudan är ett exempel på en destination 

Volontärresor inte erbjuder. Volontären ger sin tid och sitt hjärta till projekten och därför är 

det viktigt med säkerheten påpekar Maria. Språket är en annan punkt för urvalet av 

destinationer till Volontärresors reseutbud, de erbjuder främst resor till länder där det talas 

engelska, Afrika, Asien och Latinamerika är från början inringade områden. 

 

Tillskillnad från IAL växer intresset för Volontärresors volontärreseutbud. 

Volontärresors inspirationsmöten hålls var tredje eller fjärde vecka, och varje gång deltar 

cirka 30 personer, möjligtvis mer om lokalerna skulle tillåta det berättar Maria.  Förutom 

nyfikna blivande resenärer deltar även hemkomna volontärresenärer i mötena. Vilket är en del 

i trovärdighetsskapandet, Maria påpekar att det ger större trovärdighet om en före detta 

volontärresenär berättar om sin fantastiska upplevelse än om hon själv, i egenskap av ägare av 

företaget,  skulle göra det.  

 

 

 

4.3 Jämförande återkoppling av organisationerna 
 

 Grunden till IALs start är intressant att jämföra med hur Volontärresor grundades. 

Både Maria Olsson och Wolfgang Sonntag identifierade en efterfrågan på den internationella 

arbetsmarknaden av gratis arbetskraft samt en efterfrågan hos den svenska resenären att resa 

ut i världen för att hjälpa andra människor.  Skillnaden är att IAL byggdes upp på ett 

antagande om behov av volontärarbete för att bygga upp det som blivit raserat efter krig 

medan Volontärresor till större del bygger på ett antagande om en potentiell konsuments 

efterfrågan. Matchningen mellan turistens efterfrågan och värddestinationens behov är i linje 

med Kask et.al. (2011) förslag på reglering av turismens förstörelseeffekt. Frågan är om 

värdsamhället faktiskt känner det behov av volontärer som arrangörerna har identifierat. Att 

behovet av volontärer faktiskt finns på destinationen känns säkrare i IALs utbud eftersom 

medlemsländerna själva ansvarar för vilka projekt som ska erbjudas. Volontärresor väljer ut 

projekten själva, vilket troligtvis betyder att volontärprojektutbudet styrs av konsumentens 

efterfrågan. 

 

Volontärresepaketet erbjuder en möjlighet för resenären att göra nytta i och med 

volontärarbetet, därmed tas det ”rena nöjet” bort från semestern. Detta kan ses som ett försök 

att får turisten att ta ansvar för turismens förstörande faktorer genom vad och hur de 

konsumerar, som enligt Butcher (2003) är en komponent av det nya moraliska resandet. 
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Volontärresenären tillåts särskilja sig från den vanliga turisten i och med volontärarbetet, och 

rättfärdiga sig själv som ”den tänkande turisten” som Butcher (2003) definierar den moraliska 

resenären. Både IAL och Volontärresor drivs av människor som själva varit iväg på en 

volontärresa vilket är ett tecken på professionalism inom det samtida resandet enligt Munt 

(1994). IAL har dock inga anställda, vilket betyder att volontärernas pengar inte går åt till att 

betala några löner till anställda inom organisationen. Dock får organisationen inte in pengar 

till att marknadsföra sig själva eller växa. IALs volontärläger sker mestadels under sommaren 

och säsongsstyrning av turism kan ses som ett problem när det kommer till ekonomiska 

bidrag från turismen på fattiga destinationer. 

 

Inom IAL är det upp till resenären själv att avgöra säkerhetsrisken för ett specifikt 

resmål, medan Volontärresor ser säkerhetsaspekten som företagets ansvar mot resenären. 

Volontärresors uteslutning av ”farliga” områden kan tänkas leda till en uteslutning av 

områden i stort behov av volontärarbetare. IALs volontärresenärs benägenhet till eget ansvar 

och öppenhet för svåråtkomliga och farliga destinationer kan kopplas till Munts (1994) 

beskrivning av den unga resenären utan tillräckligt ekonomiskt kapital att underbygga smak 

och därför söker sig till platser som den vanliga turisten skyr.  

     

 Både IAL och Volontärresor engagerar sina resenärer i lokala projekt som ska ge 

resenären en ökad förståelse för, och värna om natur och djurliv. Resekoncepten ingår därför 

under hållbar turism enligt Butcher (2003), då naturen bevaras istället för att transformeras.  

Och i teorin strävar arrangörerna efter att volontärresan ska bidra till en förminskning av den 

växande problematiken kring miljömässiga och socio- ekonomiska frågor likt hur Hopwood, 

et.al (2005) identifierar hållbar utveckling.  
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5. Volonta rresan 

Detta kapitel går ett steg djupare i förståelsen för de olika typerna av 

volontärreseprodukt den ideella respektive kommersiella volontärresearrangören erbjuder. 

Hur de kan tänkas tilltala den postmoderna resenären och deras sökande efter en moralisk 

semester och kulturell identitet. Samt på vilket sätt organisationerna anser att volontärresan 

bidrar till destinationen samt resenärens utveckling.  

 

 

 

5.1 Internationella Arbetslag 
 

IAL erbjuder tre typer av volontärreseprogram, i alla tre ingår kost, logi, 

volontärförsäkring och i enstaka fall även fickpengar. 100kr av administrationsavgiften 

betalas tillbaka om en skriftlig rapport av volontärresan lämnas in (ial.se, 2012-11-08, c- e).  

 

På en volontärresa via direktutbytet accepteras alla över 18 år och speciella 

språkkunskaper är sällan ett krav. Resan är mellan 10 och 21 dagar lång och destinationerna 

ligger främst i Europa och Nordamerika. Volontärlägren har sociala teman (barnhem eller 

flyktingläger), är inriktade på praktiskt arbete (renovering, miljöarbete, arkeologi) eller 

kulturella teman (festivaler och teater) (ial.se, 2012-11-08, c).   

 

Nord/ Syd utbytet är en ett kulturellt utbyte, volontären erbjuds uppleva 

lokalbefolkningens vardagsliv på deras villkor. Här finns en åldersgräns på 20 år och tidigare 

erfarenhet av volontärarbete är ett måste. Resenären ska ha kunskap om vad IAL står för, om 

destinationen och kunna reflektera över hur lokalbefolkningen ser på resenären. IAL önskar 

en skriftlig utvärdering av volontärresenären efter hemkomsten. Resan varar i två till fyra 

veckor och lägren är även här tematiserade inom hälsa, miljövård, utveckling och utbildning. 

Destinationerna för Nord/Syd utbytet ligger i Afrika, Latinamerika och Asien (ial.se, 2012-

11-08, d).   

 

Den tredje formen av volontärresa som erbjuds av IAL kallas Långtidsvolontär. Här 

krävs samma kunskaper som för Nord/ Syd utbytet samt deltagande i en 

förberedelseutbildning. Olika projekt har olika åldersgränser och resans längd stäcker sig från 

en månad till upp till två år, och går till destinationer där det finns behov och plats (ial.se, 

2012-11-08, e). 

  

 Enligt Erika Jansson, verksam inom IAL, beror de tre kategorierna Direktutbytet, 

Nord/Syd utbytet och Långtidsvolontär på projektens karaktär. De kortare volontärlägren som 

ligger inom Europa, och de läger som inte kräver någon tidigare erfarenhet placeras i 

Direktutbytet. De volontärläger som ligger längre bort (utanför Europa), kräver tidigare 

erfarenhet, har högre åldersgräns och kostar lite mer, placeras i Nord/ Syd utbytet. I kategorin 

Långtidsvolontär hamnar de volontärläger som är längre än fyra veckor. Erika tror att de tre 

kategorierna har funnits länge och att det inte är ett medvetet paketval, hon tror att det är 

samma struktur inom hela SCI.  

 

Många av IALs volontärresor går ut på ekologiska projekt. Volontären skickas till en 

skola eller ett barnhem då barnen inte är där, arbetet går ut på att måla, rensa och rusta upp. 
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Men IAL har även projekt som går ut på att faktiskt jobba med individer eller djur. Statistiken 

säger att det oftare är tjejer än killar som reser med IAL. Genomsnittsåldern ligger mellan 18 

och 25 år, ofta närmre 18 än 25.  

 

 
Och jag skulle nog säga att många är intresserade av att åka som just volontär, att bidra med något, 

men det finns även de som bara tycker det är en bra billig, asså enkelt och billigt sätt att resa. Och 

som inte riktigt är volontärer som så.  

 

 

Erika har varit med och anordnat möten för både blivande och hemkomna 

volontärresenärer i Stockholm, och hon minns bara positiv kritik från volontärresenärer efter 

resan, att folk är nöjda och glada med sin upplevelse. Hon säger att de missnöjda nog inte 

dyker upp på mötet. Erika uppfattar att volontärresan delvis har svårt att leva upp till 

förväntningar om att hjälpa värdsamhället. 

 

 
Asså vi försöker alltid i Sverige att de volontärer som kommer ska få kontakt med 

lokalbefolkningen om man är i någon liten by, att de liksom ska få träffa lite folk. Men väldigt ofta 

så är det väldigt svårt och jag vet inte om det är just i Sverige men det är helt enkelt så att den lilla 

volontärgruppen blir liksom sin egen lilla grupp och träffar inte så många andra. Och ibland är inte 

arbetet så välorganiserat som vi har sagt att det ska vara. Det är alltså en projektpartner som står 

för själva arbetsledningen och ibland så kan det vara rörigt. Men samtidigt tror jag kanske att, ja 

det beror på hur mycket man har läst om vår organisation och så där. Men, vi kanske inte har 

riktigt samma förväntningar på oss som om man betalar många tusen lappar mer och åker till 

Afrika eller något sånt… 

 

 

Erika känner inte att hon är rätt person att svara på om volontärresan bidrar till att 

bevara västvärldens maktövertag över fattigare delar av världen. Hon har inte tillräcklig 

erfarenhet av utomeuropeiska läger och exakt vad som görs där, hon vågar därmed inte 

diskutera ämnet. En anledning till att Erika inte vågar diskutera saken kan, förutom att hon 

inte har tillräckligt med erfarenhet, vara att det är en välkänd problematik. Hade kritiken varit 

ogrundad hade det kanske varit lättare att helt dementera påståendet.  

 

 

 

5.2 Volontärresor 
 

Volontärresor delar in vilken typ av volontärresa som är aktuell för vilken typ av 

resenär efter kriterierna; Vem är du? Vad vill du göra? Vart vill du åka? Temaresor och Korta 

resor. Under rubriken ”Vem är du?” kan fem målgrupper urskiljas, gymnasiestudent, student, 

mellan studier, vuxen och intresserad, och familjeresor (volontärresor.se, 2012-11-09, c).  

 

Gymnasieprojekten är korta och handfasta så att gymnasieeleven snabbt kommer in i 

verksamheten (volontärresor.se, 2012-11-09, c).  

 

Högskolestudenten erbjuds att skriva sitt examensarbete på en organisation i ett 

utvecklingsland, vilket enligt Volontärresor innebär att innehållet verkligen blir vettigt. 

Volontärresor ifrågasätter varför studenten ska sitta hemma i regniga Sverige när studierna 

likaväl kan utföras på en exotisk plats där samtidigt nyttigt arbete kan utföras, och upplyser 
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om att studier på de flesta universitet kan utföras på distans. Det höga värde utlandsvistelser 

och interkulturell kompetens har på arbetsmarknaden i dagens globala samhälle är en annan 

anledning för högskolestudenten att resa med Volontärresor (volontärresor.se, 2012-11-09, c).  

 

Den vuxna inspireras att göra något nytt och meningsfullt på semestern, och dessutom 

få något tillbaka. Genom att leva och arbeta tillsammans med lokalbefolkningen upplever 

resenären något som sitter kvar längre än solstolar och barer gör. Den vuxna resenären 

föreslås kombinera den vanliga semestern med volontärarbetet. Att uppleva en volontärresa 

och en ny kultur ihop med familjen anses leda till en intimare relation och minnen för livet 

(volontärresor.se, 2012-11-09, c). 

