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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att finna vad det är som motiverar unga personer att betala för att 

åka utomlands och arbeta som volontärer. Det finns ett ökande intresse för denna typ av resor, 

och med det ökar även antalet kommersiella volontärresebyråer i Sverige. Detta är ett relativt 

nytt forskningsområde, och med denna uppsats hoppas jag börja skrapa på ytan till fenomenet 

kommersiellt volontärresande. 

 

I just denna studie intervjuas fem respondenter som alla har varit på en volontärresa, som de 

bokat genom en kommersiell volontärresebyrå. Eftersom det endast är fem respondenter så kan 

inte resultatet generaliseras, men kan ge en fingervisning åt vad det är som motiverar unga 

svenskar att betala en signifikant summa pengar för att resa utomlands och arbeta volontärt. 

Respondenternas motivation till sina resor jämförs med Maslows behovshierarki, som kartlägger 

de gradvisa steg av människors behov och hur de påverkar deras beslut och agerande. I 

uppsatsens analys kopplas även respondenternas svar ihop med Cecilia Jonssons teori kring sju 

faktorer som har möjliggjort kommersiella volontärresebyråer.  

 

Resultatet av studien visade att den huvudsakliga motivationen för respondenternas resor var 

upplevelsen, att se en ny kultur och träffa nya människor. Själva hjälparbetet var en sekundär 

faktor.    

 

Nyckelbegrepp: Volontärarbete, kommersiella volontärresebyråer, Maslows behovshierarki, 

motivation  

 

Abstract 

The focus of this study is to dig deeper into what motivates volunteer travelers. The commercial 

side of volunteer travelling has increased in the past years, and young Swedes pay large amounts 

of money to travel to other countries and work as volunteers. The purpose of this study is to get a 

glimpse into what motivates these young people, and how this correlates to the rapid increase of 

commercial travelling bureaus that focus on volunteer travelling. Five people under the age of 

30, who had been volunteering through a commercial travelling agency, where interviewed for 

this study. The results show that the main motivation for paying to go work abroad is actually the 

experience, meeting new people and seeing new things. The motivational factor of helping 

people turned out to be secondary. 

 

Key words: Volunteer work, commercial volunteer travelling agency, Maslow’s hierarchy of 

needs, motivation 
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1. Inledning 
  

Over the last ten years the gap year has become a popular and publicly 

recognized phenomenon. One of the most visible forms of this 

phenomenon has been the emergence of the ‘third world’ volunteertourism 

programmes, which seek to combine the hedonism of tourism with 

the altruism of development work (Simpson, 2004:681). 

  

Volontärarbete har ökat i popularitet under de senaste åren. Det är främst ungdomar från den 

övre medelklassen som väljer att åka utomlands och arbeta som volontärer, och allra mest är det 

arbete med barn eller djur som lockar enligt resetidningen Vagabond (2013:24-28). 

Volontärarbetarna som reser genom de kommersiella organisationerna åker främst till olika 

länder i Afrika, Asien och Latinamerika (Jonsson, 2012:20), men hjälpprojekten finns utspridda 

över hela världen. 

 

 Idén till denna studie kom ursprungligen från en tidningsartikel i resetidningen Vagabond, där så 

kallade volonturismens baksida tas upp. Det diskuteras ifall den korta tiden som volontärerna 

spenderar på destinationerna gör mer skada än nytta för de som volontärerna är där för att hjälpa. 

Detta gäller främst då volontärerna arbetar med barn, då de fäster sig vid volontärerna, som 

sedan reser iväg och ersätts av nya efter endast några veckors tid (Vagabond, 2013:24-28). Att 

åka som volontär utan någon vidare kompetens för det arbete man ska utföra kan få katastrofala 

följder enligt vissa forskare. Det är inte bara barnen som påverkas av volontärernas närvaro, även 

arbetstillfällen tas ifrån lokalbefolkningen och placerar dem i en beroendeställning (International 

Journal of Tourism Research, 2012:370-371). Denna problematik är viktig, men det är inte det 

som kommer att behandlas i denna studie. Denna studie ska försöka analysera det moderna 

volontärresandet hos unga svenskar, och vad som motiverar dessa att betala för att resa iväg och 

arbeta. Tanken är att gräva djupare i vad som motiverar dem, och även hur de känner inför sin 

upplevelse i efterhand, om de själva känner att de har gjort någon skillnad genom sin resa.  

  

1.1 Bakgrund 

  

1.1.1 Det svenska volontärarbetes framväxt 

  

Organiserat hjälparbete är något som svenskarna ägnat sig åt under en längre tid. Med grunden i 

den kristna barmhärtighetstanken på 1800-talet, som tog uttryck som komplement till statens 

egen fattigvård. En av de äldsta hjälporganisationerna i Sverige startades under denna period, 

Svenska Röda Korset. Först under första världskriget blev detta hjälparbete internationellt, och 

insamlade medel skickades till Tyskland och Österrike. Organisationerna fick då väldigt lite stöd 

från staten. Efter första världskriget etablerade sig Svenska Röda Korset, och senare även Rädda 
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Barnen (Lindner, 1988:204-206). Under och efter andra världskriget blev dessa två 

organisationer stora och började arbeta nära staten. Under andra världskriget drev de svenska 

hjälparbetsorganisationerna tre huvudsakliga former av hjälparbete under denna period; 

bespisning av barn och ungdomar, demokratisering av det tyska samhället, samt 

rekreationsvistelser för barn. Under åren 1945 till 1950 utvecklades det svenska internationella 

hjälparbetet till det den är idag, rent organisatoriskt (Lindner, 1988:19-20). Från mitten av 1970-

talet ökade antalet engagerade ungdomar inom det ideella hjälparbetet, för att sedan stagnera 

under mitten av 1990-talet och sedan dess har antalet legat stabilt. Enligt mätningar under 1998, 

2005 och 2009 utförde ca 50 % av män och kvinnor mellan åldrarna 16 och 29 något slags ideellt 

arbete (Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010:16).   

  

  

1.1.2 Det kommersiella volontärarbetet 

I stycket om det svenska volontärarbetets framväxt framhävs hur det svenska hjälparbetets 

organisatoriska form kom att bli. Detta hänvisar dock främst till det ideella hjälparbetet, vilket 

betyder att all eventuell vinst går tillbaka in i organisationen och dess hjälparbete, utan något 

vinstintresse från ägare eller andra huvudmän. Aktiviteten inom dessa organisationer bygger 

också på ideellt arbete, med få eller inga anställda (Wijkström & Lundström 2002:8). De 

kommersiella organisationerna däremot ska dra in vinst till ägare och eventuella aktieägare. 

Dessa organisationer säljer i princip ideellt arbete till villiga volontärer, och även om 

volontärerna har möjlighet att fortsätta engagera sig i de lokala projekten i mottagarlandet, så kan 

de inte engagera sig ideellt i organisationen. Kommersiella volontärresebyråer  är formella och 

följer de regler som åläggs ett bolag, vilket också betyder att de står fria från statliga styrning.   

Jonsson (2012) diskuterar i sin avhandling om de volontärresandes arbete verkligen klassas som 

hjälparbete, då de inte följer fältets regler kring urval och organisatorisk form. Hon föreslår att 

volontärresor ligger i hjälparbetsfältets utkant, då de faktiskt hjälper människor kategoriserade 

som behövande måste de fortfarande definieras inom fältet (Jonsson 2012:34).  

  

1.1.3 Volontärarbete som turistnäring 

I engelskspråkig litteratur benämns de kommersiella volontärresorna som “voluntourism” 

(Jonsson, 2012:17), och även i svenska texter förekommer uttrycket volonturism (Vagabond, 

2013:24). Detta begrepp syftar främst på ungdomar som tar paus mellan eller under studierna för 

att under en begränsad period resa iväg och arbeta som volontärer. Detta har varit populärt under 

en längre tid i länder som England och USA, och har under senare år även etablerats i Sverige, 

tillsammans med backpacker-trenden (Mowforth & Munt, 2009:127). Det går att på 

volontärresebyråernas hemsidor att läsa om deras projekt, och många av dem beskrivs mer som 

semesterparadis än som utsatta områden i behov av hjälp: 
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“Livet i Tofo var som en dröm. Dagarna bestod av volontärarbete med spaning efter valhajar, 

delfiner och dykning samt umgås med alla sköna människor. Ligga på stranden, bada, jaga 

krabbor, mysa med strandhundarna och surfa.” - Anton (www.goodtravel.se, 2014) 

  

  

 1.2 Problemformulering 

Med grund i de senaste rönen om volonturismens inte enbart positiva effekter, och framväxten av 

fler och fler kommersiella volontärresebyråer, har fokus skiftat från det ideella till det 

vinstdrivande (Vagabond, 2013). I och med detta har det blivit allt tydligare att det finns ett 

kundsegment för dessa volontärresebyråer som faktiskt är villiga att betala en hel del pengar för 

att åka på dessa typer av arbetsresor. Förr verkade många ideellt för att de hade en religiös 

trossats som förespråkade barmhärtighet, men vad är det som motiverar människor i dagens 

sekulariserade samhälle att lägga en hel del pengar på att åka långt ifrån sina hem och arbeta 

gratis? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och identifiera vad som motiverar unga vuxna att betala 

en väsentlig summa pengar för att resa iväg och arbeta gratis, samt deras förväntningar och 

tankar före och efter deras resa. Detta med återkoppling till de kommersiella 

volontärresebyråernas framväxt. 

  

1.4 Frågeställningar 

  

  

Vad motiverar en person att betala för en volontärresa? 

  

Vilka förväntningar har volontärerna på sin resa? 

  

Hur ser volontärerna på sina volontärresor efter deras hemkomst? 

  

1.5 Definitioner 

  

Volontärarbete: I EU definieras volontärarbete som utförs utan ekonomisk ersättning, av egen 

fri vilja och att det är gagnar en tredje part, som inte är volontären eller dess vänner eller familj. 

Volontärarbete ska även vara öppet för alla (Kartläggning av Gr-kommunernas 

volontärverksamhet, 2007).  

 



4 
 

 

1.6 Avgränsningar 

 Avgränsningarna i denna studie är volontärresande som rest med kommersiella 

volontärresebyråer, vilket betyder att de har betalat pengar för sina resor, till en vinstdrivande 

organisation. Studien är även avgränsad till unga vuxna under 30, för att syftet är att undersöka 

just hur unga vuxna motiveras att göra sådana resor.Studien avgränsas till endast svenska 

volontärresande.   

 

1.7 Disposition 

 Efter denna inledande del av uppsatsen följer ett metodkapitel där de essentiella vetenskapliga 

aspekterna presenteras och förklaras, som en grund för uppsatsens vetenskapliga 

tillvägagångssätt. Därefter  följer den teoretiska referensramen med den utvalda tidigare 

forskningen och de teorier som ska användas i uppsatsen. Teorin följs av empiri och analys där 

studiens resultat presenteras och behandlas. Den slutliga delen av uppsatsen är slutsats och 

avslutande diskussion, där frågeställningarna besvaras och vidare reflektioner samt kritik 

presenteras. I bilagan ligger alla intervjuer, samt frågemallen till intervjuerna. 
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2. Metod 
  

2.1 Hermeneutik 

Inom samhällsvetenskapliga discipliner har hermeneutik en väsentlig del, främst i kvalitativ 

forskning. Hermeneutiken kan på ett enkelt sätt förklaras som hur vi tolkar världen, utifrån våra 

egna subjektiva förförståelse kring saker och ting. Forskare ska i all mening försöka vara så 

objektiva så möjligt, men enligt den hermeneutiska läran är detta i stort sett omöjligt (Aspers 

2011:40) (Repstad, 2007:138). Ordet hermeneutik härstammar från Hermes, som var gudarnas 

budbärare i den grekiska mytologin. Hermes tolkade gudarnas budskap så att människorna kunde 

förstå dem, likt forskarens roll att tolka sin forskning och förmedla denna till läsaren på ett 

förståeligt sätt (Starrin & Svensson, 1994:74). Hermeneutiken handlar inte bara om tolkning, 

utan även förståelse genom egna upplevelser, till exempel att vi förstår sorg först om vi har 

upplevt sorg (Aspers 2011:41) (Repstad, 2007:139). Denna studie kommer att använda ett 

hermeneutiskt angreppssätt då syftet är att försöka förstå den inre process som sker hos någon 

som åker iväg på en volontärresa. Detta görs genom personliga intervjuer med volontärerna, där 

de får tala om sina känslor och upplevelser, vilket gör detta till ett passande vetenskapligt 

verktyg.   

  

2.2 Konstruktivistisk och objektivistisk vetenskapssyn 

Ontologiskt synsätt innebär att man arbetar utifrån redan existerande sociala ting och dess natur. 

Konstruktivistisk och objektivistiskt synsätt är ontologiska sätt att se på världen. Den 

konstruktivistiska vetenskapssynen innebär att man ser sociala företeelser som något som skapas 

av de sociala aktörernas uppfattning och handlingar. Detta synsätt lyfter fram människan som en 

styrande kraft i hur samhället förändras. Den objektivistiska vetenskapssynen menar tvärtom att 

sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer, alltså oss människor, och att dessa företeelser 

är på förhand givna och styr människans handling genom regler och riktlinjer (Bryman, 2011:35-

36) (Starrin & Svensson, 1994:55-56). 

I denna studie kommer ett ontologiskt och konstruktivistiskt synsätt att användas, och den 

kommer utgå ifrån att det finns en inre motiverande process hos människor som gör att de väljer 

att åka på volontärresor, och att detta har hjälpt till i framväxten av de kommersiella 

resebyråerna. 

