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Sammanfattning 

Viljan att hjälpa människor har genom historien existerat och uttryckts i olika former av 

hjälparbete. En ny form av hjälparbete har uppstått i dagens samhälle där individer med 

ekonomiska resurser har möjlighet att bekosta och engagera sig i direkta sociala insatser 

utomlands genom kommersiella volontärresebyråer. Studien avser att undersöka hur 

volontärresebyråer tar hänsyn till barnets bästa som en målgrupp att hjälpa genom granskning 

av de krav som ställs på volontären samt de uttalanden som argumenterar för att sända ut 

volontärer utomlands i syfte att delta i hjälparbete. Studien har antagit två teoretiska 

utgångspunkter vilka är ”konsumtionssamhället” samt ”emotionell kapitalism” och nyttjat 

tematisk analys. De slutsatser som framkommer är att volontärresebyråer förutom krav på 

brottsregisterutdrag i majoriteten av de granskade organisationerna, inte ställer några krav 

gällande individers lämplighet inför arbete med barn. Arbetet framställs med ödsliga och 

gömda argument som därigenom trivialiserar komplexiteten både gällande i allmänhet och 

barnets behov i samhället. Individens självförverkligande var det främst dominerade 

argumentet som genomsyrade och berättigade volontärens vistelse och arbete utomlands.  
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1. Inledning 
 

Under hösten 2014 utförde vi vår första fältförlagda utbildning i Kenya där vi arbetade på ett 

hjälpcenter för barn. Vår främsta uppgift var att ge stimulans, omsorg och närhet till barnen på 

hjälpcentrets barnhem. Under och efter praktikperioden väcktes frågeställningar kring syftet 

med den insats samt den funktion vi utgjorde på barnhemmet. Trots handledning, både från 

universitetet och SIDAs del både före och efter fältförlagd utbildning, samt med ett års 

universitetsstudier i bagaget ifrågasatte vi efter hemkomst vår insats, om vi utgjort skillnad för 

de barn vi syftade till att hjälpa samt om vår kunskap var till nytta. Vi började således fundera 

över volontärarbete, de krav som föreligger för att arbeta med barn i utsatta situationer 

utomlands i behov av professionellt stöd. 

 

Jonsson (2012) talar i sin avhandling om internationellt hjälparbete och menar att det skett en 

förändring över tid. Sedan slutet av 1980-talet har ideella hjälporganisationer ägnat sig åt 

internationellt hjälparbete. Intresset för ideellt arbete ökade under 1990-talet och sedan 2000-

talet har kommersiella volontärresebyråer blivit en del av internationellt hjälparbete. Det finns 

ett brett spektrum av volontärresebyråer som syftar till att hjälpa utsatta människor i 

krigsdrabbade och resurssvaga länder med varierande krav och syften med volontärarbete 

(Jonsson, 2012). Kommersiella volontärresebyråer drivs som företag med vinstdrivande 

intresse och den vinst som utgörs går direkt till ägarna. Jonsson (2012) talar om 

volontärresebyråer som inte driver egna projekt i mottagarländer utan istället köper platser i 

organisationer som kan ta emot volontärer. “Vi… erbjuder dig möjligheten att få tillträde till 

en mängd olika projekt runt hela världen, som många gånger annars är stängda för 

allmänheten” (Volontärresor AB, 2016) skriver en av organisationerna. Exemplet ovan är 

taget från en volontärresebyrås hemsida och sammanstämmer med Jonsson (2012) som menar 

att volontärresebyråer riktar sig till alla som har råd att betala och således kan köpa en plats 

inom internationellt hjälparbete. Enligt Jonsson (2012) erbjuds resor för de som vill åka från 

två veckor upp till tre månader och organisationer menar att resan inte bara är ett spännande 

resmål utan även kan utföra en merit för framtida arbeten. En av de intervjuade 

organisationerna uttrycker ”kombinera nytta med nöje” (sid. 154). 

 

Dominelli (2010) definierar socialt arbete genom att bryta ner begreppet i två delar. Det 

sociala utgör en plats där människor interagerar med varandra och dess miljö. Arbetet 
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innefattar det engagemang socialarbetaren gör genom att ingripa i sociala problem upplevda 

av samhällen, grupper eller individer med syfte att hjälpa människor återfå kontroll över dess 

situation. Meeuwisse, Sunesson & Swärd (2006) menar däremot att det inte finns någon klar 

och fast definition av vad socialt arbete innebär, då definitionen styrs av den kontext och det 

perspektiv som antas, därmed går det att i vissa fall räkna organisationer inom den frivilliga 

sociala sektorn till socialt arbete. Utifrån att volontärresor riktar sig till individer som vill ägna 

sig åt direkta sociala insatser, där populärast är att arbeta med barn och ungdomar på 

exempelvis barnhem eller skolor (Jonsson, 2012) går det att likna volontärarbete med socialt 

arbete.  

 

Det uppstår en problematik på barnhem när det finns många barn som varit med om 

traumatiska händelser och är i behov av trygghet. Broberg (2008) och Larsson (2009) talar om 

anknytning och menar att ett barn som upplevt trauma tidigt i livet såsom förlust av den 

biologiska mamman påverkar barnets förmåga att knyta an till sin omgivning. Barn utan 

möjlighet att knyta känslomässiga band riskerar att stänga av anknytningssystemet vilket kan 

leda till socialiseringsproblematik senare i livet. Broberg (2008) belyser således vikten av 

pålitliga omvårdnadspersoner som hjälper barnet att känna trygghet. Tillfälliga volontärer som 

varken har erfarenhet eller kunskap om arbete med barn i utsatta livssituationer kan därmed 

utgöra problem för att skapa trygghet och förstärkning av barnets anknytning. En rad frågor 

som rör kunskap om barn, lagstiftning och etik går därmed att problematisera utifrån de 

företeelser som sker inom volontärresebyråers arbete. 

 

Vi ställer oss frågande inför volontärresebyråernas argument att sända ut volontärer till 

projekt och möjligtvis motsätta väsentliga regler i svensk lagstiftning och även 

barnkonventionen gällande barn. Ett exempel på detta är Lagen om registerkontroll av 

personer som ska arbeta med barn (SFS 2013:852) ”Den som erbjuds en anställning i staten, 

en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och 

regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett 

utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister” och även 

barnkonventionen artikel 36 ”Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande”. 

Volontärresan skulle genom bristfällig kontroll av volontärers lämplighet såväl när det 

handlar om erfarenhet, kunskap samt skydd från förövare utgöra en fara för barn. Vi undrar 

därmed om och på vilket sätt volontärresan tar hänsyn till barnets behov och beaktar 

barnkonventionen samt svensk lagstiftning.  
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Dominelli (2010) belyser kritik gentemot västerländska frivilliga organisationer, som med 

starka ekonomiska, materiella resurser samt högre personalomsättning tar över och förtrycker 

lokala organisationer, som i själva verket skulle utgöra bättre lösningar för lokala samhällen 

då de erhåller den kunskap som behövs för att skapa relevanta interventioner. Det går därmed 

att problematisera hur det kommer sig att socialt arbete blivit en produkt att sälja. Om 

avsaknad på krav av förkunskaper och granskning av volontärers lämplighet samt eventuell 

brist på insyn i mottagarländers organisation föreligger, går det att ställa sig frågande inför hur 

volontärresebyråer har möjlighet att köpa in volontärplatser i mottagarländer och sedan sälja 

volontärresor till de som är villiga att betala.  

 

2. Syfte och Frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och sammanställa de grunder kommersiella 

volontärresebyråer använder för att legitimera arbete med sociala insatser inriktat på barn.  

För att besvara syftet har tre frågeställningar tagits till hjälp. 

 Vilka argument legitimerar volontärresan?  

 

 Vilka krav ställs på volontärer inför arbete med barn?  

 

 På vilket sätt motiveras svenska volontärer att bidra i mottagarländer?  

 

 

Bakgrund 
Resande har genom historien ansetts som en farlig och obekväm erfarenhet som bör undvikas. 

Under 1600-talet började unga män från Europa resa i utbildande och kulturella syften, detta 

tillförde en social status vilket förändrade synen på resande och började sakta öppna 

möjligheter till resande i nöjes och upptäckande syfte, vilket uppmärksammades under den 

industriella revolutionen och utveckling av transportmedel såg till att göra det möjligt. 

Turismen utvecklades under 1900-talet och fick senare termen massturism. Tillgång till 

reseguider och hotell utgjorde att resandet gick ifrån syftet att upptäcka den verkliga världen, 

och byttes ut mot att komma iväg till främmande länder under trygga förhållanden där turisten 

inte längre behövde socialisera med ursprungsbefolkningen och kunde således finna 

välbefinnande och flykt från det vardagliga livet. Under 2000-talet uppstod ett behov av nya 

och spännande former av turism, vilket bidrog med att nischmarknader uppkom som 

innefattar volontärturism, vilket syftade till turistens val av en semesterresa som passade dess 
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behov samt minska de risker massturismen bidrog med i mottagarländer (Wearing, 2001). 

Jonsson (2012) talar i sin avhandling om nyliberalism som präglar 2000-talet, den förändring 

som skett från det kollektiva till det individuella ansvaret, vilket tar form genom individers 

valmöjlighet och självständighet. Jonsson (2012) menar att privata kommersiella 

volontärresebyråer tillhörande turistbranschen tagit fasta på behovet att hjälpa till inom det 

internationella hjälparbetet, som i Sverige varit ett fält sedan mitten av 1800-talet, som 

grundats i människokärlek och varit ett begränsat fält för ideella organisationer. I och med de 

kommersiella volontärresebyråernas uppkomst har de tagit sig in och skapat en ny inriktning 

på fältet för hjälparbete, som en individualistisk möjlighet för alla som har förmåga och vilja 

att betala. (Jonsson 2012)  

 

3. Forskningsområde och Kunskapsläget 
Här följer en sammanfattning av tidigare forskning på volontärarbete utifrån ett 

barnperspektiv, effekter av volontärarbetet samt volontärresan kopplat till socialt arbete. 

Avsnittet är indelat i fyra områden och avslutas med en sammanställning av kunskapsläget. 

 

3.1 Barn och volontärarbete 
Forskning tyder på att barn som bor på institutioner är extremt försenade i utvecklingen på 

grund av frånvaro av stabila och återkommande anknytningspersoner. Barn i institutionsmiljö 

kan möta sex till tio omvårdnadspersoner per vaket dygn och 60-100 omvårdspersoner under 

barnets första två år (McCall & Groark, 2015). Spädbarn är ämnade för att bibehålla kontakt 

med stabila anknytningspersoner, det finns därmed inget sämre hot mot deras utveckling än 

störningar i vårdgivare-barn relationen. Den stora personalomsättningen i institutionsmiljöer 

utsätter därmed små barn för större risk att utveckla desorganiserad anknytning (Richter & 

Norman, 2010; McCall & Groark, 2015).  