 

Under fliken Vad vill du göra? är volontärresorna kategoriserade efter barn och 

ungdom, utbilda, djur och natur, byggprojekt, vård, sport, språk, och praktik. Volontärresor 

erbjuder bara destinationer i Afrika, Asien eller Latinamerika (volontärresor.se, 2012-11-09, 

c). Maria, grundare av Volontärresor, säger att volontärresan skiljer sig från andra reseformer 

för att volontären reser till ett sammanhang. Någon på destinationen tar emot volontären, 

volontären stannar på samma plats under en längre tid och ges därmed en möjlighet att 

komma in i samhället och det lokala livet. Genomsnittsresenären för Volontärresor en 21årig 

tjej, enligt Maria är tjejer alltid överrepresenterade i resebranschen.   

 

Den vanligaste responsen efter en avslutad volontärresa är att upplevelsen var den 

bästa resenären varit med om, alternativt att det inte kunnat ana att resan skulle vara så jobbig 

psykiskt. Maria tror att den positiva responsen beror på att volontärresan ger perspektiv på 

resenärens liv. Resan har en positiv inverkan på volontärerna genom att lokalbefolkningen 

visar en oerhörd glädje utan materiella ting anser Maria.  

 

 
Hela världen väntar på dig efter studenten! När du jobbar som volontär gör du världen lite bättre, 

träffar vänner från alla världsdelar och ger din CV ett rejält lyft!  
     (volontärresor.se, 3) 

 

 

Citatet går att läsa på Volontärresors hemsida, Maria medger att det inte finns någon 

undersökning som styrker påståendet att volontärresan ger CVt ett rejält lyft men att 

komponenter som ingår i volontärresan ofta uppskattas av arbetsgivare. Exempelvis påvisar 

volontärresan att individen har vågat sig ut utanför sin egen komfortzon, är villig att göra en 

god gärning och är självständig eftersom volontären ofta reser ensam. Maria säger att 

volontärresan anses som en bra erfarenhet i allmänhet.  

 

Som svar på kritiken angående att volontärresan bidrar till en bibehållning av makt 

övertag och konservering av ojämnlikheter från kolonialtiden säger Maria att hon i slutändan 

tycker att sammanförningen av oss och dem är viktig. Hon påstår att mötet suddar ut ”vi och 

dem” gränser i stället för att förstärka den. Volontären som blivit mottagen med öppna armar, 

glädje och kärlek kommer efter resan inte längre se lokalbefolkningen på destinationen som 

de där borta utan istället känna sig som en av dem. De relationer som inleds på volontärlägren 

runt om vi världen fortsätter ofta på Facebook. Kulturmötet är det centrala och vikten ligger 

på själva resan i Volontärresors verksamhet, inte i volontärarbetet. Volontärresan bidrar till 

stort engagemang hos de hemkomna resenärerna påstår Maria.  
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5.3 Jämförande återkoppling av den ideella och kommersiella 
volontärresan 
 

 Att IAL kräver mer av volontären som vill resa till ekonomiskt svagare delar av 

världen kan bero på att Tredje världens miljöer och kulturer anses sköra (Butcher, 2011; 

Tomlinson, 2003). IAL kanske vill försäkra sig om att volontären gör så lite skada som 

möjligt på destination som volontärarbetet utförs. IALs volontärresa kräver därmed tid och 

energi av volontären innan avresa, något som kanske inte känns motiverat för en semester. En 

möjlig konsekvens av IALs villkor på volontärresan är att individen väljer en annan arrangör. 

Att IAL kräver extra kunskaper av volontären gör resan mer svåråtkomlig och en aning mer 

exklusiv vilket dock borde uppskattas av både den nya moralturisten och den postmoderna 

turisten (Butcher, 2003; Munt, 1994). Att volontärresenären skiljer sig från den vanliga 

turisten via diskurs och praktik är tydligt både i den ideella och i den kommersiella 

volontärresearrangörens upplägg. Differentieringen mellan volontärresan och en ”vanlig” 

semester är dock inte lika tydlig på IALs hemsida, som informationen på Volontärresors 

hemsida. Förmodligen för att IAL i förstahand tillhanda håller volontärprojekt och inte resor. 

 

 Både IALs ideella volontärresa och Volontärresors kommersiella resa innehåller det 

Munt (1994) kallar intellektualisering. Turisten involveras i hjälparbete och upplever världen 

genom pseudo intellektuella glasögon. Volontärresor hamnar till större grad under denna 

kategori, eftersom de anser sig veta vad den specifika destinationen behöver genom att själva 

välja ut volontärprojekten. Dessutom lägger de stort fokus på resenärens integrerade 

upplevelse med värdsamhället, kontakten sker dock på ett ytterst arrangerat och ojämnställt 

vis via volontärarbetet. Likt Munt (1994) beskriver hur den postmoderna turisten söker sann 

och verklig kontakt med infödd befolkning genom arrangerade turer. Dilemmat med en 

turismupplevelse genom pseudo intellektuella glasögon berör inte IALs koncept på samma 

sätt eftersom Erika beskriver att det är svårt för volontären att få kontakt med 

lokalbefolkningen på destinationen.  

 

 IALs volontärresa med fokus på hjälparbetet har genom den kommersiella 

Volontärresebyrån blivit en produkt att sälja in hos resenären, en kulturell vara vars 

upplevelse och symbolik konsumeras som Munt (1994) uttrycker det. Större delen av IALs 

volontärprojekt är ekologiska projekt, vilket skiljer sig från Volontärresors utbud som främst 

erbjuder sociala arbetsområden att välja bland. Kategorierna relaterar alla till välmående hos 

destinationens lokalbefolkning och spänningen mellan viktiga ekonomiska mål, miljövård och 

samhällsrelationer som Ritchie, et. al. (2001) definierar hållbar utveckling. Volontärresor 

lägger tyngd i kulturutbytet mellan volontären och lokalbefolkningen, med IALs volontärresa 

skapas kulturutbytet istället volontärerna mellan. Volontärresors erbjudande garanterar 

individen ett möte, och kanske en nära relation med Tredje världens invånare. IALs 

volontärresa, att bo ihop med andra volontärer på en ekologisk gård utan en garanterad daglig 

kontakt med värdsamhället kanske inte erbjuder resenären tillräckligt mycket annorlundahet.  

 

 Volontärresan innebär en chans för volontären att ekonomiskt stödja ett projekt på en 

destination och dessutom stilla sin egen lust att komma nära den lokala kulturen på 

värddestinationen. Volontärens semesternöje och kommersiella volontärresearrangörers 

inkomster kan därmed bidra till utveckling i Tredje världen. Men vad händer om efterfrågan 

av volontärresan ökar, och arrangörerna fortsätter att tjäna pengar? Kanske riskerar 

volontärprojekten att sättas i system istället för att leda till verklig framgång och förbättring 

på destinationen. 
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 Både Erika från IAL och Maria från Volontärresor påstår att det är flest kvinnor som 

reser på volontärresan vilket stämmer överrens med tidigare forskning. Wearing et. al. (2010) 

argumenterar för att den nya turistiska kulturen kan förstås på ett bättre sätt om turistandet ses 

från ett kvinnligt perspektiv. Istället för att enbart observera likt flanören med den manliga 

turisten som utgångspunkt, söker turisten att interagera i turismupplevelsen sett ur ett annat 

perspektiv. Grosz (1995) definition på Chora leder till konceptet Choraster som betyder att 

det är turistens föreställning om rummets existens som gör mötet möjligt. Volontärresan som 

turistens föreställda rum gör ett möte med lokalbefolkningen möjligt, rummet tillåter turisten 

att skriva in en ny del i sin personliga historia, i sin kulturella identitet. För likt Butcher 

(2003) påpekar uppskattas sällan invånare från Tredje världen för sin rika kultur och 

spirituella djuphet när de kommer till den ekonomiskt rikare delen av världen. I västvärlden 

transformeras den tidigare beundrade annorlundaheten till ett påträngande hot. Volontärresan 

skapar en integrerande upplevelse där turisten tillåts vara en del av det lokala samhället, på så 

sätt skapas ett sammanhang som gör att volontären kan identifiera sig med lokalbefolkningen. 

Volontärresan skapar en plats där västerlänningen och lokalinvånaren i Tredje världen kan 

leva sida vid sida, och utveckla en förståelse för varandra. Kanske för att flanören är en 

manlig karaktär och att den integrerande turismupplevelsen är ett mer kvinnligt sätt att resa 

upplever både Volontärresor och IAL flest kvinnliga resenärer. Kanske måste volontärresan 

analyseras ur ett kvinnligt perspektiv för att förstås fullt ut.  
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6. Pengarna 

En av de mest uppenbara skillnaderna mellan IAL och Volontärresors volontärresa är 

priset. Att resa med IAL kostar 150 kronor i medlemsavgift och 850 kronor i administrations 

avgift. Till enstaka destinationer kan det tillkomma en summa på högst 2000 kronor (ial.se, 

2012-11-08, b). Med Volontärresor kostar den billigaste resan 4000 kronor enligt Maria, en av 

grundarna av Volontärresor. Den dyraste resan sträcker sig uppåt 30 000 kronor 

(volontärresor.se, 2012-11-08, d). Anledningen till prisskillnaden mellan Volontärresor och 

IAL är enligt Erika från IAL; 

 

 
För det första är vi en ideell organisation och de är ett aktiebolag. Så att de ska ju tjäna pengar […] 

Jag har lite siffror här till dig bara som ett exempel. Förra året tillexempel hade vi 144 

medlemmar, som är väldigt lite. 37 stycken åkte iväg på läger och det är i princip, det är de 

pengarna vi får in som organisation, när svenskar betalar in. Och det är 850 kronor, plus 150 för 

medlemmarna, så att fick in i princip 49 000. Femtio procent av det här går till asså avgifter till 

moderorganisationen och försäkringar, så de täcker det. Så sen de kostnader vi har är typ 

webbhotellet, kontorsmaterial, resor till styrelsemöten, el. Så vi har alltså i princip 25 000 att röra 

oss med.   

 

 

Erikas statistik (se bilaga 3) visar en kraftig förändring på senare tid i både antalet 

medlemmar och utgående svenska volontärer inom IAL. År 2005 har IAL 404 medlemmar 

och 152 personer valde att resa utomlands som volontär genom organisationen. Redan år 2006 

har IALs medlemsantal minskat till 265 medlemmar och bara 79 volontärer. År 2011 hade 

medlemsantalet sjunkit till 114 medlemmar och endast 37 volontärer. IALs intäkter på 49 000 

kr år 2011 kan jämföras med siffror hämtade från allabolag.se (2012-11-24) som visar 

Volontärresors nettoomsättning från samma år på 9 267 000 kronor. 

 

Marias svar på varför volontärresan skiljer så mycket i pris mellan organisationerna är 

att IAL kanske får någon form av bidrag från Europeiska unionen (EU). All mat och boende 

ingår i Volontärresors erbjudande påpekar hon. Maria understryker att alla samarbetspartners 

på destinationerna är lokala organisationer med lokal arbetskraft anställd. Volontärresan är 

dyr för att volontärernas pengar ska gå till projektet på destinationen och den lokala 

organisationen. Maria understryker att det finns många på destinationen som gärna skulle ta 

emot boende och mat i utbyte mot arbete om möjligheten fanns. Därför bör volontären 

erbjuda något mer än enbart arbetskraft.  