  

2.3 Epistemologi  

Epistemologi är då en frågeställning behandlar vad som bör eller inte bör betraktas som kunskap, 

inom ett specifikt område. Den huvudsakliga frågan är ifall den sociala verkligheten bör eller kan 

studeras utifrån ett naturvetenskapligt tillvägagångssätt. Detta leder oss till det 

kunskapsteoretiska synsättet som förespråkar användningen av naturvetenskapliga metoder i 
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sociala studier, positivismen. Detta innebär att bara företeelser eller fenomen som kan bekräftas 

via sinnen, räknas som kunskap, att syftet med teorin är att generera ställningstagande hypoteser 

och att man uppnår kunskap genom att samla in fakta. Enligt positivismen bör vetenskapen vara 

värderingsfri och lämnar inte mycket rum för tolkningsfrihet. Det epistemologiska synsättet 

positivism är kopplat till det ontologiska perspektivet objektivism som innebär sociala företeelser 

och dess betydelse har en existens som är oberoende av de sociala aktörerna (Bryman, 2012:24-

25). I denna uppsats är den epistemologiska synsättet hermeneutik,vilket är kopplat till det 

ontologiska perspektivet konstruktivism. Ett friare synsätt används än det positivistiska, och mer 

utrymme tillåts för tolkning och reflektering kring frågeställningar och dess sociala 

sammanhang.  

2.4 Kvalitativ forskning 

 I detta arbete om internationellt volontärarbete kommer främst kvalitativ metod att användas för 

att få en djupgående inblick i volontärernas motivation och hur de har upplevt sin resa. 

Karaktäriserande för den kvalitativa forskningen är att den vill gå på djupet, ofta genom 

osystematiska och ostrukturerade observationer eller intervjuer. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet ger också en närhet till de personer och den verklighet som undersöks, så väl 

som en flexibilitet i den förväntade empirin (Starrin & Svensson, 1994:77). Detta är en bra 

metod om man vill undersöka det udda eller otypiska i ett samhälle ( Magne Holme & Krohn 

Solvang 2011:76-78) (Repstad, 2007:15). Den kvalitativa forskningen möjliggör en närhet till 

respondenterna, och skildrar problematiseringen utifrån deras synsätt. Det kan argumenteras att 

detta inte är den mest generaliserbara metoden, men jag anser att den är passande för det som jag 

försöker uppnå, som är det djupgående och inte det generaliserbara. Den inre process skulle vara 

extremt svår att definiera genom kvantitativa metoder, då dessa intresserar sig för det 

genomsnittliga och det som går att räkna. Den kvalitativa metodens flexibilitet är också en av 

den kvalitativa metodens kännetecken (Magne Holme & Krohn Solvang 2011:78) (Repstad, 

2007:15) . 

 

2. 4.1 Kvalitativa bedömningskriterier 

Trovärdighet och äkthet kan användas som grundläggande kriterier för en kvalitativ 

undersökning enligt Bryman & Bell (2005:306). Trovärdighet delas in i fyra delkriterier; 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta. Alla dessa 

fyra delkriterier har en motsvarighet i den kvantitativa forskningen. Äkthet delas också in i 

delkriterier; Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet 

samt taktisk autenticitet.  
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2.4.1.1 Trovärdighet  

Tillförlitlighet    

Tillförlitlighet innebär att man har fastställt att forskningen har utförts enligt de regler som 

existerar, samt att man rapporterar resultatet till de personer som har varit en del av den 

undersökta social verkligheten, så att de kan bekräfta att den uppfattats på ett riktigt sätt. Detta 

kan kallas deltagarvalidering/respondentvalidering (Bryman & Bell, 2005:307). 

I denna studie har tillförlitligheten fastställts genom ett transparent arbetssätt, samt 

repondentvalidisering. Transperens är av högsta prioritering under hela detta arbete, vilket har 

genomförts med noga beskrivning av allt som skett under arbetets gång. 

 

 

Överförbarhet 

Kvalitativ forskning fokuserar allt oftare på djupet av en undersökning, på en mindre grupp. 

Detta gör en fyllig och detaljerad redogörelse nödvändig för att andra personer ska kunna 

använda den uppnådda empirin som en databas, med vilken de kan besömma överförbarheten av 

resultaten till en annan social verklighet (Bryman & Bell, 2005:307).  

I denna studie kan överförbarheten vara bristfällig, då fokus låg på att samla in svar enligt en 

strukturerad frågemall, vilket kan ha resulterat i att vissa delar av repondernternas uppfattningar 

och verklighet, har missats. Detta var dock till viss del medvetet, då arbetets storlek riskerades att 

bli för omfattande om frågorna hade varit öppnare.  

 

Pålitlighet 

Säkerställandet av en fullständig och tillgänglig redogörelse av hela forskningsprocessen. 

Tanken är att kollegor skall agera som granskare av arbetet, både under dess gång och vid 

färdigställt arbete, för att bedömma procedurens kvalitet samt dess tillämpning. Stora mängder 

data kan dock göra detta tungt för de tilltänkta granskarna (Bryman & Ball, 2005:307). 

Denna studie lästes av kollegor, såväl som handledare under hela arbetets gång, vilket jag anser 

ge en hög pålitlighet av processen och studien. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Denna punkt syftar till objektivismen, och forskarens försäkrande om att denne agerat i god tro, 

alltså inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller åsikter påverka studien.Detta är också 

en punkt där de tidigare nämnda granskarna kan hjälpa till i att säkerhetställa att det går att styrka 

resultatet (Bryman & Bell, 2005:307-208). Med medvetenhet om att fullständig objektivitet ej 

går att uppnå i denna typ av forskning, så har jag med medvetenhet valt att till exempel inte 

intervjua nära vänner eller familj. I övrigt så har ett objektivt synsätt inte varit ngon större 

svårighet, så ämnet var helt nytt vid studiens början, och jag hade därför inga förutfattade 

meningar.  

 



8 
 

2.4.1.2 Äkthet  

 

Rättvis bild  

Om undersökningen har gett en rättvis bild av den grupp människor som har studerats, menat att 

det ska finnas en variation i urvalet (Bryman & Bell, 2005:309). I denna studie beskrivs unga 

volontärers resande, så det fanns ju en begränsning i åldersspannet. Trots det togs det med både 

tjejer och killar inom ett åldersspann på sex år. En ännmer rättvis bild hade kunnat uppnås med 

fler respondenter, från olika städer och med olika bakgrund, men detta skulle också innebära en 

större studie.  

 

Ontologisk autenticitet 

Ställer frågan ifall forskningen och dess resultat hjälper de medverkande till en bättre förståelse 

av sin sociala situation (Bryman & Bell, 2005:309). I denna studie analyserades en händelse i 

personernas liv samt vilka omständigheter som kan ha öett till den händelsen. Då studien gräver 

djupare kring motivationen till att åka på denna typ av resa så kan nog de som medverkat i 

studien, genom den, se en större helhet i varför de gör de val de gör. Många av oss tror att vi 

bestämmer själva, omedvetna om den sociala struktur som påverkar oss i allt vi gör.  

 

Katalytisk autenticitet 

Om och hur undersökningar har gjort att de som deltagit i den kan förändra sin situation (Bryman 

& Bell, 2005:309). Denna fråga känns ovidkommande för denna studie, då den inte behandlar 

någon utsatt grupp, utan snarare en positiv upplevelse. Dock kan studien göra de emdverkande 

mer medvetna om sitt eget beslutstagande och fundera mer kring varför de tar de beslut som de 

tar, och vad som motiverar dem.  

 

Taktisk autenticitet  

Om studien har gjort deltagarna har fått en bättre utgångspunkt för att vidta de åtgärder som 

krävs för en förändring Bryman & Bell, 2005:309). Även denna punkt är oviskommande för just 

denna studie, likt punkten ovan.    

 

2.4.2 Intervju 

Det finns ett flertal faktorer att tänka på då man gör en intervju för en kvalitativ studie. Det som 

skiljer en intervju från ett samtal är de förutbestämda roller som intervjuare och respondent. 

Intervjuaren styr till stor del konversationen, men detta får inte övergå i en maktutövning. 

Beroende på vilken typ av intervjuform man använder sig av styr intervjuaren mer eller mindre. 

Risken med en alltför kontrollerad intervju med fasta frågor och följdfrågor är att respondenten 

inte får chans att uttrycka sin upplevelse eller åsikt, vilket oftast är vad man är ute efter (Aspers 

2011:141) (Repstad, 2007:87-88). I den här studien används en semistrukturerad intervjuform, 



9 
 

där en intervjumall med frågor fastställs på förhand, men under intervjun kan intervjuaren välja 

att ställa följdfrågor eller be respondenten utveckla för att få mer djupgående svar. Jag anser inte 

att jag kan använda mig av strukturerad intervjuform då jag vill gå in mer på djupet, och 

undersöka vad som driver dessa volontärer. Jag kan inte heller använda mig av den tematiskt 

öppna intervjun eller den helt öppna intervjun då det är ett antal frågor som måste besvaras för 

att få ut den empiriska massa som eftersträvas, och en öppen intervjuform skulle riskera hål i 

empirin (Aspers 2011:143). Intervjumetoden kan kritiseras för att fokusera alldeles för mycket 

på enskilda personers åsikter, och därigenom negligera de sociala strukturerna i samhället. Detta 

är mer en påminnelse om vikten av analys vid användning av intervjumetod, än en avfärdande 

kritik (Repstad, 2007:83).   

  

  

2.5 Respondentval och tillvägagångssätt 

Respondenterna har valts ut efter relativt breda kriterier. Jag ville inte räkna med faktorer som 

kön, klass eller etnicitet, utan en helt slumpmässig blandning av respondenter under 30 år, som 

varit iväg på en volontärresa. Ett ytterligare krav var att volontärerna skulle ha rest genom en 

kommersiell volontärresebyrå, då det är den faktorn jag vill koppla tillbaka till i slutändan. 

Urvalet har skett som ett snöbollsurval, med två bekanta som start, som sedan rekommenderat 

andra människor som uppfyllt respondentkriteriet. När man intervjuar bekanta är det än viktigare 

med ett kritiskt tänkande, då det finns än fler faktorer som kan störa forskningen. Dock kan 

bekantskapen även vara till forskarens fördel, då det underlättar för den intervjuade att öppna sig 

(Repstad, 2007: 90-91). Målet med urvalet är att få giltig information, vilket är lättare då jag har 

den närhet till de som studeras som kvalitativ intervju ger (Magne Holme & Krohn Solvang 

2011:94) (Starrin & Svensson, 1994:124). 

  

2.6 Etik 

Viktiga etiska punkter som tas i åtanke under denna studie är främst kring de respondenter som 

intervjuas, så att deras integritet och identitet skyddas. Eftersom ämnet inte är av känslig natur, 

och ingen av respondenterna är under 18, så kretsar den etiska problematiken främst kring 

samtycke, konfidentialitet och att respondenterna blir informerade (Dalen, 2007:21) (Repstad, 

2007:90).  De fyra forskningsetiska kraven bör dock alltid tas i åtanke, vilket är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om dess 

syfte och all annan relevant information. Detta gjordes i denna studie, både via mejl, och då 

respondenterna intervjuades (Vetenskapsrådet,2002:7). Samtyckeskravet innebär att alla 

deltagare i studien har själva rätt att medverka och bestämma över sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet,2002:9). Under studiens arbete så var alla respondenter frivilliga och kunde 

under hela arbetets gång dra tillbaka sitt medverkande. Konfidentialitetskravet kretsar kring 

förvarandet av personliga uppgifter som medverkande kan ha angett till forskaren, och att sådana 
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uppgifter bör förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 

2002:12). Det slutliga kravet, nyttjandekravet, som innebär att de insamlade uppgifterna om 

personer endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet,2002:14). I denna studie var 

den enda information som angavs respondenternas namn och mejladress och telefonnummer för 

att kunna bestämma tid och plats för intervjuerna. Ingen av dessa uppgifter anges i uppsatsen, 

och kan därför inte spridas vidare via uppsatsens publicering. Detta tar oss in på 

  

2.7 Kritisk granskning 

I denna kvalitativa undersökning är respondenterna inte helt slumpmässigt utvalda, och ett 

generaliserbart resultat kan inte garanteras, då det som undersöks är aspekter som är personliga 

och kan variera individer emellan, samt att antalet respondenter är för begränsat. Resultatet är 

endast representativ för de utvalda respondenterna. Om denna studie framgångsrikt skulle utföras 

i en större utsträckning under en längre tidsperiod och med fler respondenter, hade man 

eventuellt kunnat nå en viss replikerbarhet och reliabilitet. 

  

2.7.1 Validitet och reliabilitet 

Det kan ske att systematiska eller slumpmässiga fel kryper sig in vid utvecklingen av 

frågeställningar och insamlande av information. För att undvika detta bör man se till att arbeta 

med reliabilitet och validitet (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997:163). För att forskningen 

ska ha valid information, alltså att informationen mäter det som är tänkt och trott att den ska 

mäta, måste den kunna ställas mot frågeställningen. Detta betyder att operationaliseringen av de 

teoretiska variablerna bör utföras på ett sådant sätt att den teoretiskt definierade variabeln 

sammanfaller med den operationaliserade variabeln i så stor utsträckning som möjligt. 

Informationen måste alltså ha en definitionsmässig validitet (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997:167).  Reliabiliteten handlar däremot om replikerbarhet, det vill säga att undersökningen 

ska kunna replikeras om det utförs på samma sätt igen, och få samma resultat. Validiteten 

försäkras genom att kontinuerlig kritisk prövning genom arbetet (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997:163). I denna typ av arbete kan dock reliabilitet vara ett problem, då  målet inte 

primärt är en generalisering av resultatet, utan en inblick i hur just de aktuella volontärerna 

resonerar och upplever sin egen resa. Om någon skulle genomföra denna undersökning igen, 

kanske de skulle få ett annat resultat, då andra respondenter hade kunnat svara på andra sätt och 

helt ändrat studiens resultat. Snöbollsurvalet som har använts i denna studie påverkar 

reliabiliteten negativt då det är ett icke sannolikhetsurval.                 
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3. Tidigare forskning 
  

 

Det finns ett fåtal forskningsartiklar som behandlar ämnet om volonturism, och än färre som tar 

upp just ämnet om motivering till kommersiellt volontärresande. Utifrån dessa artiklar och 

studier har de som anses bidra till denna studies teoretiska referenspunkt på olika sätt, sållats ut . 