 

Richter & Norman (2010) samt McCall & Groark (2015) talar om att omsorgen av barn på 

institutioner mestadels går på rutin och det finns begränsat utrymme för social interaktion.  

Institutionsvård bör av den anledningen ses som den absolut sista utvägen när varken familj 

eller samhället kan skydda barnet. Däremot belyser Groark, McCall, McCarthy, Eichner & 

Gee (2013) skillnader mellan olika institutioner. På institutioner där det finns ett fåtal trygga 

och återkommande personer kan dessa fungera som trygghet och motsvara barnets föräldrar. 

Följaktligen kan andra människor såsom volontärer motsvara släktingar och vänner som utger 
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stimulans och egen tid för varje barn och således bidra positivt till vissa aspekter av barnets 

utvecklig (Groark, McCall, McCarthy, Eichner & Gee, 2013). Beträffande placeringen av 

barn är Richter & Norman (2010) samt McCall & Groark (2015) överens om att barnet främst 

bör placeras i en familj så fort som möjligt då en familj består av ett fåtal omvårdnadspersoner 

och kan därmed ses som mer stabila, då de har färre barn att ta hand om och kan på det sättet 

erhålla större utrymme att tillgodose barnets behov. Mer än 80 % av de barn som bor på 

institutioner har minst en levande förälder som potentiellt skulle kunna ta hand om barnet med 

ekonomisk och social stöttning, de flesta föräldrar som överger sina barn har vilja att ta hand 

om dem men saknar resurser.  

 

McCall & Groark (2015) belyser vikten av långsiktiga lösningar och talar om utveckling av 

välfärdssystemet i resurssvaga länder där den lokala befolkningen som ska arbeta med sårbara 

barn bör utbildas och arbetet bör professionaliseras. Vilket Guiney & Mostafanezhad (2015) 

även belyser i sin artikel om Kambodjas barnhemsturism och menar att tillsyn bör utföras av 

lokala professionella som ständigt finns på plats snarare än tillfälliga internationella 

volontärer. Barnhem möjliggör volontärens dröm om att få göra skillnad vilket bidragit till att 

barn objektifierats och blivit en produkt att konsumera. McCall & Groark (2015) talar om 

barnhemsturism och menar att barn har övergått till att bli en turistattraktion vilket illustreras 

som ”Dolphin Show of Orphanage” (sid. 134). Anti-barnhemsturismrörelser har uppstått för 

att motverka expansionen av barnhemsturism som anklagas vara en bidragande faktor till 

omfattande korruption och exploatering av barn i vinstdrivande syfte.  

 

3.2 Socialt arbete och volontärarbete 
 

Lough (2014) belyser i sin studie anledningen och vikten av att uppmärksamma internationellt 

volontärarbete från ett socialarbetareperspektiv. Trots volontärernas goda intentioner är det 

inte klart vilken påverkan volontärernas vistelse i mottagarlandet utgör. Författaren belyser 

volontärernas perspektiv om volontärarbete som socialt arbete, samhällsbaserat arbete eller 

mänskliga och sociala tjänster och hävdar därmed att det finns en tydlig koppling mellan 

socialt arbete som profession och internationellt volontärarbete. Lough (2014) belyser den 

inverkan som sociala arbetets entreprenörer såsom exempelvis Mary Richmond hade på 

tidigare former av volontärarbete. Hon förespråkade standardisering och uppföljning av 

sociala frivilliginsatser vilket startades inom den ideella sektorn och tillslut resulterade i att 

dessa professionaliserades.  
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Nuvarande trender tyder på att internationellt volontärarbete förstärker postkoloniala 

relationer genom att använda länderna i söder som ”globala lekplatser” (sid. 7) där volontärer 

från priviligierade länder kan utöva och träna nya färdigheter. Forskare som Lough (2014) 

nämner i sin artikel förklarar sambandet mellan volontärernas samt länder med ett 

kolonialistisk förflutet, och menar att interaktion bidrar till att en kolonialisering av sinne 

kvarstår som vidmakthåller myter om över- och underlägsenhet. Om den nyliberala modellen 

genererar en grupp av ”bättre” som tillhandahåller stöd till ”sämre” kommer en ojämn relation 

uppstå, där mottagaren kan uppfatta givaren som överlägsen. Utan handledning utformad att 

utveckla kritisk medvetenhet, kan även kortsiktiga volontärer ofta felaktigt kontextualisera 

värdsamhällsmedlemmar som olyckliga "andra", och därmed förstärka uppfattningar om "vi 

och dem". Samtidigt som ojämna maktförhållanden i kombination med rasliga skillnader, kan 

resultera i missvisande slutsatser och generaliseringar av samhällsmedlemmarnas egen ras 

eller etniska identitet som speglar underlägsenhet och beroendeställning gentemot outbildade 

volontärer.  

 

Lough (2014) anger att de förutsättningar som upprätthåller internationellt volontärarbete ofta 

drivs av tillgången på internationella volontärer snarare än efterfrågan av dessa. Lokala 

organisationer i mottagarlandet medger erhålla begränsad insyn och påverkan i 

urvalssorteringen av volontärerna och ges ofta endast möjlighet att motta unga volontärer med 

låg erfarenhet och begränsad kompetens. Trots det faktum fortsätter de flesta 

värdorganisationerna att aktivt försöka värva volontärer. Lough (2014) menar att detta beror 

på att både volontärerna och mottagarländerna ser utbyte som en vinnande situation från båda 

håll. Däremot hävdar vissa forskare att detta beror på avsaknad av kritiskt förhållningssätt 

bland värdorganisationerna samt deras resursberoendeställning förknippade med 

hjälpare/mottagare modell.  

Det finns begränsad forskning som åskådliggör inkrävandet av ökad kunskap för att 

säkerställa att hjälpare/mottagare modellen inte av misstag reproducerar ojämlika 

maktförhållanden och lämnar mottagaren med mindre makt. Lough (2014) menar att lokal 

expertis bör respekteras och tas till hänsyn istället för att förlita sig på frambringad 

främmande kunskap, forskare inom det sociala arbetet kan därmed inkludera 

samhällsmedlemmarna i forskningen. En kritisk dialog om deras behov kan öka deras 

medvetenhet och hjälpa dem ställa minikrav för mottagande av volontärer, sändande 

organisationer- eller, åtminstone, att sträva efter ömsesidiga gynnsamma arrangemang. 
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Lough (2014) bekräftar de unga volontärernas avsevärt svaga inverkan på social utveckling 

över kort sikt, eftersom de vanligtvis inte har erfarenhet, utbildning eller den yrkeskompetens 

som efterfrågas. Däremot kan volontärer från höginkomst länder som kommer tillbaka erhålla 

stort inflytande i politiska beslut i samband med globala handelsavtal och mänskliga 

rättigheter. Författaren menar att med hänsyn till de historiska och nutida förbindelserna 

mellan internationellt volontärarbete och socialt arbete bör forskning inom internationellt 

volontärarbete inkluderas i det sociala arbetets profession. Forskning inom det sociala arbetet 

har möjlighet att påverka beaktning av värdsamhällens perspektiv i samband med 

volontärarbete. Jonsson (2012) belyser även i sin avhandling avsaknad av svensk forskning 

inom kommersiella volontärresor och menar att forskning som behandlar detta område 

studeras snarare utifrån en inriktning inom turism än inom internationellt hjälparbete.  

 

3.3 Volontärarbetets påverkan  
 

Luh Sin (2009) studie behandlar volontärens motiveringar till valet av volontärresan. 

Volontärresan anses enligt författaren som en gärning vilket bottnar i godhet och rättvisa men 

de potentiella fördelarna resan erbjuder riktar sig främst till volontärens person och 

förstärkning av dess personlighet samt upplevelser i form av fritidsaktiviteter. Volontärens 

bidragande genom arbete på volontärresan framkom i studien som en sekundär fördelaktig 

följd av volontärarbetet. Utvecklingen volontären förväntar sig är förändring av sina 

värderingar, ökad medvetenhet samt ökat engagemang i volontärarbete vid återkomst till 

hemlandet. De förväntningar upplevelsen ska innefatta är roliga och exalterade äventyr, där 

volontären ska träffa nya människor och vara delaktig i ett team. Resan förväntas även vara en 

utmaning där volontärens psykiska förmåga får sättas på prov genom att åka till länder som 

framställs som farliga och således kunna bevisa för sig själv samt sin omgivning att de klarat 

av sin volontärvistelse i ett främmande land. Författaren menar att volontärresor som 

organiseras utan att ge volontären förkunskap om historisk samt politisk kontext, kan leda till 

bristfälligt engagemang och förståelse vilket kan övergå till motsatsen för rättvisa och skapa 

negativa stereotyper samt sociala ojämlikheter.  

 

McGehee (2014) och Guttentag (2009) talar om att det finns ett antal växande nackdelar med 

volontärarbete. Författarna exemplifierar skapande av beroendeställning inom samhällen, 

dåligt projektarbete genomfört av volontärerna, minskning av sysselsättning för 

lokalbefolkning, förstärkning om uppfattning av "andra" samt rationaliseringar av fattigdom. 
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Samt beroendeställning till värdorganisationer och utnyttjande av mottagarsamhällen, 

volontärerna samt miljö m.m. Författarna belyser även de fördelar volontärarbetet bidrar med 

genom insikt och ändring av volontärernas perspektiv som samtidigt bidragit till förbättring 

av kulturell förståelse samt ökat engagemang för social förändring. Guttentag (2009) ställer 

sig även kritisk till projektens fördelar när volontärernas primära motivation till volontärresan 

är personliga vinster. Lupoli och Morse (2015) belyser volontärers kapacitet till bidragande 

positiv förändring i mottagarländer, däremot menar författarna att det krävs förbättrat 

samarbete mellan de volontärresebyråer som sänder volontärerna och lokalbefolkningen som 

tar emot dem för att ta vara på volontärers resurser. Knollenberg, McGehee, Boley & 

Clemmons (2011) talar om vikten av volontärens tillgång till stöd i reflektion före, under och 

efter sin resa för att erhålla förståelse för mottagarländer vilket de benämner vid begreppet 

”transformative learning” (sid. 922). Transformative learning innefattar förståelse för egna 

fördomar och på så sätt bidra med självutveckling som utsändande organisationer utlovar. 

Författarna belyser utsändande organisationers ansvar i att investera i utbildningar inom 

organisationen, i syfte att få förståelse för volontärarbetets eventuella bidragande i negativa 

konsekvenser. Ökad kunskap kan bidra till förståelse för de volontärer organisationer skickar 

ut vilket i sin tur kan minska de negativa effekter volontärresan kan utge. Däremot anges detta 

som oprioriterat när det gäller kommersiella volontärresebyråer med vinstdrivande intresse. 