 

 

 

6.1 Reflektion över ekonomiskt läge 
 

Volontärresors resa kostar upp till 30 gånger så mycket som IALs volontärresa. Maria 

från Volontärresor förklarar att de har dyra priser för att de extra pengarna ska gå till de lokala 

projekten. Att IAL skulle få EU bidrag stämmer alltså inte. Att mat och boende ingår i 

Volontärresors erbjudande och att alla samarbetspartners på destinationerna är lokala 

organisationer med lokal arbetskraft är heller ingen hållbar förklaring till prisskillnaden 

eftersom det samma gäller för IAL.  
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En skillnad i utgift mellan IAL och Volontärresor är att IAL inte har någon anställd 

och därmed inte har några lönekostnader. Dessutom har IAL inte längre något kontor medan 

Volontärresor har kontor i både Stockholms och Göteborgs stadskärna. IALs marknadsföring 

går knappt att jämföra med Volontärresors, som kommer bland de tre översta på en Google 

sökning på ordet volontärarbete (google.se, 2013-01-04) och är med på olika mässor 

(volontärresor.se, 2012-11-08, e). Kostnader som inte kan vara speciellt billiga.  

 

IAL hade 49 000 kronor att röra sig med år 2011, och Volontärresor omsatte över 9 

miljoner kronor samma år. Även om alla som reste med Volontärresor år 2011 valde en resa 

som kostar 30 000 kronor så var det i alla fall fler som reste med Volontärresor än som reste 

med IAL samma år. Varför väljer majoriteten att resa med Volontärresor när de är mycket 

dyrare? Handlar det enbart om att IAL inte syns? Samma år som Volontärresor grundas, år 

2005, minskar IAL sitt medlemsantal dramatiskt från 404 medlemmar, till 265 medlemmar år 

2006. Kanske måste IAL ta mer betalt för sin volontärresa för att kunna marknadsförs sig och 

därmed överleva som organisation? Kanske riskerar de då att kommersialisera sin verksamhet 

och förlora sin grund som ideell verksamhet.  
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7. Resena rens perspektiv 

 I det här kapitlet studeras volontärresan från resenärens perspektiv. Detta för att ta 

reda på den postmoderna resenärens syfte med en ideell respektive kommersiell volontärresa. 

På vilka sätt kan de två olika researrangemangen upplevas uppfylla en önskan om en moralisk 

resa och på vilka sätt kan volontärresan tänkas bidra till den postmoderna resenärens 

identitetsskapande? För att få svar jämförs och analyseras material från djupintervjuer med 

fyra individer som rest på en volontärresa. Först undersöks resenärernas motiv till valet av 

volontärresan, i nästa del undersöks volontärresenärernas upplevelse av volontärresan och i 

den sista delen utreds volontärresenärernas erfarenheter och hur resan har påverkat 

respondenterna. Sofia reste med den kommersiella resebyrån Volontärresor till Sydafrika, 

Frida reste som en del av sin gymnasieutbildning till Kenya, Greta reste med Volontärresor 

till Ecuador och Jenny reste under ett studieuppehåll från universitetet till Uganda. Först 

behandlas respondenternas motiv till och förväntningar inför volontärresan.  

 

 

 

7.1 Valet av volontärresa 

7.1.1 Sofia   
 

Den planerade resan till Asien ställdes in då Sofias kompis fick förhinder. 

Anledningen till att det blev just en volontärresa för Sofias del var för att hon skulle resa själv, 

Volontärresors resealternativ erbjöd en trygghet eftersom allt organiserades i förväg säger 

Sofia. Hon tyckte det kändes skönt att ha en mellanhand att skylla på om något skulle gå fel. I 

första hand ville Sofia resa, i andra hand kom viljan att hjälpa till, det blev två flugor i en 

smäll. Sofia tycker om att hon kunde välja själv precis när och vart hon ville åka, Sydafrika 

med alla coola djur hade länge varit en dröm. Sofia säger själv att hon var lite lat i sitt val av 

researrangör då hon Googlade volontärresa och fick upp volontärresor.se som första träff. När 

hon dessutom möttes av en temaresa med fotoinriktning på hemsidan var valet givet, Sofia 

älskar att fotografera. Sofia hade inga speciella förväntningar av sin resa, förutom att  få se ett 

lejon. 

 

 

 

7.1.2 Frida   
 

Sista året på barn och fritid programmet på gymnasiet skulle Frida ha praktik samt 

skriva ett projektarbete i slutet på terminen. Fridas vän som bodde granne med en kvinna, 

Kicki, som arrangerade gruppresor till en mission i Kenya, kom med idén att genomföra 

praktik och projektarbete på missionen. Kickis resepaket gick vanligen ut på att gruppen fick 

en veckas insyn i arbetet på missionen, följt av en veckas semester vid Mombasakusten.  

 

 
Det lät väldigt spännande att få åka till Kenya liksom. Jag hade ju inte varit och åkt så långt förut. 

Sen tyckte jag det verkade vara en väldigt kul erfarenhet, eller en väldigt intressant erfarenhet. Att 

få åka till Kenya och jobba, jag kände att det inte är så ofta man får den chansen. På det sätt som 

jag kunde göra... Jag var student och kunde göra praktik, just under en kanske kortare period också 
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[…] Just att uppleva något nytt tror jag, var ganska motiverande […] Jag tänkte också ganska 

mycket på att få hjälpa andra. Men det låter så klyschigt […] Själva tanken att hjälpa till var nog 

viktigt då, men i det stora hela handlade nog resan mycket om att få uppleva Kenyas kultur… och 

ja… uppleva saker. 

 

 

Trots att Frida skrev ett arbete om hur det är att vara volontär under sin resa i Kenya så 

tänkte hon aldrig på sig själv som en volontärresenär. Enligt Fridas mening varar 

volontärresan under en längre period, kanske ett halvt år eller ett år, och all tid och pengar 

läggs på att vara just volontär.  

 

 

 

7.1.3 Greta   
 

Samma termin som Greta tänkte börja studera vid universitetet bestämde hon sig 

istället för att åka på en volontärresa. Hennes kusin hade redan bokat sin volontärresa och 

Greta kände att hon också ville iväg och göra någonting. Att resa var vad hon hade tänkt göra 

efter gymnasiet sedan hon var liten, men tiden för resan hade aldrig varit rätt. Tre år efter 

studenten slog Greta slag i saken och bokade en volontärresa till Quito, Ecuador 

 

 
Jag ville till Sydamerika, men först ville jag till Costa Rica. Och det är ju inte Sydamerika riktigt 

men… Men där var det fullbokat. Och då fanns det Peru eller Ecuador. Och då tänkte jag, eller jag 

ville till ett spansktalande land eftersom jag läst spanska. Det var lite den baktanken också. Och så 

blev det Ecuador för jag tyckte Ecuador verkade roligare än Peru, jag vet inte varför. Men det 

tilltalade mig på något sätt, Ecuador. 

 

 

Att det blev just Volontärresor som Greta bokade sin resa med var mest en slump. 

Hennes kusin bokade via dem, och Greta letade inte vidare. Hon tyckte organisationen 

verkade bra, priserna var humana, och allt lät bra.  

 

 
… de har ju så fin hemsida. Haha… nej men asså jag kände mig trygg. Jag tycker de var pålitliga, 

och fanns olika grejer […] Jag tyckte det verkade vara lite, ett sätt att lära, ett sätt att lära känna ett 

land. Eller bättre. Och ge någonting. Lite egoistiskt, för man känner ändå, man känner att jag gör 

en god handling på något sätt. Men det var för att det var, jag tror att jag har alltid velat åka och 

volontärarbeta, jag vet inte varför, för att jag just vill hjälpa till på något sätt. Och att det är en 

upplevelse i sig… det känns bättre det än att åka och supa bort pengarna i Thailand, eller jag vet 

inte. Sedan är det ett ganska bra sätt om man vill komma långt, som till Ecuador. Det är ganska 

smidigt sätt att göra det på, man får en fast punkt och fasta rutiner på något sätt ett jobb liksom…  

 

 

Greta svarar skämtsamt att det hon förväntade sig av resan var att överleva. Hon 

ville att resan skulle bli en upplevelse och att hon skulle växa som människa.  
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7.1.4 Jenny  
 

En klasskamrat till Jenny skulle ta ett sabbatsår från universitetsstudierna och dra till 

London ett år. Jenny kände att ett studieuppehåll ville hon också göra men det var inte någon 

stor europeisk stad som lockade. 

 

 
… det finns väl något som lockar med, eh det som är så pass annorlunda. Jag visste ju ingenting, 

asså jag var ju, hade jätte jättedåligt koll på hela kontinenten Afrika[…] Det jag kollade upp innan 

jag åkte till Uganda var väl egentligen två saker, det var att det inte är så här jättefarligt liksom, att 

de har någon konflikt pågående och sedan att de gärna pratar engelska.  

 

 

Jenny hittade sin värd på webbsidan workaway.info. Där kan man registrera sig som 

host eller worker. Jenny visste att hon ville åka till Afrika och jobba med någonting, men inte 

med vad eller vart. Att jobba är ett bra sätt att komma in i en kultur, och det hjälper alltid på 

något sätt om man arbetar gratis tänkte hon. Efter att ha letat runt på workaway.info fastnade 

Jenny för Fredds beskrivning.  

 

 
Eh… han skrev typ vill du hjälpa till med ett socialt projekt? Jag jobbar på en radio och TV station 

så att jag kan hjälpa dig med kontaktförmedling… eh… jag vet inte. Det verkade så himla 

spontant, det verkade inte som att det var en organisationsjätte bakom som var så här Ha Ha nu 

ska vi tjäna pengar på ehm… vita människor som vill hjälpa typ asså… Det kändes bara så himla 

soft så då skrev jag till honom och så mailade vi typ en månad och sedan så bokade jag min biljett 

och åkte. 

 

 

Jenny hade inte några förväntningar innan sin resa, mycket på grund av att hon inte 

visste mycket mer än att det skulle stå en kille på flygplatsen som hette Fredd när hon landade 

i Uganda. Jenny påpekar att om hon hade velat ha allting strukturerat och ordnat för sig hade 

hon vänt sig till en organisation. Hon tycker att ovissheten är ett pris att betala när man reser 

på egen hand. Jenny medger att hennes resa hade kunnat sluta illa och hon är väldigt glad över 

att allt gick så bra.  

 

 

 

7.1.5 Jämförande återkoppling av fyra olika motiv till en volontärresa  
 

Trots respondenternas liknande bakgrund har de valt att arrangera sin volontärresa på 

skilda sätt, men för alla fyra är själva resan och upplevelsen av en annan kultur det centrala. I 

andra hand kommer hjälparbetet, som snarare beskrivs som ett verktyg för att komma in i 

samhället på ett mer integrerat sätt, än som arbete. Volontärresenärerna söker en upplevelse 

bortom det rena nöjet, de vill bidra med något till värddestinationen, de försöker kompensera 

för sin semester genom att volontärarbeta. Försöket till en kompensation kan ses som en 

individuell lösning på sociala olikheter enligt Butchers (2003). Det verkar dock inte som mina 

respondenters längtan efter att göra gott har lett till personlig skuld som Butcher (2003) 

påstår. Både de som rest ideellt och de som rest med en kommersiell arrangör känner att resan 

har gett personlig utveckling men också ett meningsfullt hjälparbete på destinationen.  
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 Sofias och Gretas påstående, att valet av volontärresearrangör var en slump, bekräftar 

Erikas påstående, att IAL inte syns tillräckligt och individer letar inte vidare när de väl funnit 

vad de söker. Både Sofia och Greta uttrycker att tryggheten var en viktig komponent av 

volontärresan, något Volontärresor själva anser vara en viktig del i volontärresepaketet, så 

kanske var valet av arrangör inte helt slumpartat ändå. Även Jenny ansåg tryggheten vara en 

viktig komponent, men tog själv på sig ansvaret och läste på om sitt resmål. Och även om 

Frida inte nämner tryggheten som en viktig faktor i sin volontärresa kan det faktum att hon 

var bekant med arrangören ha bidragit till att hon vågade resa iväg. För Jenny verkar risken att 

arrangera resan själv en del av upplevelsen, och hon uttrycker en misstro mot 

volontärresearrangörernas dyra priser. Och kanske är det så, att på grund av vita människors 

rädsla för den obekanta miljön i Tredje världen som företag som Volontärresor kan tjäna 

pengar på att förmedla trygghet, en hand att hålla i genom resan i landet annorlunda. 