 

 

Clary et. al. 

Clary et al. (1998) har identifierat ett antal motiv för volontärarbetande som de har klassificerat i 

sex grupper. De har försökt att utforma sin modell utifrån ett neutralt perspektiv, för att den skall 

kunna vara användas inom alla volontärområden. De menar att modellen kan vara till stor nytta 

för de organisationer som använder sig av volontärer  i sin verksamhet (Clary et al., 1998:1516). 

                                                                                                           

Synen som Clary et al. (1998) har på volontärens motiv innebär att människor styrs av en adaptiv 

och meningsfull strävan att tillgodose sina mål. Huvudbudskapet i detta synsätt är att det finns en 

mängd olika personliga och sociala källor, eller funktioner, som är anledningen till varför en 

person engagerar sig i volontärt arbete. Det är genom att tillfredsställa dessa funktioner som man 

kan rekrytera volontärer, samt göra dem lyckliga och nöjda med sitt val.. För att uppnå största 

möjliga tillfredsställelse gäller det att de fördelar som kommer med arbetet är relevanta för den 

funktion som är anledningen till volontärens engagemang. Allt bygger alltså på att dessa 

funktioner tillfredsställs och idén bakom det hela är att volontärer genom att ställa upp på 

frivillig basis utan belöning försöker tillfredsställa dem. Funktionerna kan vara samma för alla 

individer, men har olika betydelse för varje individ, vilket gör att de har olika betydelser 

beroende på individ (Clary et al. 1998:1517). 

  

De funktioner som Clary et al. (1998) identifierat är: 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 

Värderingar. Volontären uttrycker en humanistiska och altruistiska omsorg för andra genom 

värderingar. Omtanke för andra är ofta ett karaktärsdrag hos de som väljer att volontärarbeta 

(Clary et. Al., 1998:1517-1518) 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Förståelse. Volontärarbetet ger volontären en chans att lära sig genom nya upplevelser, att öva 

upp färdigheter som annars eventuellt skulle gått oupptäckta. Enligt forskning förväntar sig 

många volontärer att gagna fördelar kopplade till självutveckling och lärande under sina 

volontärresor (Clary et. al., 1998:1518).  

  

Socialt. Funktionen handlar om sociala relationer, volontärarbetet kan vara en möjlighet att få 

vara med vänner eller att göra något som andra ser positivt på (Clary et. al., 1998:1518). 
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.                                                                                            

Karriär: Att ha deltagit i volontäraktiviteter kan fungera som en merit, och vara fördelaktig för 

volontärens framtida karriär, oavsett inriktning (Clary et. al., 1998:1518).                                                                                                                                       

  

                                                                                                                                 

Självbevarande. Ett sätt att skydda volontärens samvete, alltså att man engagerar sig volontärt 

för att bli av med en självisk självbild (Clary et. al., 1998:1518).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Självbildsförstärkande. Ett ytterligare steg i självbevarandet, som till exempel kan förstärka 

och bevara volontärens positiva känslor i ett sammanhang. Funktionen kan även innefatta 

individens mognad och därigenom självförverkligande (Clary et. al., 1998:1518) .                                                                                                         

                                                                                   

 Luh Sin                                         

Luh Sin (2009) har intervjuat elva respondenter i sin studie som, likt denna, tar upp motivationen 

kring volontärresande. Luh Sin (2009) kom genom sina intervjuer fram till att det var vanligare 

att respondenternas huvudsakliga anledning till att volontärturista kretsade kring att resa och 

uppleva, snarare än att bidra. Studien visade att majoriteten av de motiverande faktorerna för 

volonärresande faktiskt handlade mer om personens egna självförverkligande, än att hjälpa 

andra. Sin poängterar att resultaten endast är relevanta för de elva respondenterna som han har 

intervjuat (Annals of Tourism Research, 2009:497), så likt denna studie kan inga generella 

slutsatser dras.  

 

Cecilia Jonsson 

Även svensk forskning kring volontärresande finns trots att den är begränsad. Den nyaste och, 

för denna studies utveckling, mest relevanta studien är Cecilia Jonssons (2012) avhandling om 

volontärresebyråernas framväxt och utveckling. Jonsson går igenom hjälparbetets historia och 

samhällets utveckling för att i sin slutsats komma fram till de sju faktorer som möjliggör 

kommersiella volontärresor. Denna studie kommer att använda dessa faktorer som en teoretisk 

utgångspunkt i avsnittet 3.2.   
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4. Teoretisk referensram 

 

4.1 Sju faktorer som möjliggör kommersiella volontärresor 

  

I sin forskning om det kommersiella hjälparbetets framväxt konkluderar Cecilia Jonsson (2012) i 

sin analys av det internationella hjälparbetet, att det är sju faktorer som tillsammans ger en 

förklaring till framväxten och etableringen av kommersiellt volontärarbete. Detta är inte en 

etablerad teori, då Jonssons forskning är väldigt ny. Dock anses den som så relaterbar och 

komplett, i relation till denna studies frågeställning att den behandlas som en fullvärdig teori. Det 

kan även kallas en teori för utvecklingen av moderna volontärresor. De sju faktorerna är 

standardberättelsens spridning, marknadsanpassade lösningar och individens valfrihet, 

medelklassen, fältets status, organisationsformernas betydelse, hjälparbetsgeografin och 

hjälparbetets karaktär, samt hjälparbetets föränderlighet. Dessa faktorer kommer först att kort 

förklaras, för att sedan återkopplas till den egna problemformuleringen. 

  

Standardberättelsens spridning   

Jonsson (2012:200) anger den förgivettagna uppfattning som finns i det internationella 

hjälparbetsfältet och benämner den berättelsen om det internationella hjälparbetet. Denna 

berättelse anger vilka organisationer som hör till fältet och ger en uppfattning om dess 

verksamhet. Berättelsen som de kommersiella volontärresebyråerna presenterar är enligt 

Simpson (2004) en alltför förenklad bild av den internationella hjälpverksamheten. Det är just 

denna förenklade version som gör det lättare för människor att samlas runt berättelsen, och även 

sprida den vidare. Både de kommersiella volontärresebyråerna och de ideella 

hjälporganisationerna förenklar sina budskap, men de kommersiella volontärresebyråerna har 

som syfte att sälja volontärresor, vilket gör att resebyråerna förenklar bilden till kända fakta. 

Jonsson (2012:201) menar att även om de kommersiella volontärresebyråerna säljer en förenklad 

vara inom hjälparbetsfältet, så är en sådan volontärresa ändå meriterande, och har i flertal fall lett 

till jobb grundat på dessa meriter. Detta tyder på att berättelsen om hjälparbeten är spritt, även 

utanför fältet. Det är just denna spridning och igenkänningsfaktor som har varit en förutsättning 

för de kommersiella volontärresebyråerna överlevnad (Jonsson 2012:199-200). 

  

Marknadsanpassade lösningar och individens valfrihet 

 I och med nyliberalismens framväxt och privatiseringen av fler och fler sektorer i samhället så 

har valfriheten ökat. Framväxten av volontärresebyråerna är ett resultat av det, och den 

individualisering som kommit med det. Liberalismen föder marknadsanpassade alternativ och 

den kommersiella sektorn frodas. De nyliberala samhällströmningarna har också skapat en 
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normativ grund, som banade väg för de kommersiella volontärresebyråerna(Jonsson 2012: 201-

202). 

  

Medelklassen 

Majoriteten av svenska volontärarbetarna är kvinnor mellan 20 och 25 år, förklaringen ligger 

med största sannolikhet i att de ännu inte bundit upp sig med jobb och familj. Volontärresorna 

agerar som en frigörelseprocess för ungdomar, och ger erfarenheter som kan vara viktigt för 

senare arbetssökande. Majoriteten av dagens volontärarbetare kommer också från välutbildade 

medelklassfamiljer och ska eller har påbörjat universitetsstudier. Många läser 

samhällsvetenskapliga ämnen, vilket reflekteras i de populäraste projekten hos 

volontärresebyråerna som barnhem och skola. Den socioekonomiska bakgrunden för 

volontärerna är enligt Jonssons studie (2012) densamma för de som åker genom kommersiella 

resebyråer som de som åker genom ideella organisationer. Att unga medelklasskvinnor står för 

största delen av det internationella hjälparbetet är inget nytt, utan återfinns som tradition genom 

århundraden (Jonsson 2012:202). 

I och med att det konstaterats att majoriteten av de som åker på volontärresor är från 

medelklassfamiljer, har de med sig ett högt kulturellt kapital från start. De ser därför sin 

volontärresa inte endast som en bildningsresa, utan även för de meriter en sådan resa ger. Det 

krävs en viss ambition inom ett yrkesområde som volontärarbete kan ge stärkande meriter inom. 

Oftast handlar det mer om erfarenheter än praktiska kunskaper, som volontärarbetarna har nytta 

av. De ser alltså en volontärresa som en investering, om inte ekonomisk så i alla fall i form av 

kulturellt kapital. Medelklassen och dess kulturella kapital är alltså en förutsättning för 

etableringen av kommersiella volontärresebyråer (Jonsson 2012:203). 

  

  

Fältets status 

Det fastställdes i tidigare stycket om medelklassen att volontärarbete är meriterande inom många 

yrkesområden. Hur kommer det sig då att det är meriterande? Det beror på att det internationella 

organisatoriska fältet har fått hög status, delvis på grund av hjälparbetsikoner och deras spridning 

av det internationella hjälparbetets berättelse. Även det nogranna urvalet av vilka som får åka på 

dessa resor har bidragit till fältets exklusivitet. Det är främst de ideella hjälporganisationerna som 

har höga krav, inte bara när det gäller yrkeskvalifikationer, utan även när det gäller personliga 

egenskaper. Även faktorn av äventyrlighet och mod som krävs för att åka till en helt främmande 

plats och arbeta med okända människor gav internationellt hjälparbete ytterligare högre status. 

Detta är alltså den höga statusen i fältet som gör att människor är beredda att betala pengar för att 

åka på en volontärresa, vilket gör fältets status till en förutsättning för de kommersiella 

volontärresebyråernas existens (Jonsson 2012:204). 
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Organisationsformernas betydelse 

De olika organisationsformerna som behandlas är ideella volontärorganisationer och 

kommersiella volontärresebyråer. Frågan är då varför väljer vissa att åka med kommersiella 

volontärresebyråerna som är dyrare än de ideella organisationerna, och har mindre erfarenhet 

inom det internationella hjälparbetet? Svaret ligger i kraven som de ideella organisationerna 

ställer på sina medlemmar, medan de kommersiella volontärresebyråerna endast kräver 

ekonomisk ersättning. Trots att inte alla ideella organisationer ställer höga kvalificeringskrav på 

sina medlemmar så har det ideella fältet ett rykte om sig att ha en lång och krånglig 

urvalsprocess med höga yrkes- och erfarenhetskrav, vilket kan leda till att vissa söker sig direkt 

till de kommersiella volontärresebyråerna. Det är alltså ryktet kring svårtillgängligheten som 

skapats genom de ideella organisationernas urvalsprocesser som har bidragit till att de 

kommersiella volontärresebyråerna har kunnat etablera sig, som en lättillgänglig motpol 

(Jonsson 2012:205). 

  

 

Hjälparbetsgeografin och hjälparbetets karaktär 

Gemensamt för de ideella organisationerna och de kommersiella volontärresebyråerna är att de 

endast skickar volontärer till platser som de anser säkra för volontärerna. Den direkta livsfaran är 

inget som nutidens volontärer behöver oroa sig för, dock finns denna fara representerad i det 

internationella hjälparbetets historia, exempelvis i form av frivilliga soldater och civila 

hjälparbetare under och efter krigstider. Historiskt har volontärer från rika i-länder rest till 

utvecklingsländer, vilket har lett till en förgivettagande generalisering som kommersiella 

volontärresebyråer använder sig av. Afrika är en av de regioner som generaliserats och används 

för att locka människor till hjälparbete. Afrika förknippas med hjälparbete, därför uppger många 

också att de vill just till Afrika på sin volontärresa. Utvecklingshjälpens karaktär är alltså en 

förutsättning för de kommersiella volontärresebyråerna, alltså att de kan skicka sina volontärer 

på säkra resor (Jonsson 2012:206). 

  

Hjälparbetets föränderlighet 

Det internationella hjälparbetet innefattar inte bara en typ av människor, utan är ett 

paraplybegrepp som kan innefatta allt från sjuksköterskor till lärare och missionärer. Efterfrågan 

av olika yrkeskompetenser varierar också, vilket underlättar för de kommersiella 

volontärresebyråerna att erbjuda olika typer av resor. Detta skapar ett bredare utbud vilket också 

attraherar en bredare kundgrupp. Hjälparbetets föränderlighet är därför en viktig faktor för de 

kommersiella resebyråernas etablering (Jonsson 2012:207). 