 

McGehee (2014) och Luh Sin, Oakes & Mostafanezhad (2015) menar att volontärresan kan, 

om den är väl kontrollerad genom uppföljning och utvärdering där alla parter får komma till 

tals, bidra med altruism, självutveckling samt medverka till förbättringen av livskvalitén för 

lokal samhället. Förbättrat samarbete mellan lokalbefolkning samt volontärresebyråer kan 

bidra med bättre kvalité på volontärresan och samtidigt bidra med förbättrad och långsiktigt 

utvecklingsarbete, där både volontären och mottagarsamhället drar nytta av volontärresan 

genom identifiering av effektiva insatser (Lupoli och Morse, 2015; McGehee, 2014). 

3.4 Resans möjligheter  
 

Keese (2011) anger att volontärturism växt dramatiskt under det senaste decenniet och 

förklaras som en form av alternativt resande som avser att utgöra skillnad från kommersiell 

fritidsmassturism genom att erhålla en mer hållbar och interaktiv upplevelse vilket även 

Wong, Newton & Newton (2014) belyser då de talar om alternativt resande i termer av 

ansvarsfull turism. Författarna anger däremot att volontärturism är en kombination av 

utvecklingsarbete och semesteraktiviteter där arbetet inte endast handlar om att utföra sociala 
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insatser utan även bör innefatta aktiviteter som gynnar volontärens egenintresse. Jonsson 

(2012) anger att kommersiella volontärresor syftar till att kombinera nytta med nöje där 

volontärens yttersta syfte är att göra resan för sin egen skull och äventyr är en central del för 

att förverkliga och utveckla sig själv. Keese (2011) anger att volontärresan anordnas från 

organisationer som erbjuder resor som varar från en till fyra veckor och volontären betalar en 

avgift för att ha support på plats. Då organisationer behöver leva upp till volontärens behov av 

att hjälpa samt egenintressen i form av nöjen erbjuder de projekt som är attraktiva för 

volontärens behov. De projekt som är tillgängliga är geografiskt begränsade då volontären 

lockas till projekt som är attraktiva och säkra. De projekt som organisationer erbjuder är 

därmed ofta placerade nära flygplatser och storstäder. Författaren menar att det finns en 

mängd länder och platser som är i behov av hjälp men på grund av dess avsaknad av säkerhet, 

vacker natur, möjlighet till äventyr och avkoppling eller möjlighet till ett pris volontären är 

villig att betala erbjuds därmed inga volontärresor (Keese, 2011). 

3.4 Summering av tidigare forskning 
 

Utifrån de sökningar som gjorts har tidigare forskning inom kommersiellt volontärarbete 

framträtt. I majoriteten av studierna som vi funnit går det att urskilja volontärarbetet studerat 

ur ett turistiskt perspektiv och därmed återfinns en avsaknad på det sociala arbetets 

perspektiv. De olika studierna har rört sig inom områdena barn inom institutionsvård, 

volontärresan som en hållbar utvecklingsstrategi och självutveckling för volontären. 

Avsaknaden av det sociala arbetets perspektiv är framträdande i majoriteten av studierna 

vilket bidragit med att individperspektivet inte lyfts fram i den övergripande forskningen om 

kommersiellt volontärarbete.  

4. Teoretiska Perspektiv 
Genom arbetets process framkom återkommande ämnesområden som utvecklades till teman. 

De teman som behandlas i studien innefattar emotioner, självuppfyllelse samt ekonomiska 

aspekter som sammankopplas med volontärresan. Dessa tre utgångspunkter användes som 

grund för valet av två teorier som introduceras nedan. 

  

4.1 Emotionell kapitalism  
Illouz (2007) beskriver emotionell kapitalism som utnyttjandet av emotioner och 

problematiserar dess påverkan för samhället. Författaren menar att vi lever i en tid då känslor 

blivit allt mer centralt och värdefullt att granska i samhället. Det är därmed av vikt att förstå 
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känslors roll i skapandet av individers handlingar då känslor är den inre energin som för 

individen mot handling. 

 

Emotionell kapitalism förklaras som samverkan av marknadens tilltalande om självet genom 

exempelvis sociala forum, självhjälpslitteratur, pratshower, damtidningar, m.m. vilket alla 

gemensamt riktar sig och motiverar människor att finna det bättre och självförverkligande 

jaget. Illouz (2007) belyser förändringen som skett av det offentliga livet till en arena för 

exponering av det privata livet, känslor samt intimitet där psykologi har spelat en stor roll i 

förvandlingen av privata erfarenheter till offentlig diskussion. Det privata och det offentliga 

har allt mer blivit sammankopplade och speglar varandra. Illouz (2007) redogör i samband 

med detta, dejtingsidor på internet och menar att personlighet spelar liten roll i samspelet 

mellan individer då attraktiviteten är den avgörande faktorn för att ingå en relation.  

Emotionell kapitalism har bidragit till ett ökat intresse för förståelse av känslor och 

hanteringen av dessa samt förändring av jaget. Det ständiga letandet efter självutveckling har 

även bidragit till att skapa ett lidande av jaget, en identitet organiserad och definierad av sina 

psykiska brister, vilket framkommer och utgör en ständig påminnelse och behov hos individer 

att hantera och förändra jaget som en följd av marknadsföringen av självförändring och 

självförverkligande (Illouz, 2007).  

 

4.2 Konsumtionssamhället 
Bauman (2008) beskriver i sin bok Konsumtionsliv hur samhället har förändrats genom 

övergången från produktionssamhället till konsumtionssamhället. Löftet om tillfredställelse 

genom att tillägna och äga en vara kan ha utgjort den mest centrala drivkraften bakom 

människors begär och längtan i produktionssamhället, för att en vara ska bli säljbar ska 

konsumenten övertygas om att de kommer få sina begär tillfredsställda genom konsumtionen 

av varan. Produktionssamhället satsade på varaktig, långsiktig säkerhet vilket uppfattades som 

tillfredställande, men har förvandlats och är idag, i konsumtionssamhället en snabbkultur där 

rörlighet och snabb förändring ständigt är i fokus. I konsumtionssamhället är människors 

ständiga begär efter tillfredsställelse centralt. Ett ständigt eftersträvande av omedelbar 

njutning till nästa nya vara, Bauman (2008) skriver ” nya behov behöver nya varor; nya varor 

behöver nya behov och begär” (sid. 39)  

 

Bauman (2008) talar om skillnaden mellan konsumtion och konsumism. Konsumtion är ”ett 

drag och syssla hos enskilda människor” medan ”konsumism en egenskap hos samhället” (sid. 
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36). Dessa begrepp är beroende av varandra för att kunna existera och bilda en form av 

mänsklig samhörighet.  Att konsumera liknas med att investera i sitt eget sociala medlemskap.  

Bauman (2008) talar om begreppen ”Oavsiktlig skada”, ”oavsiktliga förluster” samt 

”oavsiktliga offer” (sid 132) och menar att de tre företeelserna ursäktas genom argumentet att 

det aldrig var menat att skada. Författaren för en diskussion om det är försvarbart att skada då 

skadan inte kunde förutses på förhand, då det går att misstänka att anledningen bakom 

oförutsägbarheten egentligen handlar om att medvetet förneka och agera mot det som känns 

etisk rätt, vilket författaren kallar för etisk blindhet. Kommersiella organ befriar konsumenten 

från etiskt ansvar för andra människor genom att dölja uppgiftens komplexitet med en lista 

över enkla regler som ger konsumenten riktlinjer för vilket ansvar de ska erhålla samt hur 

långt ansvaret sträcker sig under de förhållanden som råder. Författaren menar att det skett en 

förändring då ansvar för andra tidigare varit i fokus men nu ersatts med ett ansvar för sig 

själv. Konsumtionssamhället präglas av begreppen ansvar och ansvarsfullt val. Ansvar vilket 

inbegriper ansvar för sig själv samt ansvarsfulla val, vilket beskrivs som de val som uppfyller 

det egna jagets lust och behagar dess begär. 

 

Bauman (2008) talar om konsumtionssamhället och dess kultur vilket präglas av 

individualisering. Det är upp till den enskilde individen att ansvara för sitt eget liv och sina 

val för att slutligen nå det slutgiltiga målet genom att finna lyckan. Människor har alltid 

föredragit lycka framför olycka då lycka är ett tillstånd individer vill uppleva medan olyckan 

är ett tillstånd människor vill undvika. Konsumtionssamhället kan vara det enda samhälle som 

strävar efter och utlovar en omedelbar och evig lycka. Olycka ses i konsumtionssamhället 

som otäckhet vilket vägras tolereras, det ses samtidigt som ett straffbart brott vilket 

omöjliggör medlemskap i samhället. Att konsumera liknas med att investera i sitt eget sociala 

medlemskap. Således investerar individen i de saker de tror och hoppas ska skänka lycka för 

att undvika olycka och utanförskap i samhället. Författaren menar att individer däremot kan 

bli lurade i försök att jämföra lyckan då varje individ upplever lycka på olika sätt utifrån sina 

tidigare upplevelser samt den kontext de befinner sig i. Författaren menar att ”jag är den jag är 

därför att andra erkänner mig som sådan” (sid. 94) och belyser således den roll 

konsumtionssamhället spelar i individers ansvar för att välja den rätta produkten som leder till 

tillfredställelsen av bekräftelse från samhället.  

 

De två angivna teoretiska perspektiven går att kopplas samman och ses ur ett sammanhang 

som konsumering av individers känslor i dagens samhälle.  
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5. Metod 
Bryman (2011) anger att den kvalitativa forskningen präglas av ett tolkande synsätt, vilket 

lägger fokus på individers uppfattningar och tolkningar av dess sociala verklighet.  Kvalitativ 

forskning innefattar ett flertal olikartade metoder, bland dessa finns det insamling och 

kvalitativ analys av texter och dokument. Bryman (2011) menar att kvalitativa forskare 

använder sig av flera olika metoder inför datainsamling och analys i en och samma 

undersökning. I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativ metod då vi vill erhålla 

utrymme för tolkning i jämförelsen mellan olika organisationers argument och få en bredare 

förståelse för argumentens betydelse. Studien kommer därmed influeras av det hermeneutiska 

synsättet. Hermeneutik innefattar ett fokus på den historiska och sociala kontexten då texten 

framställdes, forskaren ska därmed analysera texten och få fram dess mening utifrån det syfte 

som författaren haft (Bryman, 2011).  