Intressant är att en av de största skillnaderna mellan Västvärlden och Tredje världen är just 

pengar. Kanske anses en resa till Tredje världen farlig för att de fattiga antas vilja ha vad de 

rika har. Volontärresebyrån tjänar då pengar på den rika västerlänningens rädsla att bli av med 

sin trygghet i form av sitt ekonomiska välstånd. 

   

 

 

 

7.2 Volontärreseupplevelsen 
  

 Vidare undersöks respondenternas uppfattning av volontärupplevelsen. Hur resenären 

ser på volontärarbetet och sin insats på plats. Hur upplevdes volontärresan som helhet, och 

vad var det som gjorde störst intryck på resenärerna under volontärresan. Frågorna anser jag 

viktiga för att söka förståelse för volontärresans betydelse för den postmoderna individen och 

för att kunna koppla volontärresan till den postmoderna turistens behov och den moraliska 

semestern.  

 

 

 

7.2.1 Sofia   
 

På Campfire Safari gick Sofias volontärarbete ut på att motverka erosion på vägarna i 

ett naturreservat. Innan resan hade Sofia fått information om att hon skulle arbeta varje dag 

men så var inte fallet väl på plats. Fysiskt arbete utfördes endast ett par gånger under hela 

vistelsen. Resans utlovade fototema var heller inget som Sofia märkte av väl på plats i 

Sydafrika. Det fanns visserligen otroligt vackra vyer ett fotografera ute i reservatet, men en 

tematiserad fotovolontärresa hade gett förväntningar om något mer.  

 

När Sofia anlände till Sydafrika blev hon hämtad av ägarna till ranchen hon skulle bo 

och arbeta på. Under en tid var Sofia ensam svenska på volontärlägret, volontärresenärer, 

guidekursdeltagare och studenter som skulle skriva examensarbete från olika europeiska 

länder bodde tillsammans och kom och gick. Sofia berättar att de blev som en familj och att 

man verkligen kunde vara sig själv. Det var bra standard på boendet, en trasig fläkt i första 

rummet, men annars tillgång till toalett och dusch. Sofia hade ingen egentlig kontakt med 

lokabefolkningen utom dem hon bodde hos, men lägger ändå en betoning på att hon levde 

på ”deras” villkor. Sofia refererar till lägret på Campfire Safari som sin ”Bushfamilj” och 

mamman på Campfire Safari hade kallat sig själv för volontärernas ”bushmamma”.  
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Som volontär fick Sofia ställa upp på att låtsas vara turist för de blivande guiderna att 

öva sig på, dessutom fick hon ta del i föreläsningar som var del av guideutbildningen. Dessa 

föreläsningar var mer djupgående än de föreläsningar som ingick i volontärresan. Sofia säger 

att hon hade tur som fick delta och att de var mycket inspirerande. Dessutom fick hon istället 

för att arbeta med volontärprojektets vanliga arbete delta i en holländsk students 

examensarbete genom att kartlägga de utrotningshotade tarantellaspindlarnas nästen i 

reservatet. Sofia är nöjd över att hon åkte ensam och att hon stannade så länge på samma 

plats, det blev hennes hem. Hon säger att det bästa med resan är alla bra minnen. Om hon har 

svårt att somna om kvällen kan hon alltid tänka på Afrika och somna gott.  

 

 

 

7.2.2. Frida   
 

Under de två första veckorna i Kenya följde Sofia och hennes vän med Kickis 

gruppresa på besöken på missionen och på en veckas semester. Semestern var frivillig, men 

Kicki hade rekommenderat att åka med för att få en chans att se mer av landet. Frida påpekar 

att semestern bekostades av dem själva, hon säger att det kändes konstigt, att ena veckan bo 

på lyxhotell och andra veckan bo och arbeta i slummen. Det är nästa så hon skäms lite över att 

berätta om det. Med resegruppen besökte de en Massajby som inga andra turister brukar 

besöka, då byn är en del av missionen. Frida berättar om den konstiga konstrasten mellan 

Massajerna i byn och de som kom och dansade på hotellet en vecka efter besöket i byn, det 

kändes otroligt fejkat säger Frida.  

 

Efter de två första veckorna ihop med resegruppen åkte Frida och hennes vän tillbaka 

till missionen i slummen en bit utanför Nairobi. Missionen bestod av ett pojkhem, flickhem, 

förskola och ett socialkontor. På missionen tillfrågades tjejerna vad de ville göra. Frida 

berättar att utbildningen hemma i Sverige hade medfört att hon var intresserad av allt ifrån 

arbete på socialkotor till förskoleverksamhet. Det var svårt att hjälpa till på förskolan då de lär 

sig på ett språk Frida inte behärskar, men på socialkontoret kunde hon vara med och lyssna på 

folks problem på engelska. Hon hjälpte även till att paketera och dela ut mat på ett matkontor.  

All övrig personal på missionen var lokalbor. Frida är mest nöjd med det kalas hon och 

hennes vän anordnade på barnhemmet. De hade tagit med sig ballonger och godis från 

Sverige.  
 

 

Det tyckte barnen var så himla roligt, det var så roligt att se. Asså de har ju kalas ibland liksom. 

Det är ju inte så att de lever på vatten och bröd. Absolut inte. Men de är ju vana vid att äta samma 

mat varje dag. Så vi köpte annan mat, pommes och kyckling och sånt. Så det tyckte de var kul. 

 

 

Även fast Frida inte åkte helt ensam är hon mest stolt över att hon reste på egen hand 

med en vän. Att de klarade sig själva där nere, och att de tog steget. Frida tror inte att resan 

hade blivit lika rolig om hon hade rest helt ensam utan en vän, att det hade varit tuffare. Hon 

berättar hur de två vännerna om kvällarna diskuterade hur dagen hade varit.  

 

Det starkaste minnet Frida har från sin resa är från en kvinna som kom in med sitt 

döende barn en dag på socialkontoret. Barnet var knappt ett år och hade fel på luftrören, 

kvinnan behövde pengar för barnets operation berättar Frida. Men missionen måste vara 
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rättvis och ge ungefär lika mycket pengar till alla som söker hjälp. Minnet av kvinnans 

förtvivlan är fortfarande väldigt starkt hos Frida. Innan hemresan lämnade hon och hennes 

vän bidrag till barnets operation. Frida säger att annorlundaheten i Kenya bar både en bra och 

en dålig upplevelse. 

 

 
… dåligt annorlunda mot Sverige just på grund all fattigdom och sånt. Man fick se folk som bodde 

liksom i slummen, asså i något plåtskjul. Men det var svårt, man fattade liksom inte, det är svårt 

att ta till sig på något sätt. Hur det verkligen är. Men asså det bra var väl att det är kul att se ny 

kultur och uppleva landet, asså vi fick ju uppleva Kenya på ett helt annat sätt kanske än vad en 

vanlig turist får, tror jag. 

 

 
… sen kommer jag ihåg att barnen var jätterädda för oss, de små barnen, för att vi var vita. Det är 

ju ett ganska komiskt minne. Barnen var ganska… stod liksom och ryckte en i håret på armarna, 

för de har ju inte hår på sina armar. De tyckte vi var så konstiga liksom. Det tyckte jag var så 

konstig kontrast. Där var vi annorlunda medans här i Sverige, då är det ju dom som är annorlunda 

liksom. Det var så konstig kontrast och verkligen vara den som var uttittad och ja… annorlunda. 

 

 

Frida berättar att det var lite svårt att ta sig runt på egen hand för henne och hennes 

vän. Det var ett ganska farligt område de bodde i berättar hon, de fick absolut inte gå ut på 

natten. Hela missionen var inhägnat med höga stängsel och på kvällarna låstes grindar och 

dörrar.  

 

 

 

7.2.3 Greta   
 

Greta blev väl omhändertagen av sin första värdfamilj bestående av två systrar och en 

bror, syskonen var vana vid att ta emot volontärer. Greta trivdes bra även om hon inte 

upplevde någon gemenskap med sina värdar. Hon tror att en ”riktig familj” kanske hade tagit 

med henne på mer utflykter, medan dessa unga människor hade nog med sitt eget. På grund 

av en incident mot slutet av Gretas resa tvingas hon byta boende. Hon hamnar då hos en riktig 

familj, där Greta blir behandlad som en av mammans egna barn och boendesituationen blir 

underbar. Hon tror inte att hon är den vanliga volontärtypen och att det var därför det skar sig 

med den första värdfamiljen. 

 

 
De som åker och volontärarbetar de brukar vara lite… jag kan inte förklara men jag tror inte jag 

var den klienten… Den typ volontärarbetaren. Att de var lite chockade över att jag var som jag 

var… Jag tänker mig tjejer i hästsvans, med så här ryggsäck, och liksom bekväma vandrarskor och 

inget smink… gud vad jag låter generaliserande nu, men jag tror inte många volontärarbetare, jag 

så här tycker om att röka liksom och sådana saker. Och gå ut och festa, jag tror inte det är typ 

classic volontärarbetare. 

 

 

Arbetsrutinerna på dagiset snappade Greta upp efterhand genom att se på övrig 

personal. Utöver de ordinära arbetsuppgifterna ägnade Greta mycket tid till att leka med 

barnen, något som totalt bortprioriterades av de andra kvinnorna i personalen. Volontärresan 

var både den bästa och den värsta upplevelsen i Gretas liv. 
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Den bästa för att man lär känna sig själv väldigt mycket tycker jag […] jag åkte själv liksom, till 

ett helt okänt land där jag inte känner någon. Och jag tror att det är, ja någonstans så har det gett 

mig att jag kan klara det. Men sedan värsta för att man känner sig väldigt ensam. Asså det var… 

asså jag kände mig väldigt ensam många gånger. Och så eh… lite otrygg på något sätt för att man 

liksom inte har sina nära. 

 

 

Greta tror att det var viktigt för henne att resa just själv, det var en utmaning. Hon har 

alltid haft i sitt huvud att åka själv någonstans. För att få någonting som är hennes eget, sin 

egen upplevelse. Hitta egna personer de hon känner och ingen annan hemma. 

 

 
Och sen tror jag det är ganska viktigt för människor att göra någonting sånt här. Att göra något 

själv. Jag tycker alla borde göra det […] Man pushar ju sig själv också när man är ensam, att göra 

saker. Jag var tvungen att åka runt själv om jag ville se någonting […] Jag reste bara de två sista 

helgerna, det var då jag riktigt tog tag i det […] Jag brukade gå ut faktiskt, med min lärare till 

exempel då. Så lärde jag känna massa, asså jag gick ut på krogen, så brukade jag ligga och sola på 

terrassen […] Hänga med de jag bodde med, gå på stan och kolla i affärer, kolla runt på stan. 

 

 

Greta tror att resan hade blivit mycket lättare om hon hade rest med en vän, hon hade 

känt sig mycket säkrare och mått mycket bättre tror hon. Greta säger att hon hade gjort mer 

saker, vågat ta tag i saker fortare. Hon tror att mycket hade underlättats om hon hade rest med 

en vän.  

 

 

 

7.2.4 Jenny   
 

Väl framme i Mbale i Uganda följer Jenny med en kille som också bor hos Fredd, till 

ett barnhem för att se om de behövde hennes hjälp. Jenny arbetade på en skola några gånger 

men där var det svårare att konkret vara till hjälp. Hon beskriver att hennes närvaro var 

stöttande för barnen på skolan men att språket blev ett hinder. På barnhemmet var det enklare 

eftersom de små ännu inte börjat prata och den vuxna personalen behärskade tillräckligt 

mycket engelska för att föra en konversation.  

 

 
Och då kände jag att på barnhemmet så kunde jag, så här, göra någonting. Jag kunde hjälpa, jag 

kunde avlasta […] det handlar mycket om också att lyssna på dem i personalen och alltså mycket 

bara vara där och vara ett stöd, för att det är ju ett hårt liv. Ehm ... Och det är ju något som man 

verkligen får en inblick i vardagen […] Det är ju ofta penga brist, och ibland så hjälpte jag till med 

pengar. Jag försökte att inte visa det, att jag gjorde det. Ja, för då sprids det ju ett rykte… Här kan 

du komma och hämta dina pengar, hos bankomaten typ. Så att eh… Det var ju ett ständigt 

dilemma. Om man skulle ge pengar eller inte […] För att jag var ju inte där för att ge pengar jag 

var ju där för att hjälpa till. 