  

De sju faktorernas samverkan 

De sju faktorerna agerar tillsammans och kan inte förklara det kommersiella hjälparbetets 

framväxt på egen hand, utan måste förstås tillsammans. Dock är två av faktorerna dominanta för 

att de är tydligast sammankopplade med de övriga faktorerna. Dessa två faktorer är 

medelklassens framväxt och den nyliberala samhällsströmningen, vilka skapade 
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möjlighetsstrukturen för de andra fem faktorerna att träda fram. Medelklassens framväxt har 

möjliggjort spridningen av det internationella hjälparbetets berättelse. Medelklassen legitimerar 

de kommersiella resebyråerna genom att de köper deras produkt, ofta i bildningssyfte (Johnsson 

2012:207). 

  

  

 

 

4.2 Maslows Behovshierarki 

  

Maslows behovshierarki har använts inom psykologin och sociologin sedan dess första 

publicering 1943 i artikeln “A Theory of Human Motivation”. Teorin redogör motiverande 

behov hos människan, hur dessa prioriteras och påverkar oss, medvetet och omedvetet. 

Behovshierarkin kan ses som en pyramid eller en trappa med fem nivåer. Dessa nivåer visar på 

människans mest grundläggande behov längst ner, som måste uppfyllas för att de högre behoven 

ska bli viktiga för individen. Nivåerna kan också ske simultant, två eller fler samtidigt. De fem 

nivåerna, eller stegen, kommer redovisas i ordning Grundläggande behov, Trygghet, 

Kärlek/Gemenskap, Uppskattning och slutligen Självförverkligande. De tre första ses som 

bristbehov, medan de sista två ses som utvecklingsbehov (Maslow, 1943:6) (Jerlang, 2008:278). 

   
Figur 1. Maslows behovshierarki (www.jerker.soundandvision.se) 

http://jerker.soundandvision.se/2012_07_01_archive.html
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Grundläggande/ Fysiologiska behov 

De grundläggande behoven är, som namnet anger, grunden för att överleva. Det är de fysiska 

faktorer som måste tillgodoses för att vi inte ska dö, leva i smärta eller obehag. Till denna grupp 

av behov hör äta, sova, andas, dricka vatten och fortplanta sig. Så länge dessa behov inte 

tillfredställs så är det vad som upptar våra tankar, och förhindrar oss från att gå vidare i 

behovshierarkin. Enligt Maslow (Maslow, 1943:9) kan uttrycket av dessa behov egentligen 

grundas i ett annat behov, exempelvis otrygghet. Brister i en persons gemenskapsbehov eller 

trygghetsbehov kan manifesteras exempelvis genom överdriven hunger eller sömn. Dock om de 

grundläggande fysioloiska behoven inte är mötta, så blir alla de andra behoven sekundära 

(Jerlang, 2008:277).   

  

Trygghetsbehov 

Psykologiska behov i form av stabilitet, struktur, skydd och fred. Detta är ett behov som inte blir 

relevant så länge man inte utsätts för osäkra situationer, i form av krig, våld eller psykisk ohälsa. 

Trygghetsbehovet kan uttrycka sig praktiskt, skaffa skydd genom vapen eller säker plats, men 

det kan även äga rum inom en person. Självdestruktiva beteenden skapar en otrygghet inom 

personen, som bara kan åtgärdas genom att personen själv lär sig hantera dessa tankar. 

Trygghetsbehov kan i vissa fall bli primära, före de fysiologiska behoven, exempelvis vid extrem 

fara (Maslow, 1943:13). 

  

Gemenskapsbehov 

Människan trivs i grupp, och detta behov grundas i viljan för kärlek, tillhörighet, gemenskap, 

vänskap och acceptans. Då de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven är uppfyllda börjar 

människan känna behovet av vänskap, kärlek och tillhörighet. Maslow påpekar att sex inte hör 

till kärlek i denna bemärkelse, utan ses som ett fysiologiskt behov. Han menar också att kärleken 

måste vara besvarad för att gemenskapsbehovet ska uppfyllas (Maslow, 1943:18) (Jerlang, 

2008:277). 

  

 

Uppskattningsbehov 

Alla har ett behov av uppskattning, att stärka sitt självförtroende genom bekräftelse från sig själv 

och andra. Denna uppskattning skaffas bland annat genom prestationer och självrespekt, men 

även genom prestige och respekt från andra. genom uppfyllandet av detta behov leder till känslor 

av självförtroende, värde och  tillräcklighet. Om dessa behov finns men inte uppfylls leder det till 

känslor av att vara underlägsen, svag och hjälplös (Maslow) (Jerlang, 2008:277). 
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Självförverkligande 

Även när alla de överstående behoven är tillfredsställda så har människan ett behov att göra det 

denne är menad att göra. En musiker ska spela musik och en konstnär ska måla. Så länge denne 

inte får göra det så kommer det finnas en känsla av rastlöshet och missnöje. I Maslows mening är 

detta önskan efter självförverkligande, vilket han menar är att bli allt det man är kapabel till att 

bli, att utnyttja sin potential. Detta kan te sig i många olika former, beroende på individen 

(1943:19). Det är från de individer som uppfyller alla dessa motiverande behov, som vi kan 

förvänta oss mest kreativitet(Maslow, 1943:20). Den självförverkligande människan besitter 

enligt Maslow en del personlighetsdrag, som självständighet, spontanitet, humor, goda relationer, 

verklighetsuppfattning och upplever en känsla av gemenskap (Jerlang, 2008:283).  Helt 

självförverkligade människor är inte av majoritet enligt Maslow, så vi vet därför väldigt lite om 

totalt självförverkligande (Maslow, 1943:20) (Jerlang, 2008:277-278). 

  

Maslow påpekar att denna behovsstruktur inte är absolut, och kan variera från person till person, 

det finns alltid undantag. Dock menar han att det är applicerbart för majoriteten av befolkningen, 

dock under vissa villkor. För att denna behovsstruktur ska ta plats är det  dock vissa 

förutsättningar som måste finnas, främst i form av olika typer av frihet (Maslow, 1943:23). 

Motivationshierarkin är också en utveckling i våra liv, då de grundläggande behoven är något 

som styr oss mer när vi är barn, för att vi med åren ska utvecklas och fokusera mer på de högre 

skikten i hierarkin (Jerlang, 2008:278). 

  

4.3 Teoretisk syntes  

Det är två vitt olika teorier som används i denna studie, en äldre väl etablerad och en ny, som 

inte än har etablerats, om än använts, som teoretisk referensram. Tanken med dessa två teorier 

är att de ska ge två olika infallsvinklar. Maslows behovshierarki ger en förklaring till motivationen 

hos volontärresande på en psykologisk nivå, medan Jonssons sju faktorer ger en överblick av 

de sociala strukturer som gjort det möjligt för de kommersiella volontärresebyråerna som 

volontärerna reser med att etableras och för industrin att växa. Målet är att dess två teorier 

tillsammans ska ge en bredare inblick i hur de sociala faktorerna och individernas motivation 

tillsammans resulterar i ett ökat volontärresande.  
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5. Empiri 
Resultaten presenteras utifrån de frågor som ställdes i intervjuerna, men är sammanfattade i tre 

kategorier för att ge en mer sammansatt bild av respondenternas svar.  

 

5.1 Volontärerna 

 

Genomsnittlig ålder för respondenterna var 22 år. Alla volontärer sa att de ville träffa nya 

människor, uppleva nya kulturer och att de gillade att resa. Upplevelsen stod i fokus i många av 

svaren. Vissa sa också att det var något de drömt om länge.  

 

Alla intervjuade svarade att inga förkunskaper krävdes för att åka, dock kunde man ha nytta av 

viss förkunskap i olika situationer. De flesta av respondenterna hade bara gymnasieutbildning då 

de reste, en hade även läst en termin på läkarprogrammet och en hade läst en universitetskurs i 

engelska. Ingen av respondenterna hade någon tidigare erfarenhet av hjälparbete innan sin resa, 

dock har några engagerat sig i hjälparbete efter sin hemkomst, och en har fortsatt att åka till 

samma plats där hon utförde sitt volontärarbete, och fortsätta jobba med hjälparbetet.  

 

Samtliga respondenter verkar vara ambitiösa och vill utbilda sig. En av dem har startat en 

organisation som stöttar barnhemmet som hon hjälpte till att bygga upp. Hennes plan är att 

utbilda sig till läkare och sedan jobba i byn där hon reste på sin volontärresa. 

  

Respondenterna svarade alla att de inte tvekade en sekund om de skulle åka eller inte. Alla 

verkade vara säkra på sitt beslut. 

Alla respondenter hade jobbat ihop pengar till sin resa, en fick även ett bidrag på 2000 från en 

lokal förening i sin hemstad. 

 

5.2 Resan  

 

Alla respondenter åkte genom en kommersiell volontärresebyrå, Volontärresor AB, GoodTravel 

och Amanzi Travel. 

Genomsnittet för volontärresans totala kostnad var ca 21 000kr, varierande från ca 11 000kr, till 

32 000kr, beroende på resekostnader, destination och volontärresebyrå. 

Respondenterna befann sig på sina volontärdestinationer mellan 4 och 9 veckor. 

Samtliga respondenter genomförde sin volontärresa i Afrika, några i Namibia, några i Sydafrika 

och några i Tanzania. Anledning till val av destination varierar mellan respondenterna, men 

majoriteten verkar ha kollat upp sin destination noga i förväg. Några hade fått rekommendationer 

från vänner, och andra lockades av avlägsenheten eller specifika projekt som bedrevs på 

destinationen. De intervjuade arbetade inom olika områden, några med djur och några med barn, 

eller uppbyggande av hus och annat som lokalbefolkningen behövde hjälp med. 
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 Många av volontärerna verkar ha fått arbeta hårt, vissa hårdare än de förväntat sig, med 

exempelvis gräva diken, bygga broar, tvätta, utfodra djur och hjälpa lokalbefolkningen med olika 

uppgifter. Några av respondenterna angav att de valde destinationen före arbetsområdet, medan 

några var väldigt engagerade i just sitt arbetsområde och valde destinationen på grund av det. 

Flera av de som valde att arbeta med djur svarade att de, förutom att de gillade djur, kände att 

djuren inte skulle fästa sig vid dem på samma sätt som barn skulle gjort.  

 

 En del av respondenterna hade inte reflekterat mycket över säkerheten på resan, medan andra 

gjort det lite mer. Någon hade fått en gå en självförsvarskurs på campet de var på. Alla verkade 

ändå känna att de var säkra, men vissa hade faktorer som den bristande sjukvården i åtanke. 

På sin fritid åkte majoriteten av respondenterna på någon typ av safari, sen gjorde de olika saker 

som att åka in till någon stad, solade och badade, shoppade, lekte med barn eller djur, och andra 

aktiviteter. 

                         

5.3 Efter resan 

  

 Samtliga respondenter verkade ha realistiska förväntningar på sin volontärresa, som främst 

handlade om att träffa nya människor, hjälpa andra och uppleva kulturen. 

 Alla respondenter svarade att deras förväntningar uppfylldes på ett positivt sätt, även om allt 

kanske inte var exakt som de föreställt sig innan. 

  

När de blev ställda frågan om de kände att de hade gjort någon skillnad under sin resa svarade 

respondenterna väldigt olika. Vissa kände att de hade gjorde en väldigt stor skillnad medan andra 

kände att de hade gett dem mer än den skillnaden de hade gjort. Dock var alla överens om att de 

hade varit en hjälpande hand och gjort någon skillnad, stor eller liten. 

  

Alla respondenter var extremt glada över att ha åkt på sin volontärresa, och att de ändrat hur de 

ser på saker och ting. En av respondenterna vill flytta till det landet som hon åkte till på sin 

volontärresa. Väldigt få hade något negativt att säga om sin resa, men en av respondenterna sa att 

hon hade hört om volontärresemål i närheten som inte alls hade varit bra. Alla respondenter har 

också rekommenderat andra att åka på liknande resor, och de anser att det är bäst att åka till en 

destination som någon man känner har rekommenderat En av respondenterna påpekade också att 

det är viktigt att man åker av rätt anledning, och inte för att det ska se bra ut på ett CV.                                
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6. Analys 
 

6.1 Sju faktorer som möjliggör kommersiella volontärresor  

 

I uppsatsen teoridel togs sju faktorer upp, som enligt Cecilia Jonsson (2012) möjliggör de 

kommersiella volontärresornas framväxt. I denna analyserande del används hennes teoretiska 

referenspunkt för att försöka besvara studiens tre frågeställningar.  

 

Standardbetättelsens spridning  

I faktorn om standardberättelsens spridning skriver Jonsson (2012) om hur volontärresebyråernas 

budskap och berättelse, om än förenklad, har spridit sig utanför hjälparbetsfältet. Detta har skapat 

en igenkänningsfaktor hos allmänheten enligt Jonsson (2012). I denna studies intervjuer med fem 

respondenter så var de ingen av dem som innan sin volontärresade hade engagerat sig i 

hjälparbete, och var alltså inte insatta i fältet. Ett flertal angav att det var något de drömt om att 

göra länge, och måste alltså ha varit bekanta med volontärresandets existens och tillgänglighet. I 

vissa fall kan berättelsen missuppfattas av en individ, exempelvis som respondent 1 angav i sin 

intervju:  

“Jag hade tänkt på det tidigare, innan jag träffade Andrea som berättade om det. Men jag hade 

tidigare trott att man var tvungen att ha någon typ av erfarenhet. Sen när jag fick höra hennes 

erfarenheter så förstod jag att det inte var så och då började jag kolla upp det mer.” 

(Respondent 1, bilaga 2)  

 

Marknadsanpassade lösningar och individens valfrihet 

 Individualismen är central i samtliga genomförda intervjuer. Trots att det inte alltid uttrycktes 

bokstavligen så kunde man urskilja hur viktig den individuella utvecklingen var för 

respondenterna. Då alla respondenterna var i tjugoårsåldern kan man ana att de är präglade av 

den individualistiska era som de vuxit upp i, och att de gör sina resor lika mycket för sin egen 

skull, sin egen utveckling och att lära sig, som för att hjälpa andra.    