 

5.1 Urval och Avgränsningar 
Vi valde att använda oss av målinriktat urval vilket i vår studie syftar till att medvetet utse 

vinstdrivande volontärresebyråer till studien på ett strategiskt sätt, då studien avser att få fram 

relevant data som kan besvara de forskningsfrågor som formulerats (Bryman, 2011). Inom 

kvalitativ innehållsanalys valde vi att använda ett mindre antal hemsidor vid tolkning av 

dokument. Bryman (2011) belyser sex till tio skrifter som ett rimligt antal, vi valde därmed att 

granska tio hemsidor. Utifrån vårt syfte och frågeställningar granskades volontärresebyråers 

hemsidor som senast uppdaterats under förgående år. Studien avgränsades genom granskning 

av volontärresebyråer som riktar sig till Sverige och säljer volontärresor med inriktning på 

arbete med barn. Tanken med inhämtning av data var till en början att granskningen skulle 

innehålla fotoanalys samt kompletteras med intervjufrågor. Det visade sig under arbetets gång 

att innehållet på de utvalda hemsidorna var omfattade av den bemärkelsen att varje hemsida 

innehåller underflikar med fördjupad information. Hemsidorna var därmed tidskrävande att 

granska eftersom de är utformade på skilda sätt och kräver noggrann sökning efter den 

information som krävdes. På grund av den begränsade tidsramen fick studien ytterligare 

begränsas genom att utesluta intervjufrågor samt fotoanalys då vi bedömde den insamlade 

empiriska data som tillräcklig för att besvara syfte och frågeställningar. Urvalet delades upp i 

fyra följande steg vilket beskrivs mer ingående under delavsnittet 5.3. I det första steget av 

urvalet valdes tio volontärresebyråer, urvalet bedömdes som lämpligt samt tillräckligt för att 

utgöra en bred representation av ståndpunkter från olika organisationer samt förhållning till 

den begränsade tidsramen. I det andra steget utfördes en kartläggning av de utvalda 



 

13 

 

organisationerna med syfte att få en övergripande bild av organisationen.  Efter en jämförelse 

av organisationerna urskilde vi de som var snarlika och valde därmed att sortera bort dessa. I 

det tredje steget granskades sju organisationer, i denna granskning studerades frågeställningar 

kring de argument som volontärresebyråer förmedlar till volontärer för att övertyga dem om 

att välja deras resor. I det fjärde steget gjordes ett illustrativt urval av organisationerna för 

komplettering av data. Organisationerna kategoriserades utifrån arbetsområden samt antal 

volontärresor med inriktning på barn. De organisationerna med likartad omfattning av resor 

samt arbetsområden med mindre omfattande information valdes bort. Tre organisationer 

valdes ut för ytterligare granskning av resor samt bokningsformulär. 

5.2 Analysmetod 
I denna undersökning har vi valt att använda tematisk analys. Bryman (2011) anger tematisk 

analys som ett av de vanligaste sätten att granska kvalitativa data. Författaren menar att 

tematisk analysmetod går att kritisera som analysmetod då denna jämfört med andra 

analysmetoder saknar tydlighet i utförandet. Däremot belyser Bryman (2011) den tematiska 

analysens användbarhet i kvalitativa studier som kräver tolkningsutrymme där forskaren ska 

lyfta fram mönster i teman och urskilja likheter och skillnader i det insamlade materialet. Då 

denna studie grundar sig på kvalitativ metod och syftar till att undersöka de argument 

volontärresebyråer framhåller med volontärarbetet, bedöms tematisk analys som lämplig för 

att tolka och studera olika teman i volontärresebyråers argument. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
Med hjälp av en systematisk genomgång, vilket Booth, Papaioannou och Sutton (2012) anger 

höjer studiens validitet, klarhet och reliabilitet genom att besvara studiens frågeställningar och 

erhålla tydlig dokumentation av arbetets genomgång vilket även bidrar till ökad 

reproducerbarhet. Insamling av det empiriska materialet har således granskats med 

utgångspunkt från studiens syfte, vilket innefattar de uttalanden volontärresebyråer förmedlar 

till volontären inför volontärresan. Tillvägagångsättet kommer därmed beskrivas mer 

ingående i detta avsnitt. 

 

Val av organisationer  

I det första steget utsåg vi de tio kommersiella volontärresebyråer som studien kommer 

undersöka. Med utgångspunkt från volontärens tillgång till databaser bedömdes Google som 

den mest lätt tillgängliga databasen inför sökning av volontärresor, vilket utgjorde studiens 

verktyg i urvalsförfarandet. De sökord som användes var “volontärresor barn”. Det uppkom 
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en mängd olika organisationer. Vi gick därefter in på de olika organisationerna och valde ut 

hemsidor utifrån fyra kriterier som bestod av 1. volontären ska betala för resan 2. 

volontärresebyrån ska erbjuda projekt med inriktning, arbete med barn 3. hemsidan ska vara 

uppdaterad senast under förgående år 4. hemsidan riktar sig till svenska volontärer.  

 

Källmaterial  

Nedan redogörs de tio organisationers hemsidor som valts att använda till källmaterial i 

studien, innehållande en redogörelse av organisationernas uppbyggnad, administratörers 

meriter, arbetsområden och omfattning av arbete som framkommer utifrån hemsidans 

information.  

Redogörelse och källkritik av källorna   

(1)IndigoTravel 

IndigoTravel drivs av två administratörer som enligt hemsidans beskrivning ”har många år 

erfarenhet från volontärarbete och äventyrsresande i Asien.” De meriter som 

administratörerna presenterar i sin beskrivning innefattar service, hotellstyrning, utbildning 

samt erfarenhet av volontärresor i både Sverige och Thailand (IndigoTravel 2016, vilka är 

vi?) Organisationen erbjuder volontär samt äventyrsresor som går att kombineras. De 

arbetsområden som framkommer innefattar barn och undervisning, djur och natur samt bygg 

och renovering. Organisationen erbjuder 44 volontärresor med barn. (IndigoTravel 2016, 

volontära med barn) 

 

(2) Studin  

Utifrån den information som förmedlas på organisationens hemsida går det inte att utläsa 

vilka som är administratörer och därmed inga meriter. Det som går att utläsa är ”25 års 

erfarenhet” (Studin 2016, Första sidan) samt ”Vi har sedan 1990 väglett och hjälpt tusentals 

svenska studenter till lärorika erfarenheter utomlands” (Studin 2016, om Studin). Studin 

erbjuder främst utlandsstudier men även språkresor, volontärarbete, internships och jobb 

utomlands. Studin erbjuder två volontärresor med inriktning på barn.  

 

(3) Goodtravel  

Det saknas uppgifter angående vilka som driver organisationen och därmed saknas även 

uppgifter om meriter. Goodtravel erbjuder volontärresor och safariresor där volontären kan 
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arbeta med människor eller djur (Goodtravel 2016, förstasidan). Organisationen erbjuder sex 

volontärresor med inriktning på barn.  

 

(4) GoXplore  

GoXplore redogör för sju anställda på organisationen.  De beskriver vilka befattningar de 

anställda har och en ingående personlig presentation som innehåller beskrivning om vilka de 

är som personer, deras bästa reseupplevelse samt favoritdestination. Organisationen 

framhåller en helhetsbeskrivning av de anställda genom att skriva att personalen har över 50 

års erfarenhet av branschen och därmed har förståelse för sina deltagare (GoXplore 2016, Om 

oss). Organisationen erbjuder work and travel samt volontärarbete med exempelvis barn, djur 

eller miljövård. GoXplore erbjuder 16 resor med inriktning på barn.  

 

(5) Blueberryspråk 

Blueberryspråk förmedlar en generell beskrivning om de anställdas erfarenhet av studier och 

arbete utomlands. Organisationen redogör för 16 anställda som innehåller en personlig 

beskrivning där det framkommer arbetsområde, utbildning, upplevelser samt reseintresse 

(Blueberryspråk 2016, Om oss). Organisationens arbetsområden innefattar utlandsstudier, 

jobb utomlands, språkresor samt volontärarbete (Blueberryspråk 2016, Första sidan). 

Organisationen erbjuder 17 volontärresor som riktar sig till barn.  

 

(6) Amzungo 

Amzungo drivs av två administratörer som anges ha 20 års erfarenhet inom resebranschen. De 

belyser sina egna volontärreserfarenheter som grund för organisationens härkomst (Amzungo, 

2016, om amzungo). Organisationens arbetsområde innefattar djur, gott och blandat (Äventyr, 

sport, språk, miljö och bygg) samt barn och samhälle. Amzungo erbjuder 14 volontärresor 

med inriktning på barn (Amzungo 2016, Om oss). 

 

(7) Kilroy 

Kilroy redogör för 15 anställda på organisationen som volontären kan höra av sig till vid 

frågor om sin resa. I organisationens beskrivning redogörs det för de anställdas personliga 

presentation där de lägger fokus på sina reseupplevelser (Kilroy, 2016, våra reseexperter). 

Organisationens arbetsområden innefattar upplevelseresor, aktiv och adrenalin, jobba 

utomlands, sällskapsresor, jorden runt resor, språkkurser, storstadsupplevelser, roadtrips, 

volontärarbete med barn och ungdomar; djur samt miljö och natur som del av skolarbete 
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(Kilroy, 2016, Äventyr och upplevelser). Kilroy erbjuder 17 volontärresor med inriktning på 

barn (Kilroy, 2016, volontärarbete med barn). 

 

(8)Volontärresor AB 

Volontärresor AB redogör för sina sex anställda och har en personlig presentation beträffande 

varje anställds arbetsuppgifter och reseupplevelser. Organisationens arbetsområde inrymmer 

volontärresor med fokus på barn, djur och natur och erbjuder även kombinerade resor med 

olika resmål samt aktiviteter som ett tillägg för resan. Volontärresor erbjuder 48 volontärresor 

med inriktning på barn. 

 

(9) Projects abroad 

Projects abroad har fler än 600 anställda och  anger ha över fem års erfarenhet. 

Organisationen belyser utbildning hos de anställda samt fördelning av arbetsuppgifter i varje 

land, som har en landchef samt övrig personal. Organisationens arbetsområde innefattar 

volontärarbete med barn, omsorg, bygg, sport, bl.a. kultur, samhället, arkeologi, 

mikrofinansiering, språkkurser m.m. Projects abroad erbjuder 40 volontärresor med inriktning 

på barn.   

 

(10)  Global Contacts 

Global Contacts är ett reseprogram inom ActionAid ursprungligen från Sverige och Danmark 

som sänder varje år ut 800 unga och vuxna utomlands (Global Contacts 2016, om Global 

contact). Organisationen redogör för ActionAids 70 års erfarenhet av volontärarbete och dess 

omfattande nätverk i världen (Global Contact, 2016, varför välja oss?). Global Contact 

arbetsområden innefattar volontärarbete med barn, undervisning av vuxna, djur, sport, natur, 

hälso och sjukvård samt organisationsarbete. Organisationen erbjuder elva volontärresor med 

inriktning på barn. (Global Contact, 2016. Volontärarbete) 

 

Fördelar med hemsidor som källmaterial 

Bryman (2011) talar om virtuella dokument vilket innefattar dokument som finns på internet 

och belyser den tillgänglighet samt stora omfattning material som existerar, vilket utgör goda 

möjligheter för att kvalitativt analyseras som dokumentkälla. Med utgångspunkt från den 

eventuella konsumenten av volontärresan, är internet den primära källan till inhämtning av 
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information gällande volontärresor på grund av att dess tillgänglighet och stora omfattning 

information. 