 

 

På fritiden spelade Jenny fotboll, dansade och spelade trummor på en musikskola. 

Jenny reste även runt lite för att få semester, se sig omkring och uppleva saker. Ibland 

umgicks hon med pojkarna på gatan, en av killarna blev hennes vän, de fick väldigt bra 

kontakt och hittade på saker ihop berättar hon.  
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Jenny påstår att det bara är att gå in och ta ett jobb i Uganda om man är beredd att 

arbeta gratis. De är vana vid att få hjälp utifrån och tar gärna emot det, Jenny upplever inte att 

hon tog en anställning från den lokala arbetsmarknaden. 

 

 
När de inte behövde betala mig tog jag ingens jobb […] För de litade inte på att jag skulle stanna 

kvar och vara där så pass mycket att de skulle säga upp någon annan heller. Jag tror i så fall 

snarare att kritik skulle kunna vara, jag fick ju aldrig höra det men jag kan ju tänka själv att istället 

för att jag går här och hjälper till lite lite grand så hade jag kunnat ta de pengar som jag la på 

flygbiljetten och göra någonting annat mer praktiskt. Men det var ju mer min egen tanke liksom. 

För det är ju pengar främst som saknas i alla led.  

 

 

Men det är svårt att veta vad pengarna ska läggas på. Först funderar Jenny kring 

utbildning, men även om en ugandier har utbildning finns det ofta inget betalt arbete, och 

finns betalt arbete är lönen extremt låg. Hela landet och speciellt den styrande makten måste 

byggas om från början. Jenny påstår att exempelvis Rwanda som har haft jättestora problem i 

sin historia har en bättre grund än Uganda, då de inte har problem med korruption på samma 

sätt. Hon berättar att känslan av hopplöshet svängde fram och tillbaka. För även om hon 

hjälpte en människa med lite pengar finns tusentals, miljontals fler som behöver lite till.  

 

 
Men ehm … Ja, det är nog någonting som man får leva med liksom. Så att, för att annars orkar 

man inte vara där, om man inte klarar av att acceptera det. Sedan tyckte jag det var jätteskönt att 

det var ju två killar, asså då Jean och Ben då, som är också från Europa som också på något sätt, 

men kunde diskutera liksom […] vi var tre stycken som kom från… Som förstod varandra. Att 

vi… Vi tyckte vissa saker var helt sjuka. 

 

 

Jenny är mest nöjd med Fredd och hans sätt att ta emot henne. Han var så avslappnad 

och enkel. Men självklart är hon nöjd med allt, jobbet på barnhemmet, alla människorna hon 

träffade.  
 

 

Jag levde mer där. Att här är vi så himla organiserade och ordentliga och man vet vad man ska 

göra liksom på en dag. Där var de mer spontant och, ah det kändes som att jag levde kanske till 

100 % där när jag kanske lever till 80 % när man är i Sverige. Att det är så himla kontrollerat. 

 

 

Jenny är stolt över att hon åkte. Det var inte speciellt många positiva reaktioner från 

folk i hennes närhet när hon först kom med idén om sin resa. De flesta verkade tycka att hon 

var ganska dum, hon säger att alla har en föreställning om att det är så himla farligt i Afrika.  

 

 
 
7.2.5 Jämförande återkoppling av fyra olika volontärreseupplevelser  
 

 Alla medverkande resenärer var dedikerade till volontärarbetet under resan, men de 

lägger även tyngd i att resa runt och uppleva landet de befunnit sig i. Trots att både Sofia och 

Jenny också reste ensamma på volontärresan är Greta den enda som kände ensamhet. Sofia, 

Frida och Jenny hade andra resande européer i sin närhet vilket kan relateras till Munts (1994) 

påstående om att det är viktigt för den postmoderna resenären att ha likasinnade omkring sig. 

Trots att Greta kände sig ensam lägger hon stor vikt i att resa själv. Frida och Jenny uttrycker 
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istället en lättnad över att ha någon att prata om sina intryck med. Kanske beror detta på att 

Frida och Jenny var de enda som kom i kontakt med verklig och påträngande fattigdom. Att 

Frida tyckte det var svårt att ta in fattigdomen medan Jenny anser att det var något man lärde 

sig leva med beror troligtvis på att Jenny var borta en längre tid än Frida. Alla fyra 

respondenter uttrycker stolthet över att de genomfört volontärresan, men bara Jenny fick 

negativ respons på sin resplan, vilket förmodligen beror på att hennes resa var minst 

organiserad, och som hon själv uttrycker; Afrika anses ofta vara farligt. Igen väcks tanken om 

vikten av trygghet i volontärresekoncept.  

 

Turisten vill aktivera flera sinnen samtidigt under turismupplevelsen och vissa 

turismutrymmen har förvandlats till ”lekplatser” som aktivt engagerar människor, objekt och 

platser enligt Urry och Larsen (2011). Volontärresenären tillåts interagera med 

lokalbefolkningen, alla fyra respondenter upplever ett varmt mottagande på värddestinationen. 

Likt Maria Olsson från Volontärresor påstår medför volontärresan att volontären ser sig själv 

som en av dem, istället för ett att bidra till ”vi och dem” förhållande. Tomlinson (2003) 

beskriver hur globaliseringen har lett till att den nationella kulturella identiteten har 

försvagats. Men volontärreseupplevelsen förstärker en personlig kulturell identitet genom att 

agera ”lekplats” för den existentiellt hemlösa individen. I den interagerande 

volontärturismupplevelsen tillåts individen att leka med sin identitet, och att identifiera sig 

själv med lokalinvånarna. Urry och Larsen (2011) skriver att när individen är på semester ses 

omvärlden med andra ögon, med intresse och nyfikenhet. Platsen talar till turisten på ett sätt 

som uppskattas, som får turisten att ta in en bit av destinationen och resan till sin egna 

personliga historia, till uppbyggnaden av sin personliga kulturella identitet. Dock beskriver 

Jenny att hon som volontär i Uganda var där för att hjälpa till, samt att det var skönt att ha 

andra européer i sin närhet, vilket tyder på en viss distansering från värdsamhället. Även om 

kulturell identitet inte är knuten till nationalstaten längre verkar den vara knuten till 

geografiska områden där förhållandena är någorlunda det samma.  

  

 Sofia hade inte någon kontakt med lokalbefolkningen i Sydafrika, men påstår ändå att 

hon levde på lokalbefolkningens villkor (enligt Butcher (2003) en viktig komponent i det 

samtida moraliska resandet). Men Sydafrika ett land som lider av en utbredd fattigdom och 

stora inkomstskillnader (sv.wikipedia.org, 2012-12-22). Att leva på ”deras villkor” och 

referera till en familj som äger en kommersiell volontärturiststation syftar snarare till en övre 

medelklass än den genomsnittlige sydafrikanska invånaren. Även Frida fick ta del av en 

polerad del av den Kenyanska kulturen, med Massaierna på lyxhotellet. Men Kickis resegrupp 

besöktes en ”äkta” Masaiby som inga andra turister besöker. Kicki besöker dock säkerligen 

denna Masaiby med varje gruppresa. Så vad menas egentligen med ”inga andra turister”? 

Både Sofia och Frida gör anspråk på det status- och smakspel Urry och Larsen (2011) 

uppmärksammar. Turisten uttrycker sin identitet genom att särskilja sig från medresenärer. 

 

 
 

7.3 Erfarenheten 
 

Till sist undersöks erfarenheten av volontärresan. På vilket sätt påverkas respondenten 

av sin volontärresa idag, vilka upplevelser var starkast och på vilka sätt skiljer sig 

erfarenheten av den ideella samt kommersiella volontärresan är frågor som ska besvaras i 

denna del. Detta för att ge en djupare insikt i hur volontärresan kan ingår i det moraliska 

resandet samt vad i volontärresekonceptet som kan tilltala den postmoderna resenären. 
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7.3.1 Sofia   
 

Sofia planerar redan att resa som volontär igen, men inte via Volontärresor. Resan till 

Sydafrika öppnade hennes ögon för alternativet att resa på egen hand, bland annat eftersom 

hon på Campfire Safari träffade en familj som hade bokat allting utan hjälp av någon 

organisation och kommit undan mycket billigare. Sofia rekommenderar dock att resa med 

Volontärresor till förstagångsresenärer. Själv tyckte hon det kändes krångligt att ordna resan 

själv första gången och ville ha allting klart för sig av någon som kunde, hon kände att det var 

värt pengarna – ”det blev helt rätt”.  

 

Sofias upplever sitt volontärarbete, att motverka erosion på vägen inne i 

naturreservatet, som en bra och betydelsefull uppgift. I övrigt anser hon inte att själva 

samhället gynnades av hennes närvaro, men erfarenheten har öppnat hennes ögon för problem 

och konflikter som händer där nere. Sofia berättar gärna om sin upplevelse och hon anser att 

det bidrar till att folk i hennes närhet får lära sig om Sydafrika och landets problematik. Sofia 

funderar även över möjligheten att utbilda sig för att åka tillbaka till Sydafrika och arbeta. Det 

var under volontärresan som Sofia bestämde sig för att börja den utbildning hon nu läser, 

hållbar samhällsutveckling. Efter en inspirerande föreläsning om natur- och miljövård letade 

hon upp utbildningen. 

 

 
Hållbar samhällsutveckling det låter coolt det låter lite som det de gör här, det väljer jag!  

 

 

 Sofia visste redan innan resan att det är viktigt att värna om naturen, hon har alltid 

varit miljöintresserad. Men intresset ökade då hon fick se konkret vad man kan göra och att 

det finns människor har miljöarbete som sysselsättning. Sofia hoppas att hon kommer resa 

tillbaka till Sydafrika. Men hon är osäker angående sin framtid inom utbildningen, dels lockar 

miljöarbete i Sverige. Samtidigt ett liv i Sydafrika lockar. Sofia anser att volontärresan ger en 

insyn i samhället, man får lära sig om människor, djur och växter istället för att bara se dem. 

Volontärresan ger djupare kunskaper enligt Sofia. 

 

 

 

7.3.2 Frida   
 

Det var skönt att komma hem till Sverige igen efter resan till Kenya säger Frida. Väl 

hemma var hon glad att hon hade åkt, resan var det bästa hon gjort i sitt liv. Men Frida kände 

sig delad. Insikten om fattigdomens vidd fick Frida att känna hopplöshet och inse hur hjälplös 

människan är. Men hon var iväg för kort tid för att resan skulle ha påverkat henne på djupet. 

Givetvis tänker Frida ibland på barnen på missionen och undrar hur de har det, och hon 

hoppas att hon reser tillbaka någon gång. Frida rekommenderar att resa som volontär, och om 

inte enbart hjälpinsatsen lockar till resa tycker hon att volontärresan är ett bra sätt att lära 

känna kulturen i ett land.  

 

 
Människor vi träffade var så himla glada, ja det är kul […] Det är nog nyttigt att får lite perspektiv 

på saker. Att, ja det låter klyschigt, men se hur bra vi har det här i Sverige. Det kanske är det 

många behöver göra. 
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Frida har ”slös grejen” i åtanke.  

 

 
… man kanske slänger mat och kanske inte tänker på att vi ska ta hand om, att vi ska vara glada 

för det vi har […] Jag tror att många kanske skulle behöva inse att det inte är självklart att man har 

mat på bordet, att kylskåpet är fullt med mat eller att man har en garderob full med kläder.  

 

 

Dock erkänner Frida att hon själv inte har med sig dessa tankar varje dag, men hon tror 

ändå att resan var nyttig, och hon anser att missionen i Kenya gör stor nytta. Skulle Frida resa 

på en volontärresa igen skulle hon välja en ideell organisation. Det känns mer rätt, att resa 

med en kommersiell arrangör som bara vill tjäna pengar känns motsägelsefullt säger Frida. 