“Jag ville känna att jag hade gjort något bra som jag kan vara stolt över.” (Respondent 5, 

bilaga 2) 

 

“ Jag fick nog personligen ut mer av min resa än vad jag gjorde skillnad.” (Respondent 2, 

bilaga 2) 

 

 

Medelklassen 

Likt Jonssons beskrivning av de svenska volontärarbetarna så var våra respondenter i 20-25-

årsåldern då de genomförde sin volontärresa, fyra av fem respondenter var kvinnor. Enligt 

Jonsson (2012) agerar volontärresan som en frigörelseprocess för unga vuxna, vilket 

överensstämmer ganska bra med att samtliga av våra respondenter hade precis påbörjat, eller än 
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inte påbörjar sina universitetsstudier och karriärer. Alla har dock planer på att studera vidare och 

trots att alla har arbetat ihop sina pengar själva så verkar inte den ekonomiska biten ha varit 

något större hinder för någon av våra respondenter, vilket kan få oss att dra slutsatsen att de 

tillhör den så kallade medelklassen. 

 

“Jag hade mellan gymnasiet och våren jag åkte på volontärresa jobbat heltid på ett stort företag 

i min hemstad under knappa 2 år. Så en del av de pengar jag tjänat ville jag spendera på en vår 

och sommar med resande. En del av det blev att åka på volontärresa.” (Respondent 2, bilaga 2) 

 

 Däremot så var det ingen av respondenterna som angav att de åkte på sina volontärresor för att 

det skulle ge några meriter inför framtida arbeten, vilket möjligtvis kan hänga ihop med den 

faktorn att ingen av de resor som respondenterna åkte på hade några krav på tidigare kunskaper 

eller erfarenheter.  

 

Fältets status 

Denna faktor är mer applicerbar på den ideella volontärresesektorn än den kommersiella, men 

den status som de ideella volontärresorna har fått genom åren har även gett de kommersiella 

volontärresorna en viss status, i utvalda sammanhang. Detta verkar dock inte vara något som 

respondenterna i detta arbete har tänkte mycket kring, då ingen av dem nämner att de uppfattat 

sina resor som någon slags statushöjare. Dock kan man fundera kring om det delvis är fältets 

status som från början har lockat respondenterna till att åka på sin resa, genom att inge en 

trygghet och säkerhet i att resa på volontärresa. Alla respondenter var ju mycket säkra på sitt val 

att resa på denna typ av resa, och kanske kan de ha påverkats av fältets höga status, vilket även 

kan tolkas som en form av trygghet.  

 

Organisationsformernas betydelse 

Denna faktor kring de olika organisationsformerna, det ideella och det kommersiella, är tydlig 

trots att samtliga av våra respondenter har rest med kommersiella volontärresebyråer. Jonsson 

(2012) tar upp att de ideella organisationerna har rykte om sig ha en krånglig urvalsprocess och 

höga kvalificeringskrav, och att volontärresebyråerna då blir ett enklare alternativ, då man “bara” 

behöver betala. Ingen av våra respondenter har tillsynes några meriterande erfarenheter, vilket 

till stor del gör dem begränsade till den kommersiella sektorn inom volontärresandet. Det är inte 

alltid svårare att få åka med en ideell organisation, men ryktet kring deras svårtillgänglighet kan 

göra att folk inte ens kollar upp sina alternativ, utan går direkt till de kommersiella resebyråerna, 

då det känns enklare.  

 

 

Hjälparbetsgeografin och hjälparbetets karaktär 

Alla våra respondenter åkte till Afrika, bekräftande av Jonssons sjätte faktor kring 

hjälparbetsgeografin. Jonsson (2012) menar att när en region förknippas med hjälparbete så är 
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det också fler som väljer att åka till den regionen. Flera av våra respondenter uttryckte att de var 

just Afrika som de var intresserade av att resa till. 

 

“Jag var främst intresserad av att åka till Sydafrika. Mer specifik destination fick bestämmas 

utifrån typ av arbete. Det finns många olika typer av volontärarbete i hela Sydafrika och det som 

vi tyckte verkade mest intressant låg i Tzaneen.” (Respondent 5, bilaga 2) 

 

“Jag valde den för att jag alltid velat resa till Afrika och av alla Volontärresors projekt låg detta 

mest avlägset från städer vilket jag var intresserad av.” (Respondent 3, bilaga 2)      

 

Det kan ju diskuteras varför just Afrika blivit en symbol för det internationella volontärarbetet, i 

alla fall i Sverige. I UR Samtiden Tema: Bilden av Afrika så diskuteras under Bokmässan i 

Göteborg den bild som omvärlden har av Afrika i paneldebatter, intervjuer och föreläsningar. 

Människorättsaktivisten Kimmie Weeks säger i sin föreläsning att Afrika är fast i 

biståndskulturen (UR Samtiden Tema (2010) Bilden av Afrika), vilket är ytterligare en 

bidragande faktor i den bild som får våra volontärer att direkt tänka på Afrika då kontinenten 

porträtteras i media som fattigt och eländigt och i stort behov av västvärldens hjälp. Då detta må 

vara sant i viss utsträckning, så finns det andra sanningar också, i denna stora kontinent. En av 

respondenterna uppger att han var förvånad över att det inte var värre ställt på platsen där han 

tillbringade sin volontärvistelse: 

 

“Jag såg dock inte så mycket elände som jag trodde jag skulle. Människor var väldigt glada och 

hade stor livsglädje. Eländet finns där dock såklart om man beger sig ut i de mindre byarna och 

vissa familjer. Men fick inte se så jättemycket utav det. De allra flesta får ju jobba väldigt hårt 

för sin vardag, men man mötte oftast glada och tillmötesgående människor.” (Respondent 2, 

bilaga 2)  

 

Hjälparbetets föränderlighet 

Jonsson (2012) menar att hjälparbetet är ett paraplybegrepp som innefattar många olika typer av 

människor, vilket volontärresebyråerna utnyttjar i form av att erbjuda olika typer av resor, med 

olika arbetsområden. Våra respondenter arbetade med lite olika typer av uppgifter under sin resa, 

en jobbade med olika sorters djur, två jobbade med apor, en jobbade med att bygga upp ett 

barnhem, och en jobbade med lite allt möjligt för att hjälpa lokalbefolkningen. Det finns alltså 

olika typer av arbeten för att passa individens olika behov.  

 

Egna tankar 

Från en turismvetenskaplig ståndpunkt är den växande volontärturismen en positiv utveckling 

som ökar breddan av valmöjligheter vid resande, speciellt för unga. Jag tror att denna typ av 

turism kommer öka, och eventuellt utvecklas till något ytterliggare. Möjligtvis kommer chartern 

och volontärturismen med tiden växa närmare varandra, delvis med hjälp av de sju faktorer som 
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Jonsson (2012) tar upp. Den växande viljan att hjälpa tillsammans med ökad tillgänglighet tror 

jag kommer resultera i ytterliggare utveckling av den volontära turismen runt om i världen. 

Denna utveckling kan även resultera i ökade negativa effekter, då ökad popularitet även leder till 

ökad kommersialism och risken för utnyttjande av lokalbefolkning och miljö för att tillfredsställa 

volontärernas behov och förväntningar.   

6.2 Maslows behovshierarki 

Som beskrivet i teoriavsnittet så används Maslows behovshierarki för att kartlägga människans 

motiverande behov. En huvudsaklig del i detta arbete är just frågan om vad som motiverar de 

unga vuxna som tillfrågats att betala en hel del pengar för att åka iväg och arbeta. Här går jag 

igenom varje steg i behovshierarkin och analyserar kring dem i förhållande till svaren från våra 

intervjurespondenter.  

 

 

Grundläggande/ fysiologiska behov 

De grundläggande behoven som äta, sova, andas och dricka vatten tar vi för givet att våra 

respondenter kan tillgodose, då alla verkar ha jobbat och lyckats spara ihop pengar till sina resor. 

 

Trygghetsbehov 

Trygghetsbehovet är något som respondenterna kan ha känt skakats om när de åkte till ett land 

där läget inte är lika stabilt som i Sverige. Några svarade att de hade funderat kring säkerheten, 

alltså att deras trygghetsbehov eventuellt skulle vara hotat, men det var ingen av respondenterna 

som såg det som ett större problem, alltså inget direkt hot mot deras egen trygghet.  

 

“Jag var inte orolig för den innan vi åkte. Väl på plats efter någon vecka kom en rapport om att 

det var ökad brottslighet i just vårt område så det kom en polis och hade en självförsvarskurs på 

volontärcampet. Efter det blev man kanske lite mer vaksam men jag var aldrig rädd.” 

(Respondent 4, bilaga 2) 

 

 

Gemenskapsbehov 

 Viljan att känna gemenskap, tillhörighet och vänskap kan till viss del vara en bidragande faktor 

till varför respondenterna valde att resa på en volontärresa. Även om de har en gemenskap 

hemma i Sverige, så kan upplevelser som denna skapa nya band och ge en tillhörighetskänsla 

som man inte tidigare upplevt.    

 

“Det är den bästa resa jag någonsin gjort och har förändrat mig på många sätt. Jag ser saker 

med nya ögon och den här vistelsen blev bara en av många. Jag kommer aldrig att sluta att åka 

till Tanzania och förhoppningsvis kommer jag bosätta mig där en dag. Landet och människorna 

fångade mig verkligen!” (Respondent 3, bilaga 2) 
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Uppskattningsbehov 

Uppskattning är något som alla vill ha, och det går att diskutera om våra respondenter 

undermedvetet väljer att åka på volontärresor delvis på grund av behovet av uppskattning.  

 

“De som var där var väldigt duktiga på att visa tacksamhet och man kände att man fick göra 

nytta. Många var där i bara två veckor, så vi blev lite ansvariga och sådär för att vi var där så 

länge.” (Respondent 1, bilaga 2) 

 

Uppskattningen är också en bekräftelse på att man faktiskt gjort skillnad och utfört sitt arbete på 

ett tillfredsställande sätt.  

 

 

Självförverkligande 

Det sista och viktigaste steget för detta arbete, är just självförverkligandet. Då resten av behoven 

är tillfredsställda så söker människan självförverkligande, att hitta det man är menad att göra och 

hitta mening med livet. Flera av respondenterna angav att deras resa på något sätt har påverkat 

dem som personer, vad de vill göra med sin framtid eller till och med att de hittat vad de vill göra 

resten av sitt liv.  

 

“Jätteglad att jag gjort det. Tänker på det väldigt ofta, och man lärde sig jättemycket . Fick se 

och göra nya saker och testa sig själv lite. Man fick ta ansvar och man utvecklades väldigt 

mycket, jag var ju ganska ung då, bara 18.” (Respondent 1, bilaga 2) 

 

“Jag fick nog personligen ut mer av min resa än vad jag gjorde skillnad. Men som sagt, var det 

min första resa. Vid en eventuell andra resa dit, har man redan insikt i om hur det är, och man 

kan då planera för att göra en mer inriktat hjälpinsats.” (Respondent 2, bilaga 2) 

 

“Det är den bästa resa jag någonsin gjort och har förändrat mig på många sätt. Jag ser saker 

med nya ögon och den här vistelsen blev bara en av många. Jag kommer aldrig att sluta att åka 

till Tanzania och förhoppningsvis kommer jag bosätta mig där en dag. Landet och människorna 

fångade mig verkligen!” (Respondent 3, bilaga 2) 

 

Även om inte alla respondenter kände att de funnit meningen med livet genom sin volontärresa, 

så tyckte ändå alla att det var en lärorik upplevelse. Enligt Maslow (1943) är det inte många som 

egentligen når till riktigt självförverkligande, men det är något många av oss strävar efter att 

uppnå, och gör så på olika sätt. Självförverkligande handlar också om att utnyttja sin potential, 

vilket kan ske på olika sätt. Ett flertal av respondenterna ansåg att de hade utvecklats under sin 

resa. 
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“Jätteglad att jag gjort det. Tänkter på det väldigt ofta, och man lärde sig jättemycket . Fick se 

och göra nya saker och testa sig själv lite. Man fick ta ansvar och man utvecklades väldigt 

mycket, jag var ju ganska ung då, bara 18.” (Respondent  1, bilaga 2) 

 

“Det är den bästa resa jag någonsin gjort och har förändrat mig på många sätt. Jag ser saker 

med nya ögon och den här vistelsen blev bara en av många.” (Respondent 3, bilaga 2) 

 

 

Egna tankar 

Människans behov är en drivande kraft, och beror till stor del på dennes omgivning och livssituation. 

Levnadsstandarden i Sverige är överlag så pass god att stadiet av självförverkligande blir vårt primära mål 

att tillfredsställa. Förutsatt att den höga levnadsstandarden i Sverige uppehålls så kommer detta mål av 

självförverkligande att hjälpa volonturismen till att bli en alltmer växande del av turistindustrin. Det blir 

alltmer svårt för ungdomar i Sverige att hitta arbete och sin plats i livet, då det finns så många 

valmöjligheter. Jag tror att volonturismen kommer bli en alltmer vanlig rit för ungdomar som behöver en 

paus efter skolan för att försöka lista ut vad de vill göra, likt militärtjänstgöring eller backpacking.  

 

 

 

7. Slutsats 
 

Frågeställningarna som lades fram i början av denna studie var tre stycken. Denna slutsats 

kommer att försöka svara på dessa frågeställningar, en för en, med hjälp av den insamlade 

empirin och den teoretiska referensramen.  

 

Vad motiverar en person att betala för en volontärresa? 