 

Kartläggning av organisationer 

I det andra steget utformades en tabell som behandlar organisationens uppbyggnad, placering 

och arbetsområde med syfte att redogöra för de organisationer vi valt i det första urvalet. 

Utifrån kartläggningen av organisationerna insåg vi att ett mindre urval krävdes, på grund av 

den stora omfattning information hemsidorna innehåller och därmed erhålla tid för djupare 

granskning av de argument som volontärresebyråerna framställer. Då studien syftar till att 

utgöra en bred representation av olika typer av volontärresebyråer bedömdes det som 

överflödigt att ta med snarlika volontärresebyråer då en för stor mängd data i förhållande till 

den begränsade tidsramen för studien minskar kvalitén i granskningen. I urvalssorteringen 

gjordes en jämförelse av volontärresebyråernas storlek och arbetsområden, därmed sorterades 

de volontärresebyråer som var snarlika bort. 

 

Granskning av organisationer  

Utsorteringen av volontärresebyråer bestod av Blueberry då denna volontärresebyrå liknar 

Studin med inriktning på studieresor. Kilroy sorterades ut eftersom denna påminner om 

GoXplore med inriktning på äventyrsresor samt Project abroad då denna volontärresebyrå är 

för omfattande och därmed inte representativ att jämföra med de andra mindre 

volontärresebyråerna. Således granskades sju volontärresebyråers hemsidor, vilket redogörs 

under tabell 1 nedan. I denna granskning lokaliserades utmärkande återkommande grunder 

som framträdde genom en överskådlig överblick av organisationernas hemsidor. Det 

bedömdes som relevant att utforma tabeller i syfte att erhålla ett dokumenterat material för att 

jämföra och sedan destillera materialet i syfte att urskilja återkommande ämnesområden, då 

studien avser att utläsa de argument som genomsyrar volontärresebyrån. 

 

Den övergripande informationen granskades genom att studera hemsidornas underflikar 

exempelvis första sida, vanliga frågor, om oss, volontärarbete med barn etc. I de fall det 

saknades information angående brottsregister i den övergripande informationen, bedömde vi 

det som nödvändigt att undersöka om volontärresebyråernas resors uppgav den information 

som saknades. Det beslutades därmed att djupgående söka i underflikar angående 

volontärresor som fanns tillgängliga i volontärresebyråernas hemsidor.   
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Tabell 1  

De sju granskade organisationerna  

Organisation  Sammanfattning av källmaterial  

(1) Indigo travel  Erfarenhet: Service, hotellstyrning, utbildning samt erfarenhet av volontärresor i 

både Sverige och Thailand 

Arbetsområden: Volontär samt äventyrsresor som går att kombineras. 

Resor med barn: 44 Volontärresor  

(2) Studin  Erfarenhet: Sedan 1990 hjälper tusentals studenter utomlands.  

Arbetsområden: Utlandsstudier även språkresor volontärarbete, internships och 

arbete utomlands  

Resor med barn: 2 Volontärresor  

(3) Good travel  Erfarenhet: Saknas uppgifter  

Arbetsområden: Volontärresor och safariresor, arbete med människor och djur 

Resor med barn: 6 Volontärresor  

(4) GoXplore  Erfarenhet: 50 års erfarenhet av branschen vilket redogör genom de anställdas 

befattningar samt reseupplevelser. 

Arbetsområden: Work and travel samt volontärarbete med exempelvis barn djur 

eller miljövård.  

Resor med barn: 16 Volontärresor 

(6) Amzungo  Erfarenhet: 20 års erfarenhet av resebranschen vilket redogörs genom de 

anställdas erfarenhet av volontärresor.  

Arbetsområden: Djur, gott och blandat innefattande: äventyr, språk, miljö och 

bygg, samt barn och samhälle.   

Resor med barn: 14 Volontärresor 

(8) Volontärresor AB Erfarenhet: Erfarenheter som framkommer är de anställdas reseupplevelser.  

Arbetsområden: Barn, djur och natur samt kombinerade resor med olika resmål 

samt aktiviteter som tillägg för resan.   

Resor med barn: 48 Volontärresor  

      (10) Global Contacts  Erfarenhet: Reseprogram inom ActionAid med 70 års erfarenhet av 

volontärarbete.  

Arbetsområden: Volontärarbete med barn, djur, sport, natur, hälso och sjukvård, 

undervisning av vuxna samt organisations arbete.  

Resor med barn: 11 Volontärresor  

 

 

Val av ämnesområden 

I denna delanalys undersöks det material som framställts i de tidigare tre stegen med hjälp av 

tematisk analys. En urskiljning av sju ämnesområden gjordes utifrån de empiriska data som vi 

tidigare samlat in. De ämnesområden som vi fann mest framträdande var, resan som: 

någonting bra, imperialistisk praktik samt resans: meningsfullhet, personliga fördelar, nytta 

kombinerat med nöje, tillgänglighet och säkerhet. Materialet skrevs ut och markerades med 

hjälp av färgpennor i syfte att urskilja ämnesområden. Vi skapade sedan tabeller till varje 

enskilt ämnesområde (exempel återfinns i tabell 2) för att jämföra och urskilja återkommande 

teman i organisationernas uttalanden. Tre teman kunde upptäckas för vidare analys. 1. 
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Volontärarbetets påverkan 2. Resans legitimitet samt 3. Resans anspråk. 

Tabell 2. Exempel ur tema: Kombinerad resa 

 

 
Ämnesområde 

Tema 
Kombinerad resa 

1. Resor som 

kombineras 

“Travel and make a difference” (Good travel - Första sidan) 

 

“Gör en Road trip tillsammans med andra där du kombinerar volontärarbete med olika 

aktiviteter och utflykter!” (Amzungo - Road trips) 

 
“Du kan välja att kombinera fritt mellan flera olika projekt och destinationer. Utforma den 
resrutt som passar dina drömmar bäst! Ex. Res jordenrunt som volontär” (Volontärresor 
AB - varför volontärresor?) 
 
”Volontärarbete i Ecuador 
Upplev ett fantastiskt djurliv i djungeln och arbeta i staden där gatubarnen behöver dig. 
Landet vid ekvatorn är ett bra val om du har lust till äventyr.” (Global contact - Första 
sidan - “senaste nytt”) 
 
 
“Mer än volontärarbete… Du kan utmana dig själv genom att bestiga bjerg, forsränna på 
brusande floder… - världen väntar på dig!” (Global contact - om volontärarbete) 
 
 

”Det är möjligt att kombinera äventyr och volontärarbete för dig som vill, eller 
bara välja det ena... ” (Indigo travel - missa inte våra äventyrresor med 
volontärarbete i Asien!) 
 

2. Volontärresa i 

kontrast till 

turistresan 

”… En potentiell arbetsgivare blir garanterat mer intresserad av en sökande som lärt ut 
engelska på ett tempel i Nepal eller jobbat med hotade djur i Laos än av någon som mest 
jobbade på sin solbränna och festade på utlandsresan” (Indigo travel - Vanliga frågor) 
 
”Du får en helt annan förståelse för hur samhället är uppbyggt och fungerar än de som 
bara turistar på vanligt sätt.” (Indigo travel- äventyrsresor) 
 
”Genom att åka som deltagare istället för åskådare och samtidigt bidra till något positivt 
får du en resa utöver det vanliga som du kommer att minnas resten av livet.” (Good Travel 
- Första sidan) 
 
”Det skiljer sig markant från en vanlig semesterresa och poängen är att lära sig mer om 
verkliga livet” (GoXplore - volontärresor) 
 
”… tillfredställande känslan att göra nytta och hjälpa till på din resa – att ge något tillbaka 
och inte bara ta av det land du besöker.”(Indio travel - Äventyrs resor) 
 
”Man får ut så mycket mer om man får kavla upp armarna och delta istället för att bara 
passivt titta på.” (Good travel - Om oss) 
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Komplettering av data 

Utifrån volontärresors stora utbud av resor valdes tre organisationer till vidare granskning. I 

denna kompletterande del av data har bokningsformuläret samt resor granskats. I denna 

kompletterande del av data utsorterades fyra organisationer utifrån de sju organisationer som 

valts ut för vidare granskning (exempel återfinns under tabell 1, sid 23). De tre organisationer 

som studerades var Volontärresor AB, Amzungo samt Studin, nedan beskrivs urvalsprocessen.  

 

Goodtravel samt Studin bedömdes hamna under samma kategori utifrån antal volontärresor 

som erbjuds, med hänsyn till avsaknad av information angående krav samt bokningsformulär 

valdes Goodtravel bort. GoXplore, Amzungo och Global Contact värderades placera i samma 

kategori med hänsyn till omfattning av volontärresor. Amzungo valdes som mest 

framträdande utifrån stor omfattning information på hemsidan samt brett utbud av 

arbetsområden. Volontärresor AB och Indigotravel bedömdes likartade i omfattning av resor 

samt arbetsområde.  

 

Sökning av tidigare forskning 

 

I sökandet av tidigare forskning har vi tagit Mittuniversitetens bibliotek till hjälp för att hitta 

relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. ProQuest Social Science som är en 

databas inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap har använts för sökning av tidigare 

forskning. De sökord vi använde var: "volunteer tourism", impact, self, identity, child, 

orphanage och "social work". Vi har även använt oss av miun bibliotekets databasportal för 

att hitta relevant forskning kopplat till socialt arbete, de sökord som använts var: volunteer 

och ”social work”. 

 

5.4 Kvalitetskriterier 
Vi har tagit del av Scotts fyra bedömningskriterier rörande dokumentens kvalité vilket 

innefattar autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet, vilket Bryman 

(2012) belyser som essentiellt inför analys av dokument. Bryman (2012) anger dessa fyra 

bedömningskriterier som principfasta kriterier som dokument bedöms utifrån. Som tidigare 

nämnt i urval avsnittet är ett av dessa dokument som författaren talar om virtuella dokument 

vilket innefattar offentliga dokument som finns på internet. Det är av vikt att erhålla Scotts 

fyra kriterier i åtanke på grund av den ständiga utveckling som sker på internet. Med 

autenticitet menas materialets ursprungliga äkthet och tydlighet (Bryman, 2012), gällande 
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autenticiteten kan vem som helst skapa en hemsida, vilket kan utgöra att människor som inte 

är kunniga inom de områden studien behandlar uttala sig, vilket vi tagit till hänsyn genom att 

välja hemsidor som senast uppdaterats under föregående år. Trovärdighet talar om att 

materialet är utan felaktigheter och förändringar (Bryman, 2012), det är viktigt att vara 

uppmärksam på att felaktigheter kan uppstå, med tanke på att internet ständigt förändras är det 

svårt att avgöra hur representativ en hemsida är. Bryman (2012) talar även om att hemsidor är 

kända för fikonspråk vilket kan ge svårigheter att förstå hemsidors innehåll utan en viss 

förförståelse. Genom skapande av tabeller, inhämtat material vid samma dokumenterade 

tillfälle samt bifoga citat med hänvisning till underflik i tabell har vi tydliggjort när och vart 

materialet hämtas för att stärka studiens trovärdighet. Representativitet anger om materialet är 

typisk för den kategori materialet tillhör (Bryman, 2012), genom att fastställa fyra kriterier 

som beskrivs mer ingående i tillvägagångssätt 5.3. Meningsfullhet som innefattar det sista 

kriteriet handlar om materialets tydlighet och begriplighet (Bryman, 2012), graden av 

meningsfullhet i det insamlade materialet kan vara svårt att bedöma då informationen på 

hemsidorna stundtals erhåller diffus och otydlig information vilket ger stor tolkningsutrymme 

av materialet. 