Den ideella organisationen kanske tar pengarna och ger till de som behöver dem istället 

påpekar hon.  

 
 

7.3.3 Greta   
 

Volontärresan har påverkat Gretas självbild på ett positivt sätt. Hon tycker att andra 

utmaningar i livet känns lättare att hantera i jämförelse medvolontärresan. Greta vill åka 

tillbaka till Ecuador så fort hon har råd och hon rekommenderar absolut andra att resa som 

volontär. 

 

 
För jag tycker att om man ändå ska åka någonstans så kan det vara fint att göra en insats […] det 

där att man skulle kunna ge tillbaka om man har råd liksom, rik och har möjlighet liksom. Istället 

för att kanske åka typ och backpacka i Thailand och gå på full moon party till exempel… Jag tror 

det är ett bra sätt att lära känna människors kultur tycker jag faktiskt. Och man får bo hos en 

familj, om man åker på sån som jag gjorde. Därför skulle jag rekommendera det (volontärresan), 

om man vill komma nära kulturen. 

 

 

När jag frågar Greta om hennes tankar kring att hon valde en kommersiell 

volontärresearrangör svarar hon;  

 

 
Oj, ska jag försvara mig nu? ... haha… jag tror att resan kanske hade blivit mer primitiv om jag 

åkte med en ideell, att nu var allting ganska uppstyrt. Det tror jag kanske är skillnaden, men jag 

vet inte exakt. Asså mer nära, för nu hamnade jag ju i en jättebra familj liksom och jättefint hus, 

med egen dusch och liksom det kanske inte hade varit samma. Om jag åkt med det andra kanske 

jag hade hamnat i en liten by hos en indianfamilj och stått på marknaden och sålt smycken… nej 

men asså.. haha… 

 

 

Greta säger att om hon hade haft mer information om vilka alternativ till volontärresa 

som fanns skulle hon inte valt första bästa arrangör. Hon säger att det finns mycket hon inte 

reflekterat över när det gäller sin volontärresa och att intervjun får henne att fundera över sitt 

beslut att resa med just Volontärresor.  
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7.3.4 Jenny   
 

Det kändes bra att komma hem igen efter resan till Uganda säger Jenny, men medger 

att resan medfört en viss frustration över okunskapen hos människor hemma i Sverige.  

 

 
Att man är jävla insnöad på sitt eget liv, att man inte har en förmåga att sätta saker i perspektiv. 

Det kan nog göra mig väldigt irriterad, att folk klagar på att deras iPad är lite trasig, när de dels har 

en smartphone och en laptop samtidigt. Alltså visst man kan bli irriterad över att något går sönder, 

det kan jag också. Att man liksom har ett perspektiv där man inte ser att men jag kan ju använda 

två utan mina andra saker som jag har liksom. Eller jag vet inte, så här små, småsaker som gör att 

folk inte inser hur jävla bra de har det. 

 

 

Volontärresan till Uganda har påverkat Jenny på det sättet att hon har planer på att resa 

tillbaka och hon tror även att det är något hon kommer göra kontinuerligt i hela sitt liv, hon 

tror det handlar om en dragningskraft. 

 

 
Det är svårt att sätta ord på. Det kanske har lite med det här att men lever till 100 %, och det är 

alltså att man känner att man kan göra någonting faktiskt där liksom. Visst här kan man hjälpa en 

tant över gatan, men där kan man hjälpa på en helt annan nivå, och man känner nog det i sin 

vardag, att man kan faktisk göra någonting. 

 

 

Om Jenny fick ett betalt jobb i Uganda skulle hon även kunna tänka sig att flytta dit. 

Vilket betalt jobb som helst går bra säger Jenny, så länge inte det är oetiskt. Att jobba för 

Coca Cola som suger ut det sista rena vattnen för att göra Cola är inget jobb hon kan tänka 

sig. Jenny vill rekommendera att resa som hon gjort eftersom det ger en förståelse för hur 

världen fungerar och hur de ekonomiska resurserna är fördelade. Men även för att man får en 

ökad förståelse för sig själv och hur man fungerar som person. Jenny tittade först på de 

kommersiella volontärresebyråernas utbud.  

 

 
… det var så jävla dyrt så jag förstod inte vad alla pengar skulle gå till […]Och då hade jag också 

en tanke, jag tänkte nog att de här pengarna går inte till de som behöver dem, de här pengarna går 

till någon jätte som sitter bakom och skramlar liksom. Så att var det väl lite det här suget att få 

göra det själv, när det är så organiserat, vi hämtar upp dig där, du körs dit, eh allting är klart, 

liksom det kändes så paketerat. Nej, jag ville nog göra det mer på riktigt om man säger så. 

 

 

Det var inte en tanke från början att resa själv berättar Jenny, det var snarare så 

att ingen annan ville följa med. Jenny är glad att hon reste själv på grund av alla 

människor hon kom nära under resan, även om det var läskigt att ge sig iväg alldeles 

ensam.  

 

 

 

7.3.5 Jämförande återkoppling av fyra olika e rfarenheter av en volontärresa  
 

Volontärresan har kraft att påverka volontärresenärens val av utbildning, och få 

volontärresenären att vilja flytta till värddestinationen. Jenny kan dock enbart tänka sig att 

flytta till Uganda om hon kan hitta ett betalt och etiskt jobb. Frågan är om det är etiskt att 
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som västerlänning med goda möjligheter att få arbete hemma, ta ett betalt jobb i ett land som 

lider av den extrema fattigdom och korruption som Jenny beskriver. Kanske tar hon då arbete 

från den ordinarie arbetsmarknaden som både IAL och Volontärresor försöker undvika. En 

ursäkt för Jenny att ta ett betalt arbete i Uganda kan vara att hon besitter en specifik färdighet 

som behövs för utvecklingen av landet. Dock kan det tänkas att ett mer ”rätt” alternativ 

kanske kan vara att utbilda en ugandier inom det specifika området och ge denna jobbet.   

  

 Kleiber (1999) argumenterar för att vad individen väljer att göra med sin fritid kopplas 

ihop med vem individen väljer att vara. Volontärresan, platsen och människorna som 

volontärresenären upplever och möter skrivs in i den personliga historien, i den postmoderna 

resenärens kulturella identitet. Kanske är volontärresans påverkningskraft speciellt stark för 

att individen känner att denne kan bidra med något, att volontärarbetet gör nytta och att 

volontären behövs. Sofia anser att den väg hon arbetade med blev hållbarare just där och då, 

även Fridas, Gretas och Jennys arbete kan tänkas ha avlastat den ordinarie personalen just där 

och då. Men vad händer när volontärens resa är över? Enligt Volontärresors koncept verkar 

volontärerna avlösa varandra vilket borde innebära att när en åker hem anländer nästa. Men 

arrangeras volontärresan på egen hand finns inte samma möjlighet till avlösning.  

  

 Jenny arrangerade sin resa utan hjälp av en organisation, ett betydelsefullt tecken på 

att turisten har professionaliserat sig inom resandet. Även Sofia har fått upp ögonen för att 

arrangera resan på egen hand nästa gång. Jag har svårt att tro att arrangörer som IAL och 

Volontärresor uppmuntrar denna utveckling likt Munt (1994) påstår. Munt (1994) 

argumenterar för att det pågår en klassificerings-tävling inom den egna gruppen om vad som 

karaktäriserar en resenär. Både Frida och Jenny som reste på ett mer ideellt vis anser att 

kommersiella arrangörer snor åt sig pengar som kunde gått till hjälparbete. Men vad är 

egentligen skillnaden mellan Jennys och exempelvis Gretas resa. Båda bodde hemma hos 

främlingar i ett främmande land, arbetade och reste runt på egen hand.  Men Greta hade 

organisationen i ryggen när det skar sig med den första värdfamiljen, hade det samma hänt 

Jenny hade hon varit mer utelämnad, Jenny tog en större risk. Dock var Jenny inte helt 

utelämnad i den främmande kulturen eftersom hon bodde ihop med andra européer. Vilket 

tyder på att Jenny följt någon form av ”informellt paket”. Den som vinner striden om det 

hegemoniska ”rummet” är den som tagit flest risker. Det verkar inte som det räcker att ge sig 

iväg ensam, arbeta tätt intill lokalbefolkningen och leva på ”deras villkor” inom 

volontärresesfären. För att vara en riktig volontärresenär bör du även ha tagit risken att 

arrangerat allting på egen hand för att inte nästlats in i den kommersiella (mass)turism fåran. 

Likt Munt (1994) hävdar är postmodernt resande inte enbart en motsats till det moderna, 

massturismen, det måste även hävdas inom den egna gruppen att både rumslig och kvalitativ 

diversifiering existerar. 
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8. Analys 

 Volontärresan går under Butchers (2003) definiering av en moralisk semester eftersom 

resan syftar till att bidra till individens samt destinationens utveckling vilket tar bort det rena 

nöjet från resan. Volontärresekonceptet innebär att både arrangören och resenären anser 

sig ”hjälpa” värddestinationen. Men för volontärresenären är själva resan det centrala, 

volontärarbetet beskrivs mest som ett medel för att komma in i den nya kulturen. Upplevelsen 

av att ”bidra och hjälpa” är viktig men om värddestinationen faktiskt är i behov av 

volontärens hjälp är inte helt klart. Bland annat beskriver Jenny hur pengarna hon lagt på sin 

volontärresa kunde hjälpt destinationen på ett mer konkret sätt än hennes volontärarbete på 

barnhemmet.  

  

 Interaktionen mellan volontärresenären och lokalbefolkningen i volontärresan gör 

relationen mellan värden och gästen möjlig. Men trots att volontärresenären vill uppleva det 

annorlunda och främmande på egen hand är tryggheten från en organisation viktig. För att 

vara en ”riktig” volontärresenär bör individen tagit risken att arrangera allting på egen hand 

för att inte nästlas in i den kommersiella (mass)turismfåran. Det räcker inte att resa ensam, 

arbeta tätt intill lokalbefolkningen och leva på ”deras villkor” inom volontärresesfären.  

  

 Tack vare en ökad globalisering bestäms inte längre individens kulturella identitet av 

givna faktorer som nation, religion eller arv. Den postmoderna människan lämnas istället till 

att på egen hand skapa sin egen identitet. Det kan tänkas att den postmoderna resenären som 

lider av existentiell hemlöshet, på grund av globaliseringens ökade mobilitet, lyckas hitta en 

del av sin identitet i volontärresans form av volontärarbetaren.  

 

 

 

8.1 Volontärresans förstärkning av kulturell identitet 
 

 Tomlinson (2003) och Kleiber (1999) argumenterar för att den kulturella identiteten 

inte längre är förutbestämd, identiteten måste skapas av individen själv. Mediala bilder och 

konsumentbeslut ofta påverkade av politiska influenser leder till att individens tillhörighet 

struktureras in i ett fack. Globaliseringen upplöser den tidigare starkt nationellt anknutna 

kulturella identiteten och bidrar till en mer individuell hårt strukturerad postmodern kulturell 

identitet, som enligt Kleiber (1999) till viss del tillverkas av individen själv. Butcher (2003) 

anser att turister försöker förebygga turismens förmåga att rasera kulturellt mångfald genom 

vad och hur de konsumerar. Valet att genomföra en volontärresa kan ses som ett sådant 

försök. Volontärresenären reser för att lära om värddestinationens kultur, inte för att ta med 

sig och sprida de västerländska vanorna på värddestinationen. Spridningen av de 

västerländska vanorna kan dock tänkas bli en omedveten bieffekt av volontärresan då 

västerlänningar tenderar att ha svårt att leva utan vissa västerländska bekvämligheter. 