  

Motivation sker på flera nivåer, medvetet och omedvetet. Den omedvetna motivationen vet inte 

ens respondenterna om själva, och därför är det inget som kan undersökas i denna studie. En mer 

komplex studie, med mer ingående psykologiska aspekter och tillvägagångssätt skulle eventuellt 

kunna kartlägga detta på ett bättre sätt, men det är inte det som är fokus i denna studie. Istället 

har studien utgått ifrån vad studiens respondenter själva angett som sin motivering för sina 

volontärresor, med visst utrymme för egen tolkning utifrån deras svar. Vad motiverar då en ung 

person, utan någon gigantisk inkomst, att jobba och spara ihop pengar för att resa iväg på en resa 

som innebär relativt mycket hårt arbete, istället för att åka på en vanlig semesterresa? Enligt 

majoriteten av våra respondenter ligger motivationen i att det är en unik upplevelse, se en annan 

kultur, en upplevelse helt enkelt. Dessa svar är i likhet med de i Suh Lins studie (2009) väldigt 

centrerade kring jaget och den egna upplevelsen, till skillnad från den kanske förväntade 

motivationen i viljan att hjälpa. Detta betyder självklart inte att respondenterna inte hade goda 

avsikter med sin resa, men det kan förklaras i Maslows teorier kring behov, och hur 
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självförverkligandet är det slutliga steget i behovstrappan. Då många av oss i Sverige lever ett så 

pass bekvämt liv att vi inte ens behöver tänka särskilt mycket på de mest grundläggande 

behoven, så blir vårt självförverkligande det mest påtagliga av motivationer för många av de 

beslut vi tar. Motivationen att tillgodose sina mål genom volontärt arbete sker genom olika 

funktioner, likt Clary et. al visar i sina studie (1998). Det är genom tillftredställlelse av dessa 

funktioner, som kan ha olika betydelse för volontärerna, som resebyråerna kan rekrytera 

frivilliga. Tillsammans med de kommersiella volontärresebyråernas växande popularitet, och 

därmed ökande synlighet och tillgänglighet, har en volontärresa blivit ett resealternativ till 

exempelvis tågluffande eller back-packing.  

 

 

 

Vilka förväntningar hade volontärerna på sin resa? 

 

 Motivationen och förväntningarna som respondenterna hade inför sin resa är nära 

sammansvetsade. Deras motivering för att åka på denna typ av resa kan också förväntas bli 

grunden för vilka förväntningar de kommer att ha inför resan. Likt slutsatsen att motiveringen 

kring volontärresan främst centrerade kring ett självuppfyllande behov av äventyr och 

upplevelse, så är det även här förväntningarnas fokus hamnar. Möta nya människor, kulturer och 

se nya saker var något som så gott som alla respondenter förväntade sig få uppleva under sina 

resor. Förväntningar byggs också upp av saker vi hört från andra, likt Jonssons (2012) 

standardberättelse. Det behöver inte handla om att någon man själv känner har gjort en liknande 

resa, utan berättelsen kan även spridas genom exempelvis media och ryktesväg. De saker man 

hör om volontärresor via dessa standardberättelser, kan då bli en del av förväntningarna inför 

resan.    

 

 

Hur ser volontärerna på sina resor efter deras hemkomst? 

 

Alla respondenter såg tillbaka på sina resor med glädje och tillfredsställelse. Några ville åka 

tillbaka igen, och alla hade eller skulle rekommendera andra att åka på samma typ av resa. Även 

om inte alla volontärer upplevde att deras resor hade levt upp exakt till de förväntningar som de 

hade haft, så var detta till stor del till det positiva. Alla verkade nöjda med sina resor, trots att alla 

inte upplevde att de hade gjort en signifikant stor skillnad under sin resa. Detta kan återigen 

återkopplas till den ursprungliga motivationen. Om den grundläggande motivationen hade varit 

att åka på denna typ av resa för att hjälpa andra, för att göra skillnad, hade ett uppfattat 

misslyckande i detta antagligen skapat ett missnöje hos volontären då den kommit hem. Då hade 

ett av de mest centrala förväntningarna handlat om att just hjälpa och göra skillnad. Men i detta 

fall ligger den huvudsakliga motivation snarare i upplevelsen och i en mer egocentrisk sfär, 

vilket inte resulterar i samma besvikelse vid ett upplevt tillkortakommande i hjälparbetet.   
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Enligt Jonsson (2012:203-204)  så är volontärresan även en bildningsresa, och bidrar till 

volontärens kulturella kapital, och därigenom även som ett meriterande inslag. Även om ingen 

av respondenterna angav att de åkte på sina volontärresor för att få någon slags merit utav det, så 

kan man anta att de flesta av dem, om inte alla, kommer att ha med deras resor på sina CVn och 

jobbansökningar då det är en bildande upplevelse som uppfattas av allmänheten som 

statushöjande.  
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8. Avslutande diskussion 

8.1 Författarens reflektioner 

Idén till denna studie tog sin start i en tidningsartikel om volontärturismens baksida, för att sedan 

utvecklas till en studie om motivationen till volontärresande. En stor del av denna idés 

utveckling kretsade kring skillnaderna mellan de kommersiella och de ideella organisationer som 

anordnar denna typ av resor, och det var egentligen detta som var idén till studien från början. 

Men efter att ha läst Cecilia Jonsson avhandling på just detta ämne så blev det istället aktuellt att 

dyka djupare i varför man väljer att åka på volontärresor. Denna tanke kom naturligt då de 

kommersiella volontärresebyråernas framväxt är beroende av just människors vilja att faktiskt 

betala dem för dessa resor.  

 

När nu studien har börjat gå in på sitt slutskede, så kan den säck som fyllts med tankar och idéer 

kring detta ämne knytas ihop. Jag kan till att börja med påstå att resultatet av denna studie inte 

blev exakt som jag trodde från en början att den skulle bli. Jag var ganska övertygad om att 

motivationen till att åka på dessa resor, skulle främst ligga i att hjälpa andra, eventuellt i något 

slags hjältes-komplex liknande personlighetsdrag. Detta kan jag nu i efterhand se vara ett alldeles 

för simpelt antagande som inte tar i åsyn människan komplexa, och i grunden själviska, natur. 

Besluten vi tar bottnar i ett mängd olika faktorer, som vi till stor del inte själva ens vet om, vilket 

gör denna studie till lite av en kvalificerad gissningslek i människans motivation. Jag har, för 

enkelhetens skull, i denna studie utgått ifrån att respondenterna själva vet vad som motiverar 

dem, vilket antagligen inte är hela bilden av den egentliga motivationen, men det är den enda vi 

kan undersöka i denna begränsade studie.  

 

Funderingar har även cirkulerat kring vad just denna typ av resande gör för turismen som näring. 

Trots att det inte är studiens huvudsakliga fokus så är det en oundviklig tankegång, då detta trots 

allt är en kandidatuppsats i just turismvetenskap. Det har i uppsatsen tagits upp hur de 

kommersiella volontärresebyråerna har växt explosionsartat, och kan idag liknas med de vanliga 

resebyråerna, fast med inriktning mot just volontärresor. Det blir allt vanligare att resebyråer 

nischar sig, simultant med vår efterfrågan på nya och unika reseupplevelser. Detta stämmer bra 

överens med det resultat som denna studie kommit fram till, alltså att det är upplevelsen som 

motiverar de unga att åka på volontärresor.   

 

 

8.2 Förslag på vidare forskning 

Det finns ett flertal vägar man kan välja för att gå vidare med denna diskurs. Personligen skulle 

jag vara intresserad av att göra detta i en mycket större skala, och med ännu fler och djupare 

intervjuer. Att kunna jämföra skillnaden i motivation hos exempelvis yngre och äldre som väljer 

att åka på denna typ av resa, eller skillnader mellan volontärer från olika länder. Det skulle även 

vara intressant att utveckla problematiken kring hur volontärernas närvaro på dessa platser 
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påverkar de som bor där, både positivt och negativt, och gräva ännu djupare i termen 

volonturism, och vad det faktiskt innefattar. Att titta på detta som ett segment i turismindustrin 

vore också en intressant utgångspunkt, och kanske jämföra denna typ av turism med exempelvis 

charterresor eller back-packing. Dock behöver inte den vidare forskningen begränsas till bara till 

denna typ av kommersiella volontärresande som tagits upp i denna studie, utan kan även omsluta 

de mer etablerade ideella organisationerna. Att hitta en gemensam underliggande personlighets- 

eller karaktärsdrag hos de som väljer att arbeta som volontärer, skulle även det vara en intressant 

utgångspunkt. 

 

8.3 Kritik 

Denna studie har sina brister, precis som alla studier. Det som saknas för att uppnå en stark 

studie är antalet respondenter, som endast uppnådde fem. Fler var planerade att intervjuas, men 

föll tyvärr igenom av olika skäl. Trots att fler respondenter skulle ha gett en starkare studie, så 

skulle den fortfarande vara generaliserbar för endast de utvalda respondenterna. Detta på grund 

av att det antal respondenter som hade behövts för att få en studie som skulle kunna respresentera 

alla volontärresande av samma typ, är alldeles för många för att jag ensam skulle kunna 

genomföra och bearbeta alla intervjuer under den begränsade tid som fanns.  

 

8.3.1 Litteraturkritik  

 

Den litteratur som använts i detta arbete har främst bestått av vetenskapliga artiklar, vetenskaplig 

litteratur, avhandlingar samt från några få hemsidor. Fler vetenskapliga artiklar hade varit att 

föredra, då det skulle ha gett en än mer starkare grund för studien. Det finns dock inte obegränsat 

med relevanta artiklar inom just detta ämne, vilket skapade en begränsning. Kritik kan även 

riktas mot den teoretiska referensramen, specifikt det faktum att en av teorierna, Jonssons (2012), 

inte än är etablerad som en vetenskaplig teori, men som jag ansåg vara väldigt relevant och 

användbar för just denna studie.   

 

8.3.2 Informantkritik 

 

Som nämnts i uppsatsens metodavsnitt så valdes informanterna ut efter ett snöbollsurval, alltså 

att två av respondenterna var kända för forskaren redan innan studien och genom dessa kunde 

fler informanter kontaktas och intervjuas.  Den kritik som kan ställas mot denna typ av urval, är 

att respondenterna sannolikt är snar lika i många aspekter, vilket kan resultera i snarlika svar. En 

annan kritisk punkt är att informanter kan ha uppfattat frågor under intervjun på olika sätt, och 

gett svar efter det. Det kan också förekomma att respondenterna inte svarar ärligt på frågorna, 

vilket skulle ge felaktiga svar och det i sin tur skulle resultera i felaktigt resultat och slutsats.  
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Bilaga 1 
  

Intervjuer 

  

Respondent 1 

  

  

  

Ålder: 

22, i typ en månad till, så 23 snart. 

  

När var du på din volontärresa? 

Det var två år sen, vintern 2011. Vi kom hem precis innan jul. 

  

Vilken organisation åkte du genom? 

Amanzi travel. De arrangerade resan, en volontärresebyrå. 

  

  

Vad betalade du för din resa? 

Jag tror att jag betalade 24 000-26 000 någoting, exklusive flygresan. 

  

-Hur mycket skulle du kunna tänka dig att betala? När blir det för dyrt? 

Inte mer än 10 000 per vecka. Men om jag skulle varit rik hade jag kunnat betala mer. Man 

kollar ju upp att pengarna går till rätt saker, så om jag hade möjlighet hade jag kunnat betala mer. 

  

  

Hur fick du pengar till resan? 

Jag jobbade ihop pengarna 

  

Var genomförde du din volontärresa? 

Namibia 

  

Varför valde du den destinationen? 
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Andrea (kompis) hade varit där innan via skolan och hade pratat om det. Hon hade bara bra 

erfarenheter av det och det var ett sådant ställe som hade det jag ville göra. 

  

  

 

Hur länge var du på din volontärresa? 

6 veckor 

  

Vad arbetade du med? 

Tog hand om djur. De hade massvis med olika djur av olika arter, apor, lejon, fåglar, allt möjligt. 

Det stället vi var på tar hand om djur som inte klarar sig själva, typ ungar som har blivit 

övergivna och skadade djur. Sen när de mår bättre blir de utsläppta. Sen fanns det vissa som inte 

kunde släppas ut för att de hade förlorat alla instinkter. 

  

Hur såg arbetsuppgifterna ut? 

Vi städade och kontrollerade deras inhägnader, utfodrade dem, motionerade aporna, lekte med 

dem, typiskt bondgårdsjobb egentligen. Såg till att de hade det bra. 

  

-Var det mycket mys och gull med djuren? 

Inte så jättemycket, mest jobb. På marken bodde det även urinvånare som hade sitt ursprungliga 

bostadsområdet där, och de hjälpte till på farmen. Så vi hjälpte även till att bygga en bro åt dem 

och lite sånt, så det var även sådana saker, men mest jobbade vi med djuren. Det vardagliga var 

att ta hand om djuren, men inte så mycket mys och gull, mest utfodring. Sen var det aporna som 

skulle prommeneras. 

  

Varför valde du det arbetsområdet? 

Det är det jag alltid har velat göra. Barn skulle också ha varit jättehäftigt att jobba med, men jag 

tror anledning till att jag inte vill göra det är att det skulle vara för jobbigt faktiskt. Att det känns 

som att det är hemskt på ett annat sätt. Jag blir väldigt berörd av djur, men människor är ändå 

människor. Det skulle vara jättetungt att behöva se det, egentligen. Det fanns ju barn där, och 

någon dag var vi och hälsade på dem, men de mådde ju bra, vi var mest där för att leka med dem. 

Nej men jag älskar ju djur så det var ganska självklart. 

  

  

Krävdes det några specifika kunskaper för att arbeta med det du gjorde på din volontärresa? 

Om ja, vad för kunskaper? 