 

Validiteten och reliabiliteten i kvalitativa studier skiljer sig åt i jämförelse med kvantitativa 

studier som lägger fokus på siffror och data. Validitet rymmer frågor om mätningsbarhet i 

undersökningar, mätningsvaliditet samt intern validitet är två huvudsakliga former av 

validitet. Varken mätningsvaliditet eller intern validitet kan tillämpas i kvalitativa 

undersökningar eftersom mätningar inte är det huvudsakliga intresset för kvalitativa 

undersökningar, vilket gör begrepp som validitet och även reliabilitet oanvändbara eller 

missriktade. Bryman (2011) belyser alternativa termer och kriterier för att bedöma kvaliteten i 

kvalitativ forskning, vilket benämns som tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet består av 

fyra delkriterier trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt konfirmering. Trovärdighet 

liknar internvaliditet med det menas hur sannolika resultaten är. Överförbarhet motsvarar 

extern validitet, då resultatet kan tillämpas i andra kontexter. Pålitlighet, påminner om 

reliabilitet då forskaren får likartade resultat även vid ett annat tillfälle. Konfirmering handlar 

om forskarens objektivitet, forskaren ska ha kontroll över sina värderingar så att inte studien 

påverkas av dessa. Med syfte att erhålla god/hög validitet samt reliabilitet har Scotts fyra 

bedömnings kriterier nyttjats. 
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5.5 Forskningsetiska aspekter 
Bryman (2011) belyser fyra etiska principer som gäller svensk forskning: Med 

informationskravet menas att forskaren ska informera medverkande i studien om studiens 

syfte, samtyckeskravet belyser deltagarnas rätt att bestämma över sitt deltagande i studien, 

konfidentialitetskravet, upplyser kravet på behandling av deltagarnas uppgifter med största 

möjliga sekretess samt nyttjandekravet som sistnämnd princip som tydliggör att de uppgifter 

som samlas om deltagarna endast får användas i forskningens mening.  

Författaren belyser även etiska principer förknippade till elektronisk kommunikation och 

menar att dessa endast kan användas för forskningsändamål om: 

 Informationen arkiveras på ett offentligt sätt och är lättillgänglig 

 Det inte krävs något lösenord för att komma åt informationen 

 Materialet inte är av känsligt natur 

 Ingen policy och inga regler som finns formulerade på sajten förbjuder användning av 

materialet. (s. 142) 

 

Bryman (2011) talar om information som medvetet och självmant är tillgänglig på internet. 

Informationen kan användas av forskare utan att de behöver efterfråga samtycke under 

förutsättning att individernas anonymitet skyddas. Författaren belyser även det förminskade 

krav som ställs på forskaren när det gäller att skydda individers konfidentialitet och 

anonymitet i offentliga forum på internet, desto mer offentligt en hemsida är dess mindre krav 

ställs på forskaren. Utifrån studiens syfte och metod bedömer vi inte att studien strider mot 

dessa principer då undersökningen kommer beröra offentliga kommersiella organisationers 

hemsidor, således kommer inte granskning av hemsidor vara inriktade på enskilda individer. 

Då volontärresebyråer riktar fokus till allmänheten förmedlas information samt argumentation 

för sin verksamhet så att intresserade personer ska köpa deras tjänster. Namnen på de 

granskade organisationerna kommer således offentliggöras då trovärdigheten samt 

reproducerbarheten stärks genom att illustrera vart materialet är hämtat från. 
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6. Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer studiens syfte och frågeställningar besvaras.  

 

Under granskningen av det empiriska materialet framträdde ett flertal återkommande begrepp 

som delats in i dessa tre teman: Volontärarbetets påverkan, resans legitimitet samt resans 

anspråk. De argument volontärresebyråer förespråkar kommer exemplifieras och förklaras 

genom illustrativa citat hämtat från deras hemsidor. Vidare kommer vi redogöra för 

komplettering av data vilket syftar till att stödja innehållet från granskningen.  

 

6.1 Del 1 - Redogörelse av granskning 
Volontärarbetets påverkan  

Ovanstående rubrik förklarar den påverkan volontärresebyråer utlovar volontärer genom deras 

vistelse samt arbete i mottagarlandet. Organisationernas hemsidor genomsyras av en positiv 

framställning genom uttalanden som förmedlar och lyfter resans meningsfullhet, vilket 

underbyggs av meningar som ”göra nytta”, ”hjälpa till”, ”medverka till något positivt”, 

”hjälpa till att förbättra”, ”skapar förändring”, ”göra något meningsfullt”, ”gör skillnad”. 

Volontärresebyråer framhäver med användning av dessa begreppsanvändningar vikten av att 

hjälpa till och lyfter volontärresan som en värdefull insats. Relevansen av volontärresan 

förknippas med volontärarbetes påverkan för volontären och mottagarlandet. Dess inverkan 

framträder och underbyggs av begrepp som ”förbättring av landets ekonomi” ”dina pengar 

hjälper” ”bidrar du både finansiellt” ”stöttar projekten på plats ekonomiskt” vilket skildrar 

ekonomiska förmåner för mottagarlandet samt begrepp som ”lära dig massor” ” berikad med 

kunskap...” ”stor positiv förändring” ”lär känna världen och dig själv” avser volontärens 

personliga utveckling för att förmana om volontärresans betydelse i samband med 

volontärarbetet. Detta framställs vidare av två illustrativa citat: 

 

”… alla som har varit volontär har vuxit som människa, fått sundare värderingar och 

dessutom kommit hem med erfarenheter som hjälpt dem i skolan eller på arbetet.” 

(Volontärresor AB - om volontärresor AB) 

 

”… bidrar du även till förbättring av landets ekonomi genom att turista i landet.” (GoXplore 

- volontärresor) 
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Dessa citat genomsyrar volontärresans positiva påverkan och ger en bild av resan som 

förmånlig för alla inblandande parter, såväl volontären som mottagarlandet. 

Volontärresebyråers uttalanden frambringar volontärens ansvar och uppmuntrar till att göra 

skillnad gentemot mottagarländer och individer, vilket styrks av begrepp som ”hjälper dig att 

hjälpa” ”ge tillbaka” ”göra nytta” ”engagera dig” ”skapa förändring” ”göra skillnad”. 

Detta illustreras av följande sammanhängande citat: 

 

”tillfredställande känslan att göra nytta och hjälpa till på din resa – att ge något tillbaka och 

inte bara ta av det land du besöker.” (Indigo travel - Äventyrs resor) 

 

Utöver ansvaret för andra framkommer volontärens personliga utveckling som en central 

motivering för att investera i volontärresan. Insikt, kunskap, minnen, erfarenhet, 

självkännedom och självförverkligande framhävs som positiva förändringar i volontärens liv, 

som en konsekvens av volontärens vistelse samt interaktion med lokalbefolkningen i landet. 

Insikt och kunskap betonas och hänger samman som en följd av varandra, där kunskap och 

insikt bidrar med förståelse för världens problematik, där volontärens förbättrade 

självkännedom åskådliggörs som en följd av förståelsen om världen. Detta sammanställs av 

följande illustrativa citat: 

 

”Du kommer hem med massor av Aha upplevelser för dina vänner och bekanta som kommer 

att svara dig… "jasså, är det så det ligger till".” (GoXplore - volontärresor) 

 

”Volontärer behövs Våra samarbetspartners behöver hjälp från volontärer som just dig. 

Genom att resa som Volontär så bidrar du till att skapa förändring på vår jord. Dels genom 

att själv förstå de problem och utmaningar som vår jord står inför och dels genom att sprida 

den kunskapen vidare.” (Volontärresor AB - vart går pengarna?) 

 

Utöver den kunskap volontärresan för med sig utlovas volontären även ta med sig hem 

minnen för livet samt erfarenheter som framställs vara till nytta för det framtida livet. Det går 

även att tydligt urskilja volontärresan som en fördelaktig merit inför yrkeslivet genom att 

framställa volontärresan som en kvalifikation, där organisationer uppmuntrar volontären att 

dra nytta av sina erfarenheter från volontärarbetet till arbetslivet. Detta framställs av följande 

illustrativa citat:  
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”… erfarenheterna du får är även en bra merit och förberedelse inför kommande utmaningar 

i livet.” (Amzungo - reseguide). 

 

”Genom att åka på en volontärresa, så kommer ditt CV självklart att sticka ut från mängden. 

Vi vet av erfarenhet att arbetsgivare älskar när personer antar utmaningar och visar på att 

man inte är rädd för hårda tag. Du kliver fram många steg på arbetsmarknaden.” (GoXplore 

- volontärresor) 

 

Ekonomiska förmåner, som en bidragande faktor till landets ekonomiska framväxt, målas upp 

genom bidragande till ökad sysselsättning, ekonomiskt bidrag genom volontärens vistelse och 

stöd till lokalinvånarna som volontären kommer bidra, vilket underbyggs av uttalande som 

framhäver individers behov av hjälp. Ökade arbetstillfällen framhävs som en förmånlig 

konsekvens av volontärens vistelse och bidragandet till volontärresan via betalning av 

programavgiften som ekonomiskt bidrag, gynnsamt för lokalbefolkningen i form av fortsatt 

utvecklingsarbete. Positiva förmåner för mottagarlandet stärks och motiveras som en följd av 

volontärens medverkan vilket underbyggs av begrepp som ”bidrar du” ”bidrar du 

finansiellt” ”dina pengar hjälper”, där mottagarlandets positiva förmåner framställs som en 

konsekvens av volontärens vistelse i landet genom volontärresan. Vilket illustreras i dessa 

följande sammanställda citat: 

 

“Att upprätthålla och driva dessa värdefulla projekt kostar pengar och genom att tjänstgöra 

som volontär bidrar du både finansiellt och genom att hjälpa till rent praktiskt med 

arbetsuppgifterna på projektet.” (Studin - om volontärresor) 

 

“Som volontär hjälper du lokalbefolkningen och landet enormt.” (Good travel - volontärresor) 

 

Som framgått av resultatet har volontärarbetes påverkan för volontären och mottagarlandet 

sammanställs och skildrat volontären som konsument av resan. Volontärresebyråers 

uttalanden utlovar volontären att utgöra den främsta anledningen till förändring i 

mottagarländernas utveckling genom investering i volontärresan. Därmed går det med 

Bauman (2008) och Illouz (2007) teorier styrka tolkningen om att det huvudsakliga syftet som 

föreligger volontärresan, som en produkt av konsumtionssamhället, avser att främst uppfylla 

och tillfredsställa volontärens egna behov. Volontärens egna behov av självutveckling 
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kommer att tillgodoses samtidigt som denne bidrar till att skänka glädje genom att göra 

skillnad för mottagarländer såväl ekonomiskt som praktiskt, och i utbyte får volontären ta del 

av och bevittna den skillnad som gjorts.  