 

 Eftersom volontärresan är en interagerande turismupplevelse kommer resan att lämna 

större avtryck hos både resenären och på värdsamhället än den enbart observerande flanörens 

resa. Något som alla fyra resenärrespondenter vittnar om, och som Volontärresor använder sig 

av i sin marknadsföring. Jenny beskriver hur livet i Sverige endast tillåter henne att leva till 

80 %. Vardagen hemma är fast i rutiner och vanor som inte låter individen se utanför sitt eget 

perspektiv. Volontärresan låter resenären leva någon annans liv i en annan verklighet, vilket 
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får volontären att leva till 100 % eftersom volontären ser på omgivningen med en ny och 

uppskattande blick. Volontärresan erbjuder ett alternativt ”hem” bildat i Chora, i det simultant 

föreställda och verkliga rummet där volontärresenärens möte med lokalbefolkningen blir 

möjligt. Volontärresenären tillåts förstärka sin egen kulturella identitet i den interagerande 

upplevelsen och den existentiella hemlösheten minskar eftersom volontären känner sig 

behövd, vilket i sin tur leder till en känsla av att leva livet fullt ut.  

 

 Wearing, et. al. (2010) argumenterar för att känslan av den tredje platsen suddar ut 

motsatsförhållanden bland annat mellan värd och gäst, vilket även volontärresan påstås göra. 

Men volontären känner sig fortfarande som den hjälpande handen, eller den räddande ängeln 

för att dra konceptet till sin spets, även fast volontären och lokalinvånaren arbetar ihop på 

samma verkliga plats. Men volontärarbetet sker i ett föreställt rum eftersom resenären och 

värden arbetar på olika villkor. Volontären betalar för att utföra samma arbete som den lokala 

invånarens liv hänger på, enbart för att få en upplevelse. I detta dilemma kvarstår skillnaden 

mellan värd och gäst i volontärresan, trots det gemensamma tredje rummet skapat av Chora. 

På liknande sätt kan skillnaden mellan den västerländska besökaren och den lokala invånaren 

i Tredje världen aldrig suddas ut helt, besökaren kan alltid resa hem medan den lokala 

invånaren upplever stora svårigheter, om inte en omöjlighet, att ta sig till Väst. Mötet som 

skapas mellan volontärresenären och lokalinvånaren suddar inte bara ut gränsen mellan ”oss 

och dem”, mötet befäster även skillnaden mellan den fria, rika västerlänningen och den mer 

begränsade, fattiga lokala invånaren. Likt Simpson (2004) påstår har volontärresan enbart en 

sammanförande verkan på ”oss och dem”.  Den förenklade bilden av barriären mellan oss i 

väst och dem i den andra Tredje världen bidrar till en kliché där utveckling representeras av 

västvärldens ”goda intention”, hjälparbetet (Simpson, 2004). Mötet som skapats av 

västerlänningens frihet i form av mobilitet och ekonomiska resurser får kanske den lokala 

invånaren att känna sig ännu mer låst och fattig, då mötet gör skillnaden mer konkret. 

 

 

 

8.2 Den ideella respektive kommersiella volontärresans förmåga att 
uppfylla den postmoderna turistens krav 

 

Likt Munt (1994) påstår att den postmoderna turismen uppfattas innehålla kulturellt 

kapital och personliga kvaliteter, anses volontärresan ge individen ett bredare perspektiv, ökad 

förståelse för sig själv och omvärlden, samt göra individen mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Urry och Larsen (2011) påpekar att den postmoderna individen är en resenär, inte turist, gör 

individuella val, undviker paketerade reseerbjudanden, är utbildad och erfaren. Samtidigt 

behöver den postmoderna resenären individuell uppmärksamhet och behandling av globala 

researrangörer. Butcher (2003) anser att den nya moralturisten, som söker mening med sitt 

resande bortom det rena nöjet, samt kritiserar den moderna paketresan, har funnits hela tiden i 

form av resenären. Vilket betyder att den postmoderna resenären, moralturisten och resenären 

är samma person.  

 

Butcher (2003) anser dock att den nya moraliska turisten föraktar den paketerade 

reseprodukten sammansatt av globala företag, medan Urry och Larsen (2011) anser att den 

globala researrangören är en nödvändighet för den postmoderna turisten. Munt (1994) 

resonerar kring att det pågår en hegemonisk strid om ”rummet” som syftar till en process av 

ekonomiska och kulturella klassdistinktioner av den sociala rymden. Den sanna resenärens 

karaktär måste hävdas inom den egna gruppen. Urry och Larsen (2011) påtår att detta status- 
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och smakspel uppslukar alla. Turisten uttrycker sin identitet genom att särskilja sig från 

medresenärer. På samma sätt uttrycker sig resenärrespondenterna om skillnaden mellan den 

ideella och kommersiella volontärresan. Den kommersiella resan anses kontrollerad och lura 

pengar av individen som vill ”hjälpa till”, medan den ideella resan anses mer fri och primitiv. 

Det finns en skillnad mellan volontärresenären och volontärturisten som Brown (2005) påstår. 

Den postmoderna individen väljer själv vilken volontäridentitet att identifiera sig med. Den 

mest extrema postmoderna resenären i form av moralturisten föraktar de globala 

researrangörerna medan volontärturisten är i behov av dem.    

 

Den breda massan postmoderna resenärer är inte redo för att kasta sig ut i 

volontärreseupplevelsen utan den globala organisationen bakom sig. Den ideella 

volontärresan som IAL representerar kommer från en annan tid, det är volontärarbetet som 

ligger i fokus. Volontären skickas dit det behövs arbetskraft, inte vart volontären vill resa. 

Volontärarbetet blir mer äkta med den ideella organisationen, men för dagens postmoderna 

resenär är kulturmötet viktigare än själva volontärarbetet, hur tillrättalagt mötet än må vara 

via researrangörens trygga vägledning vilket Munt(1994) påpekar. Munt (1994) påstår även 

att världen annorlunda, som den postmoderna resenären söker, ofta ligger i ekonomiskt 

svagare områden och det kan tänkas att den rika västerlänningen känner sig hotad av 

fattigdomen och uppskattar trygghet i form av en arrangör att luta sig tillbaka mot. Den 

kommersiella volontärresan erbjuder en högre grad av intellektualisering i det arrangerade 

mötet med lokalbefolkningen, en högre grad av personlig professionalisering då fokus till 

större del ligger på individens personliga utveckling än den ideellt konstruerade 

volontärresan. Båda koncepten erbjuder resenären att skilja sig från turisten i och med 

volontärarbetet, men den kommersiella volontärresearrangören fokuserar på det individuella 

behovet att leka med sin identitet under ett tryggt förhållande, och vinner därmed den stora 

massan postmoderna volontärresenärer. Exklusivitet, unikhet, romantisering och relativ 

ensamhet är centrala för filosofin för de nya resebolagen anpassade för den post moderna 

resenären enligt Munt (1994). Fyra karaktärsdrag som den kommersiella resebyrån 

kommunicerar via sin hemsida men som inte alls är lika starka på den ideella arrangörens 

hemsida. Wearing et, al. (2010) beskriver hur det verkliga och det föreställda, flanören och 

chorastern existerar simultant i den postmoderna turismupplevelsen. Den kommersiella 

volontärreseupplevelsen erbjuder den postmoderna resenären både en verklig upplevelse i det 

faktiska volontärarbetet samt en föreställd upplevelse av det (inbillat) jämställda mötet och 

relationen mellan värd och gäst. 

 

 

 

8.3 Den ideella och den kommersiella volontärresans förmåga att uppfylla 
sitt syfte 
 

 Att turister från ekonomiskt utvecklade länder tycker om att semestra på samma 

vackra och sköra platser borde inte vara något problem om semestern arrangeras likt en 

volontärresa. Kan resenären på destinationen kompensera för den förslitning av naturen som 

en resa kan medföra borde den negativa effekten av turismen delvis kunna motverkas.  

Dessutom påstår Butcher (2003) att problemet i Tredje världen snarare är för lite 

turismutveckling än för mycket, och att den vackra naturens skörhet är en överdrift. Men om 

inte en skärskild hänsyn tas till bevarandet av naturen leder all mänsklig påverkan förr eller 

senare till miljömässiga skador. Varför inte lägga arbetet med bevarandet av naturen i 
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turistens egna händer, som en turismprodukt att tillfredsställa den postmoderna turistens 

behov av en moralisk, aktiv och genuin semester.  

 

 Turism är en subjektiv upplevelse av njutning, tillväxt och formgivning av identitet 

där värd/gäst- förhållandet är centralt enligt Wearing et. al (2010). Värd/gäst- förhållandet 

associeras ofta till ett hegemoniskt förhållande mellan utvecklade och utvecklingsländer. Ett 

förhållande som begränsar potentialen för turism som en hållbar form av utveckling i 

utvecklingsländer (Mowforth & Munt, 2009). Men en småskalig, samhällsbaserad turism, kan 

tänkas nå bortom den hegemoniska konstruktionen av det turistiska rummet, och nå en mer 

hållbar ansats för turismutveckling (Wearing et. al, 2010). Här kan det utläsas att småskalig 

ideell volontärturismverksamhet är det bästa alternativet för värddestinationens utveckling, 

istället för storskalig kommersiell verksamhet. Men som Mitchell (2012) påpekar är turism är 

en privat företagsamhet, och om den ekonomiska aspekten i verksamheten förbises blir det 

svårt att skapa realistiska förändringar med verklig positiv inverkan. Värdsamhället borde 

därmed se till sina resurser och framtidsmål för att matcha dem med en lämplig 

turistmålgrupp likt Ritchie, et. al (2001) och Kask, et. al. (2011) föreslår för en hållbar 

turismutveckling. Kanske är den kommersiella volontärturismverksamheten den ända 

hållbara, om det kan granteras att volontärarbetet bidrar till destinationens utveckling. Tillåts 

värddestinationen vara med i arrangemanget av volontärprojekt, så att destinationens 

önskemål kan matchas med turistens önskemål, borde båda grupper kunna tillfredställas i och 

med volontärresan. 

 

 

 

8.4 Slutsats  
 

Den postmoderna resenären söker en moralisk semester för att kunna särskilja sitt val av 

resa mot den moderna massturisten. Den moraliska semestern handlar om att bidra med något 

till värddestinationen, medvetenhet om turistens påverkan på värdsamhället, samt resans 

påverkan på individen själv. Den postmoderna resenären skapar sin egna kulturella identitet 

och identifierar sig själv med valet av semester. Därför är valet av en moralisk semester 

viktigt. Valet av en volontärresa ger individen möjlighet att bli hjälparbetaren, den som bryr 

sig om de som har det svårt i välden. Den existentiella hemlösheten minskar och den 

kulturella identiteten förstärks med volontärresan eftersom resekonceptet erbjuder en plats för 

volontären att känna sig hemma.  

 

Den postmoderna resenärens jakt på en moralisk semester i volontärresan ligger i en 

kombination av önskan att identifiera och hitta sig själv i mötet med en främmande kultur, 

samt önskan att bidra till att minska världens orättvisor och miljöförstöring. Volontärresan 

innebär en moralisk semester men nöjet är fortfarande en viktig komponent i resan. Den 

postmoderna turisten finner ett nöje i att känna sig behövd och göra nytta på semestern, och 

att i mötet med det annorlunda finna en ny sida av sig själv.  

 

  



45 

 

9. Ka llfo rteckning 

Brown, S. (2005). Travelling with a Purpose: Understanding the Motives and Benefits of  

Volunteer Vacationers. Current Issues in Tourism, 8:6, ss. 479-496. doi: 

10.1080/13683500508668232 

Brown, S. & Morrison, A. (2003) Expanding volunteer vacation participation. An 

exploratory study on the mini-mission concept. Tourism Recreation Research 28 (3),  

ss. 73- 82 

Butcher, J. (2003). The Moralisation of Tourism: Sun, Sand … and Saving the World?  