Nä, man fick svara på ganska mycket frågor innan, men jag hade ingen erfarenhet innan så det 

var väll mer om vad för slags person man är. 
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Har du någon tidigare erfarenhet av hjälparbete, om ja, med vad? 

Inte innan, men efteråt har jag jobbat på katthem. 

  

  

Vad har du för utbildning? 

Innan jag åkte hade jag bara gått frisörlinjen på gymnasiet, och även tagit en kurs i engelska på 

universitetet. 

  

  

Vad har du för framtida planer? 

Det var en bra fråga. Jag tänker läsa ingenjör till hösten, så jag vill gärna jobba med miljö. Det är 

det jag vill göra. 

  

  

Vad motiverade dig  till att åka på en volontärresa? 

Jag hade tänkt på det tidigare, innan jag träffade Andrea som berättade om det. Men jag hade 

tidigare trott att man var tvungen att ha någon typ av erfarenhet. Sen när jag fick höra hennes 

erfarenheter så förstod jag att det inte var så och då började jag kolla upp det mer. Jag tycker om 

att göra lite roligare resor, inte bara sola och bada, och det är ju ett jätteroligt sätt att göra det på, 

men får ju se något helt annat och göra nytta också. Man träffar jättemycket människor, och man 

har som ett litet liv där, man åker inte bara iväg och solar och badar. 

  

  

Tvekade du någon gång om du skulle åka eller inte? 

Nä, det var verkligen något jag ville göra. Man betalar ju mycket pengar så man måste vilja göra 

det. 

  

  

Hur tänkte du kring säkerheten på din resa? 

Man läste på ganska mycket. Sydafrika har rykte att vara ganska stökigt, men det som stod om 

Namibia var att det inte var som Sydafrika, utan vänligare. Men sedan vaccinerade jag mig mot 

allt som gick att vaccinera sig mot, man kollade väll upp vad det var för ställe man skulle till, 

men nej jag var aldrig orolig så, det händer ju grejer överallt. Vi bodde inne i stan en natt, och de 

som jobbade på hostel där vi bodde sa att vi absolut inte skulle vara ute på kvällarna och inte åka 

taxi, men det gjorde vi ändå. Man kan ju inte hålla på att oroa sig. Man märker ju av att det är en 

annan kultur, men det är ju det man vill se, man vill ju inte vara instängd. Så det var inte direkt 

någonting jag var orolig över. 

  

  

Vad gjorde du när du inte arbetade på resan? 
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Vi var på safari en helg, med något företag som fanns där. Sen var vi i huvudstaden och gick ut 

och åt middag där. Men sen å själva stället där vi bodde umgicks man med djuren, sen var det ju 

massa människor man umgicks med, satt å drack öl på kvällarna. Det fanns en pool, så vi badade 

lite.Vi jobbade ganska mycket, från tidig morgon till kväll. Vi hade en dag ledigt i veckan. Man 

gick ju upp så tidigt så man var ju trött på kvällarna också. Sen ordnade ju de på stället aktiviteter 

också, typ lekar och sånt. Man hade även med sig lite böcker, och solade och så. 

  

  

Vad hade du för förväntningar på din resa? 

Jag hade nog inte tänkt mig så som det var. Man trodde nog mer att det var mer att kela med 

djuren och så, men man förstod ganska snart att det inte var det, och det skulle man heller inte 

velat att det var. Det var väldigt hårt jobb, till och från så det kanske man inte heller var helt 

beredd på. Man ville uppleva någonting annorlunda, och se Afrika på riktigt. Se kulturen och det 

autentiska. 

  

  

Uppfylldes dessa förväntningar? 

Alla förväntningar på vad man skulle få ut av det uppfylldes ju självklart, men sen var ju inte allt 

som man hade tänkt sig. Men allt som man ville uppnå och få ut av det fick man ju garanterat. 

  

  

Kände du att du gjorde någon skillnad under din resa? 

Ja. De som var där var väldigt duktiga på att visa tacksamhet och man kände att man fick göra 

nytta. Många var där i bara två veckor, så vi blev lite ansvariga och sådär för att vi var där så 

länge. Man fick kontakt med djuren och kände att man faktiskt hjälpte till. Någon måste ju göra 

dessa arbetsuppgifter varje dag, och eftersom vi var där nära jul så blev det färre och färre 

människor. Så vi fick ju jobba åt dem också när de åkt hem. 

 

  

  

Hur ser du på dina resa i efterhand? 

Jätteglad att jag gjort det. Tänkter på det väldigt ofta, och man lärde sig jättemycket . Fick se och 

göra nya saker och testa sig själv lite. Man fick ta ansvar och man utvecklades väldigt mycket, 

jag var ju ganska ung då, bara 18. 

Vill jättegärna åka igen, men det kostar ju lite pengar och man skulle vilja åka lite längre tid. Jag 

skulle kunna åka till samma ställe, för det var superkul, men jag gillar ju att åka till nya ställen. 

Just med volontärresor är det så himla svårt, för det finns så många som är dåliga. Där de inte gör 

det man vill att de ska göra, utan där det är mer som ett zoo. Jag hörde från folk som var där och 

man hörde  om ställen i närheten, och speciellt i Sydafrika där det finns väldigt mycket 

volontärställen, och många av de hade dåligt rykte. Det kan vara svårt att hitta bra ställen. Just 
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där vi var visste jag ju att det var bra eftersom Andrea hade varit där tidigare. Alla som var där 

var supernogranna med allt och så kanske det inte är på alla ställen. 

  

  

Har du rekommenderat andra att resa som volontärer efter din egen resa? 

Ja, det är ju jättemånga som säger att de vill göra det. Jag har rekommenderat och kommer göra 

det igen. Men man vill också att folk ska vara nogranna med var de åker, och kollar upp 

ordenligt. Det bästa är ju att åka till något ställe där man känner någon som varit innan och blir 

rekommenderad. 

  

  

 Respondent 2 

  

Ålder: 

22 år 

  

När var du på din volontärresa? 

Jag flög ner den 8 april 2013 och stannade i cirka 8-9 veckor. 

  

Vilken organisation åkte du genom? 

Volontärresor AB 

  

Vad betalade du för din resa? 

Omkring 6 000 kr för flyg tur och retur. Cirka 14 000 till Volontärresor AB för boende, mat, 

transport och safari. Sedan tillkommer visum, vaccinationer, försäkringar och andra kostnader 

för cirka 5 000 kr. Så, totalt omkring 25 000 kr. 

  

Hur fick du pengar till resan? 

Jag hade mellan gymnasiet och våren jag åkte på volontärresa jobbat heltid på ett stort företag i 

min hemstad under knappa 2 år. Så en del av de pengar jag tjänat ville jag spendera på en vår och 

sommar med resande. En del av det blev att åka på volontärresa. 

  

Var genomförde du din volontärresa? 

I byarna kring Matanana i Tanzania. Organisationen där heter Moyo Kwa Moyo (Hjärta Till 

Hjärta) och bedriver barnhem och dagverksamheter för utsatta barn i området. Många har 

HIV/AIDS och svårt att få tillgång till mat. 

  

Varför valde du den destinationen? 

Jag vill gärna till ett ställe som inte var konstruerat som ett ”turistvolontärställe”, utan ville 

komma nära kulturen och människorna i landet. Verksamheten på Moyo Kwa Moyo verkade 
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jobba nära och i samarbete med deras kultur och vardag. Man fick en chans att medverka i 

verksamheten. 

  

Hur länge var du på din volontärresa? 

Cirka 8-9 veckor. 

  

Vad arbetade du med? 

Uppgifterna var inte helt spikade, utan snarare lite dåligt organiserade. Man behövde ta eget 

initiativ. I början jobbade jag en del med att renovera ett hus genom att måla. Byggde även 

lerhus, rev gammal lada och hjälpte till på tomatodlingarna. 

  

Hur såg arbetsuppgifterna ut? 

De var inte helt bestämda, utan man kunde hjälpa till där man ville och kände att det var till 

hjälp. En viktig aspekt är att som besökande volontär vet man oftast inte bättre, om man inte är 

utbildad inom just det man hjälper till med. De som bor där vet hur exempelvis ett lerhus ska 

byggas, så man får lära och sedan hjälpa till så gott man kan. 

  

Varför valde du det arbetsområdet? 

Jag valde egentligen inget specifikt område, utan var med på olika håll. Det var min första resa 

dit och jag tror det kan bli enklare och mer givande att inför en andra resa dit planera in ett mer 

direkt arbete för att hjälpa. Som besökare för första gången tog jag tillvara på att försöka uppleva 

och lära mig om stället och människorna. 

  

Krävdes det några specifika kunskaper för att arbeta med det du gjorde på din volontärresa? 

Om ja, vad för kunskaper? 

Engelska är ju ett måste nästan, även om det går utan, men det blir roligare om man kan föra ett 

samtal med människor. Dock kunde ju långt ifrån alla engelska, men det fanns ofta någon som 

kunde översätta i så fall. Att ha en specifik kunskap och använda den för att hjälpa kan nog vara 

väldigt bra. Exempelvis en doktor som reser ner och ger gratis rådgivning och undersökningar. 

Men för att hjälpa till med byggnad och liknande krävs endast viljan. 

  

Har du någon tidigare erfarenhet av hjälparbete, om ja, med vad? 

Nej, det var min första volontärresa. Och har inte jobbat inom omvårdnad i Sverige innan. 

  

Vad har du för utbildning? 

Gick ut naturvetenskapliga programmet på gymnasiet år 2011. Sedan dess har jag jobbat och lärt 

mig mycket där. 

  

Vad har du för framtida planer? 

Jag har inte bestämt vad jag vill göra än. Har svårt att bestämma mig då jag inte vet vad jag vill. 

Har olika skilda intressen. Allt från civilingenjör till grafisk formgivare. 
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Vad motiverade dig till att åka på en volontärresa? 

Jag har tidigare tågluffat och fått uppleva många europeiska länder. Jag gillar att resa och 

uppleva andra kulturer. Jag önskade att resan till Afrika och Tanzania skulle bli givande och 

lärorik, samt att man fick en möjlighet till att hjälpa till. 

  

Tvekade du någon gång om du skulle åka eller inte? 

Nej, egentligen inte. När jag väl hade kollat in allt och läst på kände jag att jag ville åka. 

  

Hur tänkte du kring säkerheten på din resa? 

Det finns ju en del skillnader mot den svenska standarden – inget rinnande vatten, ingen 

elektricitet, dålig sjukvård och långt till dem. En annorlunda kultur och samhälle. Vissa 

afrikanska länder är väldigt farliga för västlänningar, men Tanzania anses en av de mest fredliga, 

så det gjorde mig inte orolig. Det jag oroade mig lite för var sjukvården om man skulle bli 

allvarligt sjuk eller ormbiten. 

  

Vad gjorde du när du inte arbetade på resan? 

Det var ett underbart ställe, med härliga människor och andra volontärer. På kvällar och helger 

gjorde vi utflykter, gick ut på de lokala pubarna och dansade och drack. Satt vi lägereld och 

pratade. Lekte med barnhemsbarnen och mycket mer. Väldigt rogivande. 

  

Vad hade du för förväntningar på din resa? 

En harmoniskt och rogivande miljö med roliga människomöten. Förväntade mig att standarden 

inte skulle vara som hemma, såklart. Och förväntade mig även att få se en del elände bland 

människorna på landsbygden. 

  

Uppfylldes dessa förväntningar? 

Ja, det mesta. Det var väldigt harmoniskt och trevlig miljö. Och man vande sig väldigt snabbt vid 

att inte ha tillgång till allt som hemma, som en varm dusch eller att kunna koppla in mobilen vid 

sängen. Jag såg dock inte så mycket elände som jag trodde jag skulle. Människor var väldigt 

glada och hade stor livsglädje. Eländet finns där dock såklart om man beger sig ut i de mindre 

byarna och vissa familjer. Men fick inte se så jättemycket utav det. De allra flesta får ju jobba 

väldigt hårt för sin vardag, men man mötte oftast glada och tillmötesgående människor. 

  

Kände du att du gjorde någon skillnad under din resa? 

Ingen direkt och stor inverkan, men man hjälpte ju såklart till och gjorde en liten skillnad 

eftersom man blev ytterligare en arbetskraft i exempelvis byggen. Jag fick nog personligen ut 

mer av min resa än vad jag gjorde skillnad. Men som sagt, var det min första resa. Vid en 

eventuell andra resa dit, har man redan insikt i om hur det är, och man kan då planera för att göra 

en mer inriktat hjälpinsats. 
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Hur ser du på dina resa i efterhand? 

Ser det som den bästa resan och upplevelsen jag har fått och upplevt. Många möten både på 

gården, byarna och på väg till och från stället i större städer. Många har det knappt, men klarar 

sig och är glada. Men det finns även en del som har det mycket tufft och är i behov utav hjälp. 

De sociala systemen är bristfälliga och korrupta. Städerna är, i jämförelse med landsbygden, 

enorm. 

  

Har du rekommenderat andra att resa som volontärer efter din egen resa? 

Ja, det är en del som har frågat om hur det var och om det är något de borde göra. Jag sa såklart 

ja, det är väldigt givande och roligt. 

  

  

  

   

Respondent 3 

  

  

Ålder: 26 

  

  

När var du på din volontärresa? 

9 oktober till 9 december 2012 

  

  

Vilken organisation åkte du genom? 

Volontärresor 

  

  

  

Vad betalade du för din resa? 

Ca 14000 kr till Volontärresor plus flygbiljett ca 5000 kr och vaccinationer ca 3000 kr. 

  

  

  

  

Hur fick du pengar till resan? 

Jag hade sparat pengar när jag jobbat. Fick även ett bidrag på 2000 kr från Lions i Mönsterås. 

  

  

  

  

Var genomförde du din volontärresa? 
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Matanana i Tanzania. 