 

Resans legitimitet 

Rubriken resan legitimitet förklarar på vilket sätt volontärresebyråer berättigar volontärer att 

åka på en volontärresa. Under detta tema framgår volontärresan som en resa vilket kan 

förknippas med såväl avkoppling som hjälparbete, vilket framställs av begrepp som 

”jordenrunt som volontär”, ”mer än volontärarbete”, ”kombinerar volontärarbete”, 

”kombinera fritt” där volontärresebyråer syftar till en kombination av äventyr och 

volontärarbete. Volontärer uppmuntras ideligen att kombinera sin semesterresa med 

volontärarbete, i syfte att uppfylla volontärens drömmar och lust till äventyr samtidigt som de 

gör nytta. Begrepp som ”samtidigt bidra” och ”deltagare istället för åskådare” används 

gärna för att ge uttryckt för volontärresan med en högre grad av meningsfullhet än att enbart 

åka på en semesterresa utan hjälparbete. Volontärresan framställs därmed vanligen desto mer 

intresseväckande, lärorik och meningsfull än den vanliga turistresan, genom att framföra 

volontärresan i konstrast till en ”vanlig semesterresa”, ”än de som bara turistar på ett vanligt 

sätt” och skildrar volontärresan desto mer lärorik och utger en mer verklighetsförankrad 

förståelse om det ”verkliga livet”. Detta framförs vidare av två illustrativa citat: 

 

”Upplev ett fantastiskt djurliv i djungeln och arbeta i staden där gatubarnen behöver dig. 

Landet vid ekvatorn är ett bra val om du har lust till äventyr.” (Global contact - Första sidan). 

 

”… En potentiell arbetsgivare blir garanterat mer intresserad av en sökande som lärt ut 

engelska på ett tempel i Nepal eller jobbat med hotade djur i Laos än av någon som mest 

jobbade på sin solbränna och festade på utlandsresan” (Indigo travel - Vanliga frågor) 

 

Legitimitet underbyggs av kombinationen mellan volontärarbete och semesterresa genom 

maximering av upplevelsen som såväl handlar om underhållning vilket underbyggs av 

begrepp som ”upptäcka världen”, ”res ut”, ”äventyrsresor”, ”uppleva så mycket som 

möjligt”, ”exotisk ställe” samtidig som turisten kan vara till hjälp, vilket beskrivs genom 

begreppsanvändningar som ”gör skillnad”, ” samtidigt bidra”, ”ge något tillbaka”, ”gör 

nytta”. Detta framställs vidare av två sammanhängande citat: 
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”… gör nytta på din semester.” (GoXplore – volontärresor) 

 

”En volontärresa är en perfekt kombination av nytta och nöje!” (Volontärresor AB – 

kombinera volontärarbete med studier!) 

 

Utifrån vad som framkommit av resultatet går det att tolka volontärresan som ett mer 

ansvarsfullt val med högre grad av legitimitet än semesterresan, då konceptet inte endast 

innefattar att roa sig utan även syftar till att bidra till det land volontären besöker genom att 

hjälpa andra. Illouz (2007) och Bauman (2008) teori stärker tolkningen om volontärresan som 

en säljbar vara med syfte att gynna volontärens lust och begäran av att känna sig 

tillfredsställd. Genom begreppsanvändningar som ”samtidigt bidra” har volontärresans 

möjlighet till mer än enbart filantropiska syften framgått med hänsyn till volontärens 

önskemål om äventyr. Maximering av upplevelsen framstår därmed som en berättigad 

möjlighet, där volontären får utrymme att uppfylla sina drömmar på sina villkor samtidigt 

som denne kan bidra till förändring för individer i behov. 

 

Resans anspråk 

Under detta tema framträder de krav inför arbete med barn som föreligger volontären, för att 

ta del av volontärresan. De krav som går att urskilja innefattar ålder, utbildning, erfarenhet, 

personliga egenskaper samt säkerhet.  

Resan framkommer som lämplig för alla som är intresserade av volontärarbete vilket 

underbyggs av uttalanden som ”passar de flesta, från barn till pensionärer.” (Indigo travel - 

vanliga frågor) samt ”Att åka som volontär kan vara ett avbrott i den tråkiga vardagen, det 

kan vara ett projektarbete i skolan, utbildning i ditt yrke eller kanske "bara" en mer 

meningsfull resa!” (GoXplore - volontärresor) 

 

De granskade volontärresebyråerna har skilda regler gällande åldersgräns vid konsumering av 

resan. Det går att urskilja upprepade företeelser i volontärresebyråers regi som inbegriper 

volontärens möjlighet att åka som minderårig med godkännande av målsman, volontärresan 

som passande för barnfamiljer, samt volontärresan som en flykt bort från det vardagliga livet. 

Avsaknad gällande krav på utbildning och erfarenhet inför volontärresan lyser med sin 

frånvaro och ersätts frekvent av egenskaper volontären önskas inneha och kan vara till gagn 

inför volontärarbetet. Däremot uppges det inte som nödvändigt då lösningar på eventuell 
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avsaknad av utbildning eller erfarenhet motiveras genom handledning på plats. Detta skildras 

vidare genom två illustrativa citat:  

”Vi ställer inga kunskapskrav, men vi förväntar att du som volontär är Social engagerad, 

Motiverad till att utföra volontärarbete, Bra på att ta initiativ, Öppen, nyfiken och positiv, I 

stånd till att förstå och respektera en annan kultur, Villig till att leva under enkla 

förhållanden vad gäller logi och kost, I besittning av hög flexibilitet och tolerans, Villig till att 

delta i arbete anvisat av den lokala organisationen, Bra på att organisera och tillrättalägga 

ditt eget arbete inom projektets ramar” (Global contact -resevillkor – Volontärarbete). 

 

“De flesta volontärvistelser kräver inte att du har tidigare förkunskaper inom området 

eftersom du kommer att få den utbildning och support som du behöver på plats /…/ Har du 

speciella färdigheter och kunskaper är detta alltid välkommet…” (Studin - om 

volontärresor)”. 

 

Utöver de nämnda begränsningar som innefattar ekonomiska resurser och åldersgräns, 

framkommer i majoriteten av de granskade organisationerna en tydlig begränsning vilket 

berör säkerhet i form av ett utdrag från belastningsregistret innan avresa. Syftet bakom 

belastningsregistret framkommer med skilda argument beroende på organisation.  Vid projekt 

med barn och yngre kräver en av de granskade organisationerna för det mesta ett utdrag ur 

belastningsregistret för att försäkra säkerheten för medarbetarna i projektet, vilka projekt det 

handlar om är volontärens ansvar att finna på hemsidan. Vem som ansvarar över säkerheten 

och således begär brottsregister lämnas till tolkning vid följande uttalande “Vi bryr oss om 

säkerheten för våra resenärer och människorna som de ska jobba med. Därför ska alla som 

volontärarbetar på våra sociala projekt skicka in ett svenskt brottsregisterutdrag innan 

avresan” (GoXplore - Varför GoXplore?) till skillnad från en annan organisation som 

uttrycker beslutet om brottsregisterutdrag som ett krav från mottagarlandet på följande sätt 

”Obs: På det här projektet krävs att du tar med dig ett utdrag ur belastningsregistret. Detta 

krav kommer från lokala myndigheter…” (Indigo travel- Volontärresa: Undervisa i Lovina 

Beach på Bali!). Krav på brottsregister uppges därmed styras utifrån mottagarlandets önskan 

och går således anta inte vara ett generellt krav för volontärresebyrån. 

 

Flertalet av de studerade organisationerna efterfrågar utdrag av brottsregisterutdrag i de flesta 

fall samt volontärens betalning av resan som begränsningar inför volontärresan. Utbildning, 

erfarenhet samt personlig lämplighet framförs som önskvärt men framkommer inte som ett 
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krav, åldersgränsen framställs som flexibel eftersom minderåriga har möjlighet att investera i 

volontärresor. Om vi utifrån Bauman (2008) förutsätter att konsumtionssamhället utgår efter 

vinst, blir syftet således att locka och erbjuda tjänster till så många konsumenter som möjligt. 

Volontärresan som produkt att sälja ska därmed utgöra en öppen marknad som inte tackar nej 

och är flexibel, även för minderåriga utan erfarenhet eller utbildning. Därmed går det att tyda 

saknaden av kontroll av personlig lämplighet som ett sätt att göra handelsvaran mer attraktiv 

och lättillgänglig för alla som har råd att betala.  

 

6.2 Del 2 - Komplettering av empirisk data 
Utifrån fakta som framkommit av studiens tidigare granskning av teman resans legitimitet 

samt resans anspråk har vi ytterligare undersökt tre projekt i avseende att lyfta konkreta 

exempel på arbetsuppgifter som volontärer kan tilldelas på volontärresan i kontrast till den 

kunskapsnivå samt de övriga krav som ställs på volontären inför volontärresan. På grund av 

det stora utbudet resor samt den begränsade tidsramen för studien valdes ett projekt 

slumpmässigt ut för vardera organisation, för att få fram en överskådlig bild av det som 

kännetecknar en volontärresa. De tre projekt som undersöktes är: Volontärresor AB projekt: 

Cusco – skola, daghem, vårdcentral, Amzungos projekt: Daghem på Galapagosöarna samt 

Studins projekt: Ta hand om barn på Costa Rica.  

 

Under granskningen av de tre utvalda projekten har det uppmärksammats övergripande 

information om vad som erbjuds utöver volontärarbetet. Utgångpunkter för granskningen har 

bestått av: syftet med volontärarbetet, arbetsuppgifter samt övrig information (fritid, klimat, 

foton, information om landet och resans längd). Vi kommer att framföra en beskrivning om 

resornas innehåll genom illustrativa citat. 