London: Routledge 

Caton, K (2012): Taking the moral turn in tourism studies. Annals of Tourism Research, vol 

39 (4), ss.1906-1928. http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2012.05.021 

Coghlan, A. & Gooch, M.(2011). Applying a transformative learning framework to volunteer  

tourism, Journal of Sustainable Tourism, 19:6, ss.  713-728. 

doi:10.1080/09669582.2010.542246 

Conran, M. (2011). They really love me! Intimacy in Volunteer Tourism, Annals of Tourism  

Research, Vol. 38, No. 4, ss. 1454–1473. doi:10.1016/j.annals.2011.03.014 

Franklin, A & Crang, M (2001). The Trouble with tourism and travel theory? Tourist Studies, 

vol.1 (1), ss. 5-22. doi: 10.1177/146879760100100101 

Gillham, B, (2010) Case Study Research Methods. Continuum International Publishing,  

London, GBR  

Grosz, E (1995) Women, chora, dwelling. I Watson, S. och Gibson, K (red), Postmodern  

Cities and spaces. ss 47- 58. Oxford: Blackwell 

Holmes, K, Smith, K. A., Lockstone-Binney, L. & Baum, T. (2010). Developing the  

Dimensions of Tourism Volunteering, Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 

32:3, ss. 255-269. doi: 10.1080/01490401003712689 

Hopwood, B. Mellor, M & O’Brian, G (2005). Sustainable Development: Mapping Different  

Approaches. Sustainable Development, vol 13, ss. 38- 52. First published online 

(wwwinterscience.wiley.com). doi: 10.1002/sd.244 

Hutin, M. (2008). Regular and occasional volunteers: How and why they help out. 

Research Bulletin. London: Institute of Volunteering Research. 

Internationella arbetslag (utgivare) (2000). Frivilligt arbete för fred : en bok om  

Internationella arbetslag1. uppl. Stockholm : Internationella arbetslag (IAL) 

Kask, S. Kline, C. Lamoureux, K. (2011). Modelling Tourist and community decision  

making, the SAVE market. Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 4, ss. 1387–1409. 

doi:10.1016/j.annals.2011.03.011 

Kleiber D. (1999) Leisure Experience and Human Development – a dialectical 

interpretation, Basic Books, New York, NY 

Lyons, K. D., & Wearing, S. (2008, a). Volunteer tourism as alternative tourism: Journeys  

beyond otherness. In K. D. Lyons & S. Wearing (Eds.), Journeys of discovery in volunteer 

tourism: International case study perspectives (ss. 3–11). Wallingford, UK: CABI. 

Lyons, K. D., & Wearing, S. (2008, b). Journeys at the edge: Overlaps and ambiguities. In K.   

D. Lyons & S. Wearing (Eds.), Journeys of discovery in volunteer tourism:  

International case study perspectives (ss. 147-155). Wallingford, UK: CABI. 

Lyons, K., Hanley, J., Wearing, S. & Neil, J. (2011). Gap year volunteer tourism, myths of  

global citizenship? Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 1, ss. 361–378. 

doi:10.1016/j.annals.2011.04.016 

 

 



46 

 

McGehee, N. & Andereck, K. (2009). Volunteer tourism and the “voluntoured”: the case of  

Tijuana, Mexico, Journal of Sustainable Tourism, 17:1, ss. 39-51. doi:  

10.1080/09669580802159693 

Meyer, D. (2010). Pro-poor Tourism – Can Tourism Contribute to Poverty Reduction in Less  

Economically Developed Countries? I Cole, S. & Morganm N. (Red), Tourism and 

Inequality : Problems and Prospects (ss. 164- 183) CABI Publishing, Wallingford, Oxon, 

GBR 

Mitchell, J, (2012) Value chain approaches to assessing the impact of tourism on low-income  

households in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 20:3, ss. 457- 475. 

doi: 10.1080/09669582.2012.663378 

Mowforth & Munt (2009) Tourism and sustainability, development, globalisation and new  

tourism in the third world. Third edition. Routledge. USA and Canada.  

Munt, I. (1994). The “Other” Postmodern Tourism: Culture, Travel and the New Middle  

Classes. Theory Culture Society. 11: 101. doi: 10.1177/026327694011003005 

Palacios, C. M. (2010). Volunteer tourism, development and education in a 

postcolonial world: conceiving global connections beyond aid. Journal of Sustainable 

Tourism, 18:7, ss. 861-878. http://dx.doi.org/10.1080/09669581003782739 

Raymond, E. M. & Hall, C. M. (2008). The Development of Cross-Cultural  

(Mis)Understanding Through Volunteer Tourism, Journal of Sustainable Tourism, 16:5, 

ss. 530-543. doi: 10.1080/09669580802159610 

Rattan, J. K., Eagles, P. F.J & Mair, H. L. (2012). Volunteer tourism: its role in creating  

conservation awareness, Journal of Ecotourism, 11:1, ss. 1-15. doi: 

10.1080/14724049.2011.604129 

Ritchie, J. R. B., Crouch, G. I., & Hudson, S. (2001). Developing operational measures for the  

components of a destination competitiveness/sustainability model: Consumer versus 

managerial perspectives. In J. A. Mazanec, G. I. Crouch, J. R. Brent, & A. G. Woodside 

(Eds.). Consumer psychology of tourism, hospitality and leisure (Vol. 2, ss. 1–17). 

Oxford: CABI. 

Simpson, K. (2004). “Doing development” : The gap year, volunteer-tourists and a popular  

practice of development, Journal of International Development.J. Int. Dev. 16, ss. 681–

692. doi: 10.1002/jid.1120 

Sin, H. L. (2009). Volunteer tourism – “involve me and I will learn”? Annals of Tourism  

Research, Vol. 36, No. 3, ss. 480–501. doi:10.1016/j.annals.2009.03.001 

Smith, S (2010) Practical tourism research. Cabi international 

Tomlinson, J. (2003) Globalization and Cultural Identity. The Global Transformations 

Reader. London: Polzg Preb. 

Urry, J. Larsen, J. (2011). Tourist Gaze 3.0. Sage, London, GBR 

Veal, A.J. (2011): Research Methods for Leisure and Tourism A Practical Guide. Financial  

Times/ Prentice Hall. 

Wearing, S. (2001). Volunteer tourism: Experiences that make a difference. Wallingford, 

UK: CABI. 

Wearing, S. Stevenson, D. Young, T (2010). Tourist Cultures: Identity, Place and the  

Traveller. Sage. London 

Woodside, A. (2010). Case Study Research : Theory, Methods and Practice. Emerald Group  

Publishing Ltd, Bradford, GBR  

Yin, R. (2009). Ase study research: Design and methods, Fourth edition. Thousand Oaks, CA  

Sage. 

Zahra & McIntosh (2007). Volunteer Tourism: Evidence of Cathartic Tourist Experiences.   

Tourism Recreation research. Vol 32(1), 2007: ss. 115-119 

 



47 

 

9.1 Webbadresser 
 

allabolag.se 

http://www.allabolag.se/5566758032/Volontarresor_Sverige_AB 2012-11-24 

ial.se 

a. http://ial.se/www/sv/ial_i_sverige/om_ial 2012-11-08 

b. http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/start 2012-11-08 

c. http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/direktutbyte 2012-11-08 

d. http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/nordsyd 2012-11-08 

e. http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/l%C3%A5ngtidsvolont%C3%A4r 2012-11-08 

google.se 

www.google.se 2013-01-04  

sv.wikipedia.org 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydafrika#Ekonomi 2012-12-22 

UNWTO 

http://media.unwto.org/en/press-release/2012-12-12/international-tourism-hits-one-billion 

2012-12-21 

vagabond.se  

http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Resmal/Ovrigt-om-resor/Volontarresor/Radda-

varlden-pa-tva-veckor--Korta-volontarresor-ny-trend-/ 2012-10-16  

volontärresor.se 

a. http://www.volontarresor.se/information/om-oss 2012-11-09 

b. http://www.volontarresor.se/sidor/varfor-volontarresor 2012-11-09 

c. http://www.volontarresor.se/ 2012-11-09 

d. http://www.volontarresor.se/projekt/latinamerika/costa-rica/costa-rica-skola 2012-11-

09 

e. http://www.volontarresor.se/index.php?option=com_eventbooking&view=category&I

temid=110 2012-11-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allabolag.se/5566758032/Volontarresor_Sverige_AB
http://ial.se/www/sv/ial_i_sverige/om_ial
http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/start
http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/direktutbyte
http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/nordsyd
http://ial.se/www/sv/volont%C3%A4r/l%C3%A5ngtidsvolont%C3%A4r
http://www.google.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydafrika#Ekonomi
http://media.unwto.org/en/press-release/2012-12-12/international-tourism-hits-one-billion
http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Resmal/Ovrigt-om-resor/Volontarresor/Radda-varlden-pa-tva-veckor--Korta-volontarresor-ny-trend-/
http://www.vagabond.se/Redaktionellt/Resmal/Ovrigt-om-resor/Volontarresor/Radda-varlden-pa-tva-veckor--Korta-volontarresor-ny-trend-/
http://www.volontarresor.se/information/om-oss
http://www.volontarresor.se/sidor/varfor-volontarresor
http://www.volontarresor.se/
http://www.volontarresor.se/projekt/latinamerika/costa-rica/costa-rica-skola
http://www.volontarresor.se/index.php?option=com_eventbooking&view=category&Itemid=110
http://www.volontarresor.se/index.php?option=com_eventbooking&view=category&Itemid=110


48 

 

10. Bilagor 

10.1  Bilaga 1 
 

Frågor till organisations representant 

Personligt: 

Hur länge har du jobbat inom….? 

Vilken är din nuvarande position? 

Vilka positioner har du haft inom företaget? 

Vad är ditt motiv till att jobba just här? 

Har du själv deltagit i någon volontärresa? 

Hur ser du på volontärresan som fenomen jämfört med en ”vanlig” backpacker resa eller en 

charterresa? 

Vilken typ av individ anser du generellt vara den vanligaste typen av resenär? 

Företaget: 

Vad är tanken bakom ert reseutbud? 

Hur har just dessa destinationer valts ut? 

Vad för ni för respons från era resenärer? 

Varför anser du? 

På vilket sätt anser ni att resan är en merit för CVt? 

Har gör ni för att garantera att projekten är hållbara på längre sikt, och säkra att det ni gör på 

plats faktiskt hjälper destinationen? 

Är det många resenärer som deltar i för och efter mötena? 

Volontärresan har utsatts för en del kritik; 

Dels att det svårt att leverera volontärresor utan att skapa för höga och orealistiska 

förväntningar på vad volontärturisten faktiskt kan bidra med, håller du med om detta? 

Hur ser du på denna problematik? 

Volontärresan har även kritiserats för att inte ser till frågor kring problematiken runt 

västvärldens privilegium och maktövertag, och istället enbart sammanföra ”oss och dem”, på 

vilket sätt ojämlikheterna från kolonialtiden bibehålls på många håll? Vad är din åsikt om 

detta påstående? 

Varför skiljer priserna sig så markant mellan er utbud och exempelvis….? 
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10.2 Bilaga 2 
 

Frågor till resenär: 

När gjorde du resan? 

Med vilken organisation? 

Vilken destination? 

Arbetsuppgifter?  

Valdes dessa själv? Varför just dessa arbetsuppgifter? 

Varför valde du att delta på en volontärresa?  

motiv? 

Vad fick dig att välja det företag du valde?  

Vilka fanns med i urvalsprocessen?  

Vad avgjorde beslutet?  

Vad var viktigt för dig i valet av organisatör? 

Vad förväntade du dig få ut av resan? 

Vilken upplevelse under resan blev du med nöjd med?  

Är du stoltas över?  

Gav dig starkast minne? 

Hur kände du när du kom hem igen? 

Hur påverkar denna resa dig idag? 

Kommer du resa tillbaka? 

Skulle du rekommendera andra att volontärresa?  

Varför? Varför inte? 

Fick du tillfälle till fritid på volontärresan?  

Vad gjorde du då?  

Vad minns du strakast? 

Åkte du med en vän?  

Varför? varför inte?  

Tror du resan skulle blivit annorlunda? 

Du valde att resa med en såkallad kommersiell/ ideell arrangör, vad är dina tankar kring detta?  

Är det något du var medveten om innan?  

Tror du resan skulle blivit annorlunda om du valt annorlunda?  

På vilket sätt? 
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10.3 Bilaga 3 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö  

Telefon 0772-28 80 00 