  

Varför valde du den destinationen? 

Jag valde den för att jag alltid velat resa till Afrika och av alla Volontärresors projekt låg detta 

mest avlägset från städer vilket jag var intresserad av. Byn låg i bergen på landsbyggden och där 

fanns varken el eller rinnande vatten. 

  

  

Hur länge var du på din volontärresa? 

Två månader. 

  

  

Vad arbetade du med? 

Vi byggde upp ett barnhem som brunnit ner året innan. 

  

Hur såg arbetsuppgifterna ut? 

Vi murade, snickrade, målade, grävde diken för avloppsrör, sydde gardiner, sandpapprade och 

oljade möbler mm. 

Utöver bygget hjälpte vi till med sysslorna på gården; tvätt, matlagning, barnpassning mm. 

  

  

Varför valde du det arbetsområdet? 

Jag valde destination framför arbetsområde men tyckte det verkade givande att få jobba på ett 

barnhem. Visste dock inte innan att vi skulle bygga upp det igen. 

  

  

Krävdes det några specifika kunskaper för att arbeta med det du gjorde på din volontärresa? 

Om ja, vad för kunskaper? 

Det krävdes inga förkunskaper. 

  

  

Har du någon tidigare erfarenhet av hjälparbete, om ja, med vad? 

Nej. 

  

  

Vad har du för utbildning? 

Då hade jag bara gymnasieutbildning och hade läst en termin på läkarprogrammet. Nu läser jag 

termin tre. 

  

  

Vad har du för framtida planer? 
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Har sedan min första resa till Tanzania varit tillbaka tre gånger och åker snart för femte gången. 

Håller på och startar upp en svensk hjälporganisation som ska stötta projekten i Matanana då jag 

tagit på mig det fulla ansvaret för deras ekonomi. Planerar att efter min utbildning flytta till 

Tanzania och kunna fortsätta jobba med dessa projekt samt jobba som läkare, kanske öppna upp 

en klinik i området. 

  

  

 

Vad motiverade dig till att åka på en volontärresa? 

Har alltid drömt om att resa till Afrika och tycker det är väldigt givande att träffa nya människor, 

att kunna göra en skillnad och att ta del av nya kulturer. 

  

  

Tvekade du någon gång om du skulle åka eller inte? 

Nej inte en sekund! 

  

Hur tänkte du kring säkerheten på din resa? 

Var inte speciellt orolig, och kände mig aldrig otrygg när jag var där heller. 

  

  

Vad gjorde du när du inte arbetade på resan? 

Vi åkte på safari, besökte en masaiby, åkte till en storstad och shoppade mm. 

Annars lekte vi med barnen, spelade kort eller satt runt en eld och lyssnade på musik och gjorde 

pinnbröd. 

  

  

Vad hade du för förväntningar på din resa? 

Jag ville lära känna nya människor, uppleva ett nytt land med an annan kultur och samtidigt få 

möjlighet att göra något för någon annan. 

  

  

Uppfylldes dessa förväntningar? 

De uppfylldes mer än väl. 

  

  

Kände du att du gjorde någon skillnad under din resa? 

Eftersom vi byggde upp barnhemmet igen och hade invigning och såg barnen flytta in innan vi 

åkte hem kändes det verkligen som att vi hade gjort något som gjorde en praktisk skillnad. 

Barnen sov innan fyra i varje säng med en filt men fick då varsin säng, nya sängkläder och ett 

tryggt hem. 

  

Hur ser du på dina resa i efterhand? 
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Det är den bästa resa jag någonsin gjort och har förändrat mig på många sätt. Jag ser saker med 

nya ögon och den här vistelsen blev bara en av många. Jag kommer aldrig att sluta att åka till 

Tanzania och förhoppningsvis kommer jag bosätta mig där en dag. Landet och människorna 

fångade mig verkligen! 

  

  

Har du rekommenderat andra att resa som volontärer efter din egen resa? 

Definitivt! ALLA borde göra det. Man får uppleva så mycket och lära sig så mycket om sig 

själv. Man utvecklas som människa. Dock tycker jag det är viktigt att man inte åker av fel 

anledningar som att få ett snyggt CV eller liknande. 

  

  

  

  

Respondent 4 

  

Ålder: 

20 

  

  

När var du på din volontärresa? 

 6 januari – 2 februari 

  

Vilken organisation åkte du genom? 

 GoodTravel 

  

Vad betalade du för din resa? 

 10 900 kronor 

  

Hur fick du pengar till resan? 

 Jag jobbade heltid hemma innan jag reste 

  

  

Var genomförde du din volontärresa? 

 I Tzaneen, Sydafrika 

  

  

  

Varför valde du den destinationen? 

 För att jag aldrig varit i Afrika och ville uppleva den världsdelen 
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Hur länge var du på din volontärresa? 

 4 veckor 

  

  

Vad arbetade du med? 

Vi arbetade på ett rehabiliteringscenter för apor 

  

  

Hur såg arbetsuppgifterna ut? 

Man hade olika skift på 2-4 timmar, exempelvis: 

 ha ansvar för en sektion på området då man fyllde på vatten och gav gräs till aporna. 

sitta inne hos bebisaporna, se till att de drack mjölk, etc. 

fylla på mjölk i burarna med bebisar som var hos fostermammor. 

observera bebisarna hos fostermammorna, anteckna om de integrerade, etc. 

förbereda tallrikar med frukt och grönsaker till apornas första mål mat, diska. 

plocka kvistar/röja på området, plocka frukt/bär till aporna. 

  

  

Varför valde du det arbetsområdet? 

Varför jag valde apor, jag ville jobba med djur hellre än människor då de inte fäster sig lika 

mycket vid människor som kommer dit en kort period och de är väldigt intelligenta djur. 

Skiften man fick blev man tilldelad så där valde man ju inte direkt arbetsområde på det sättet. 

  

  

Krävdes det några specifika kunskaper för att arbeta med det du gjorde på din volontärresa? 

Om ja, vad för kunskaper? 

Nej 

  

  

Har du någon tidigare erfarenhet av hjälparbete, om ja, med vad? 

Nej 

  

  

Vad har du för utbildning? 

Gymnasieutbildning, sam-journalistik 

  

  

Vad har du för framtida planer? 

Studera till hösten 

  

  

Vad motiverade dig  till att åka på en volontärresa? 
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Jag ville göra en insats och bidra på något sätt och samtidigt få se en ny värdsdel och uppleva en 

ny kultur 

  

  

  

Tvekade du någon gång om du skulle åka eller inte? 

Nej 

  

  

Hur tänkte du kring säkerheten på din resa? 

 Jag var inte orolig för den innan vi åkte. Väl på plats efter någon vecka kom en rapport om att 

det var ökad brottslighet i just vårt område så det kom en polis och hade en självförsvarskurs på 

volontärcampet. Efter det blev man kanske lite mer vaksam men jag var aldrig rädd. 

  

  

Vad gjorde du när du inte arbetade på resan? 

På fritiden kunde vi hänga i volontärstugan där det fanns internet, spel och böcker. Ibland 

anordnades utflykter till ställen runtomkring och det fanns även en lodge/hotell med pool och 

restaurang, samt två olika shoppingcenter som man kunde få skjuts till när man var ledig 

  

  

Vad hade du för förväntningar på din resa? 

Jag förväntade mig att det skulle vara en utmaning men att jag skulle lära mig väldigt mycket 

och få känna att jag hjälpte till och gjorde skillnad. 

  

  

Uppfylldes dessa förväntningar? 

Ja, det gjorde dem verkligen 

  

  

Kände du att du gjorde någon skillnad under din resa? 

I och med att vi var så många volontärer på plats kunde man ibland känna sig som en i mängden, 

men i långa loppet gör varje person en skillnad med sitt arbete på plats och i och med att man 

betalat för resan, pengar som hjälper organisationen 

  

  

Hur ser du på dina resa i efterhand? 

Jag är väldigt nöjd och man minns framförallt de positiva sakerna. 

  

  

Har du rekommenderat andra att resa som volontärer efter din egen resa? 

Ja! 
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Respondent 5 

  

  

Ålder: 20 år. 

  

  

När var du på din volontärresa? 

6 januari 2014 - 2 februari 2014 

  

  

Vilken organisation åkte du genom? 

Good Travel 

  

  

Vad betalade du för din resa? 

11 900 kr 

  

  

Hur fick du pengar till resan? 

Jag jobbade i några månader och sparade så mycket som jag kunde. 

  

Var genomförde du din volontärresa? 

I Sydafrika, precis utanför en stad som heter Tzaneen, lite norr om Johannesburg. 

  

Varför valde du den destinationen? 

Jag var främst intresserad av att åka till sydafrika. Mer specifik destination fick bestämmas 

utifrån typ av arbete. Det finns många olika typer av volontärarbete i hela sydafrika och det som 

vi tyckte verkade mest intressant låg i Tzaneen. 

  

  

  

  

  

Hur länge var du på din volontärresa? 

4 veckor. 
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Vad arbetade du med? 

Vi arbetade med att ta hand om apor som inte kan leva i det vilda på grund av olika anledningar 

som t ex olyckor. vi återanpassade dessa apor så de så småningom ska kunna återgå till det vilda. 

Vi tog även hand om bebisapor som förlorat sina mammor i olyckor eller som tidigare varit 

husdjur. Även dessa återanpassades för att klara sig på egen hand i det vilda. 

  

  

Hur såg arbetsuppgifterna ut? 

Arbetsuppgifterna var väldigt varierande. Det vanligaste var att plocka gräs och bär och mata 

aporna som fanns på området. Man kunde även ta hand om bebisaporna och mata dem. Man 

kunde titta på och analysera en apa som introducerades till en ny trupp så att allt gick rätt till och 

att apan inte blev utstött. 

  

  

Varför valde du det arbetsområdet? 

Jag tycker att apor är ett häftigt djur och ville göra någonting annorlunda. 

  

  

Krävdes det några specifika kunskaper för att arbeta med det du gjorde på din volontärresa? 

Om ja, vad för kunskaper? 

Nej, man var tvungen att vara 18 år. 

  

  

Har du någon tidigare erfarenhet av hjälparbete, om ja, med vad? 

Nej. 

  

Vad har du för utbildning? 

Jag gick inriktning samhälle ekonomi på gymnasiet. 

  

Vad har du för framtida planer? 

Till hösten ska jag börja plugga ekonomi på universitetet. 

 

  

Vad motiverade dig  till att åka på en volontärresa? 

Det har alltid varit någonting som jag velat göra. Man bidrar med en bra sak samtidigt som man 

får en riktigt upplevelse och erfarenhet. Man lär sig verkligen nåt nytt varje dag och man får 

uppleva en annan kultur. 

  

Tvekade du någon gång om du skulle åka eller inte? 

Nej, jag visste hela tiden att jag ville åka och volontärarbeta. Det som jag tvekade på var vilken 

typ av arbete jag ville göra. 
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Hur tänkte du kring säkerheten på din resa? 

Jag tycker säkerheten var bra. Sydafrika är ett land med hög kriminalitet men jag kände mig 

trygg där vi bodde och med dem jag jobbade med. 

  

Vad gjorde du när du inte arbetade på resan? 

Vi bodde en bit från staden, men man kunde följa med till ett shopping mall en del förmiddagar. 

Annars fanns det en lodge i närheten med pool och restaurang som man kunde ta taxi till. På 

helger anordnades ofta utflykter som man fick anmäla sig till om man ville följa med. Om man 

ville vara kvar på centret blev det lätt att man ändå jobbade lite på sina lediga dagar. 

  

Vad hade du för förväntningar på din resa? 

Egentligen hade  jag inte så mycket förväntningar. Vi hade inte fått så mycket information om 

vad vi skulle göra, men självklart förväntade jag mig att jag skulle lära mig mycket och ha kul. 

Jag ville känna att jag hade gjort något bra som jag kan vara stolt över. 

  

Uppfylldes dessa förväntningar? 

Absolut. Jag hade fyra väldigt givande och lärorika veckor. 

  

Kände du att du gjorde någon skillnad under din resa? 

Jag kände att jag bidrog till något bra och att arbetet man gjorde var väldigt uppskattat. 

  

Hur ser du på dina resa i efterhand? 

Nu i efterhand är jag otroligt glad att jag gjorde det och jag skulle absolut kunna tänka mig att 

göra det igen. Det är en resa som jag kommer bära med mig väldigt länge. 

  

  

Har du rekommenderat andra att resa som volontärer efter din egen resa? 

Ja det har jag, jag tycker alla ska åka som volontärer om man har möjlighet. 
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Bilaga 2 
 

Frågemall 

 

Ålder:  

När var du på din volontärresa? 

Vilken organisation åkte du genom? 

Vad betalade du för din resa? 

Hur fick du pengar till resan? 

Var genomförde du din volontärresa? 

Varför valde du den destinationen? 

Hur länge var du på din volontärresa? 

Vad arbetade du med? 

Hur såg arbetsuppgifterna ut? 

Varför valde du det arbetsområdet? 

Krävdes det några specifika kunskaper för att arbeta med det du gjorde på din volontärresa? 

Om ja, vad för kunskaper? 

Har du någon tidigare erfarenhet av hjälparbete, om ja, med vad? 

 Vad har du för utbildning? 

Vad har du för framtida planer? 

Vad motiverade dig  till att åka på en volontärresa? 

Tvekade du någon gång om du skulle åka eller inte? 

Hur tänkte du kring säkerheten på din resa? 

Vad gjorde du när du inte arbetade på resan? 

Vad hade du för förväntningar på din resa? 

Uppfylldes dessa förväntningar? 

Kände du att du gjorde någon skillnad under din resa? 

Hur ser du på dina resa i efterhand? 

Har du rekommenderat andra att resa som volontärer efter din egen resa? 

 