 

Två av de granskade organisationerna anger personalbrist som primärt syfte för volontärens 

funktion i projektet. Exempel på detta illustreras med följande citat: ”Personal saknas alltid, 

så du blir snabbt uppskattad” (volontärresor AB, 2016). Gemensamt för alla tre 

organisationers projekt är att de syftar till att hjälpa barn men även utsatta grupper vilket 

förklaras genom följande citat av Studin (2016) ” Genom att arbeta som volontär i detta 

angelägna projekt kommer du att ge välbehövlig omsorg till helt underbara barn som tyvärr 

har haft en svår start i livet”. Studin (2016) talar således om barn som haft problematiska 

uppväxter medan Amzungo (2016) och Volontärresor (2016) belyser ensamstående föräldrar 

samt arbetslöshet och fattigdom genom följande citat ”Dagiset finns till för att hjälpa 
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ensamstående föräldrar och de arbetar med att genom tid och kärlek öka barnens 

självkänsla” (Amzungo, 2016).”Landsbygden runt Cusco är en fattig del av Peru där 

arbetslösheten är hög och familjernas inkomster är låga. Många har inte råd att skicka sina 

barn till skolan då de inte kan betala skolavgiften.”(Volontärresor AB, 2016). Det går inte att 

utläsa någon uppmuntran till reflektion inför volontärens vistelse, något volontären bör tänka 

på gällande sin egen lämplighet att arbeta i projekt samt förhållningsätt till barn i utsatta 

situationer, det är endast volontärens vilja att arbeta med barn som lyfts fram. 

 

Arbetsuppgifterna för volontären innefattar att: ta hand om barnen på olika sätt såsom ”… 

leka lekar, sjunga sånger mm” (Volontärresor AB, 2016), ”Ha uppsikt av barnen” 

(Amzungo, 2016), stimulera barnen genom ”Helping them with school duties” (Sudin, 2016) 

samt hjälpa personalen” Assistera lärarna med undervisning i engelska, matte…” 

(Volontärresor AB, 2016). 

 

Övrig information som beskrivs av resorna innefattar praktisk information om en dag på 

projektet, boende samt måltider som ingår. Foton på bland annat volontärer som tidigare 

arbetat på projektet, leende barn som leker samt turist foton från stränder, snorkling, se 

värdigheter o.s.v. finns tillgängliga på beskrivningen för de tre granskade projekten, vilket 

exemplifieras genom tre illustrativa foton nedan:  

 

(Amzungo)   (Volontärresor AB)  (Studin) 

 

 

Under information om projekten framkommer även beskrivning av sevärdheter, historia samt 

äventyr som landet erbjuder och utgör ett spännande resmål. Resans längd kan variera från två 

till fyra veckors minimum beroende på organisation. (Amzungo, Studin, Volontärresor AB 

2016)  



 

31 

 

 

Bokning av resa  

Utifrån de granskade bokningsformulären (exempel återfinns under bilaga 1) framkommer de 

obligatoriska uppgifter som volontären behöver lämna för att boka sin resa. Dessa innefattar: 

avresedatum samt projekt, T-shirt storlek, förslag på flygbiljetter, personuppgifter som: namn, 

adress, hemland, telefonnummer, födelsedatum, samt kontakt uppgifter vilket innefattar 

telefon och email.  

 

Utöver de vanliga uppgifter som fylls i kan vissa organisationer även kräva reseförsäkring, 

tillägg på avbeställningsskydd kan väljas till, utbildning samt kontakt med andra volontärer. 

Arbetserfarenheter och intressen samt möjlighet till kombinerad resa. Den information som 

framkommer angående bokningen exemplifieras i nedanstående citat.  

 

”När du skickat in din ansökan kommer vi behandla den så fort som möjligt och skicka ut mer 

information till dig om det projekt du valt. Du kommer även att få en faktura på en 

anmälningsavgift på 2000 kr. Genom att betala den bekräftar du din bokning.”(volontärresor 

AB, 2016) 

 

Utifrån bokningsformulärens innehåll samt den information angående bokningen som 

framkommer går det inte att urskilja något mer krav än insändning av dessa uppgifter som 

obligatoriska. När organisationen mottagit uppgifterna skickas information och en faktura till 

volontären. Det framgår därmed inte något krav på personlig kontakt innan avresa vilket 

lämnar de egenskaper som efterlyses okontrollerade, kort sagt det är endast för volontären att 

betala och åka. 

 

Analys utifrån de teoretiska perspektiven 

Under detta delavsnitt kommer de tre teman som uppkommit genom studiens empiriska data 

del 1 och del 2 analyseras med hjälp av de angivna teoretiska perspektiven som utgångspunkt 

och kommer följaktligen ställas i konstrast till tidigare forskning.  

 

Med utgångspunkt i resultatet har volontärens självutveckling genomsyrat studiens teman och 

lyfts fram som ett motiverande argument för att åka på volontärresan. Utifrån volontärresan 

som en produkt att investera i behöver volontären lockas till investering genom att övertygas 

om att de får någonting tillbaka, argument som gynnar självet och utlovar känslor av lycka 
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samt tillfredställelse. Produkten speglar därmed den goda människan i individen genom att 

hjälpa andra och framhäver känslor i syfte att föra individer mot handlingar. Då produkten 

handlar om att hjälpa andra utlovas volontären ett utbyte där alla, såväl volontär som 

mottagarland, får ta del av investeringen. Volontärresebyråers motiverande argument samt 

begreppsanvändningar går således att associera med Illouz (2007) teori om ”emotionell 

kapitalism”. Illouz (2007) redogör för begreppet emotionell kapitalism som medias påverkan 

av individers föreställningar om strävan efter det förbättrade jaget, vilket skapar ett behov av 

att passa in i samhället. Känslor väcks utifrån den samhällsnorm media förmedlar vilken i sin 

tur leder individer till handling, då de behöver finna lösningar på förbättring av sig själva. 

Baumans (2008) teori talar om en arena för tillfredställelse och snabba lösningar då 

konsumtionssamhället utlovar individer lycka genom investering i konsumtion. Kommersiella 

volontärresebyråer når ut till eventuella volontärer genom dess hemsidor i syfte att få dem att 

konsumera i dess tjänster som behandlar socialt arbete med inriktning på barn. Därmed går 

det utifrån Bauman (2008) teori att tolka volontären som konsument och volontärresebyråer 

som marknaden vilket vill och gör ansats att sälja en produkt. Vi väljer därmed att 

komplettera samt förbinda Illouz (2007) teori emotionell kapitalism med Bauman (2008) teori 

konsumtionssamhället, vilket vi väljer att benämna som konsumering av känslor som vi 

kommer använda fortsättningsvis.  

 

Tidigare forskning överensstämmer och sammankopplas med tema volontärarbetes påverkan 

gällande volontärens personliga fördelar i form av självutveckling vilket utges vara det 

primära syftet med volontärresan. Bidragande till mottagarländer kommer i andra hand och 

ses som en positiv konsekvens av volontärresan (Sin, 2009). McGehee (2014) studie visar att 

volontärens vistelse och arbete kan göra skillnad för mottagarländer i förbättring av 

livskvalitén för samhället genom ekonomisk tillväxt av det lokala samhället, Lupoli och 

Morse (2015) menar däremot att det saknas forskning om det lokala samhällets synvinkel på 

volontärarbete och således volontärens påverkan för mottagarlandet. Utifrån resultatet går det 

att dra paralleller till tidigare forskning som tyder på att det endast framkommer positiva 

fördelar med volontärresan, främst utifrån volontärernas perspektiv och belyser vikten av att 

även skildra konsekvenser av detta utifrån mottagarens perspektiv. 

 

Resultatet har tydligt åskådliggjort volontärresebyråers skilda argument angående 

volontärresans påverkan utifrån vad som är fördelaktig för volontären respektive 

mottagarlandet. Fördelaktiga konsekvenser för mottagarländer samt målgrupper går att tolka 
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som en inverkan av volontärens investering i produkten, där volontären genom sin resa bidrar 

till ekonomisk framväxt för landet samtidigt som volontärens vistelse medverkar till stöd för 

målgruppen. Om vi utgår från emotionell kapitalism uppmärksammar volontärresebyråer ett 

behov i samhället, där konsumtionssamhället strävar efter att skapa en produkt som 

tillgodoser begäret att förändras och bli en bättre människa, vilket i sin tur leder till att 

vägleda volontären att hjälpa målgruppen i syfte att få tillfredställelse och bekräftelse av 

samhället. Det handlar därmed inte enbart om att sälja sin godhet utan även syftar till att 

berika ”jaget”. Volontärresan utformas således på ett sätt som sker på volontärernas villkor, 

där det främst inte handlar om att hjälpa andra utan snarare att få någonting tillbaka genom 

förändring av identiteten, där volontären utlovas komma tillbaka som en ny människa.  

 

Det går därmed att tolka volontärresan som konsumering av känslor, där volontärernas 

känslor säljs genom volontärresebyråers designande produkt som anpassats till individers 

strävan och begär efter självförbättring genom att måla upp en framgångsrik självbild som 

följd. 

 

Under tema resans legitimitet går det att se samband med tidigare forskning. Jonsson (2012) 

avhandling och Keese (2011) studie menar att projekt styrs utifrån konsumenten. Båda 

studierna påpekar därmed att volontärresan styrs av volontärens behov och önskemål, likväl 

som studiens resultat bevisat, där volontären uppmuntras till äventyr i det land projektet är 

stationerad. Jonsson (2012) anger volontärresan som en kombination mellan nytta och nöje 

där volontären gör resan främst för sin egen skull och en vanlig företeelse är volontärens 

önskan till äventyr på sin resa. Keese (2011) anger att volontärresebyråer anpassar projekt 

efter vart den eventuella volontären kan tänka sig åka genom att locka med attraktiva resmål. 

Detta resulterar i att en mängd länder och platser som är i behov, inte erbjuds hjälp på grund 

av dess avsaknad av de nöjes samt säkerhetskrav volontärerna erfordrar. Angående den 

påverkan som riktas mot volontärens självutveckling menar Knollenberg, McGehee, Boley & 

Clemmons (2011) att det krävs mer av de volontärresebyråer som anordnar resorna. De bör 

erhålla kritiskt förhållningsätt och framföra information till volontären om de eventuella risker 

som volontärens vistelse samt arbete kan bidra med. Däremot är detta något som inte 

prioriteras i vinstdrivande organisationer (Knollenberg, McGehee, Boley & Clemmons, 2011) 

och går att tolka utifrån att volontärresebyråer vill göra så stor vinst som möjligt och därmed 

endast förmedla positiva följder med volontärresan. Det går därmed att se samband mellan 
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resultatet och tidigare forskning, genom volontärresebyråernas uppmuntran till äventyr och 

avkoppling i samband med volontärresan.  

 

Volontärresan har framhållits av volontärresebyråer som en mer ansvarsfull valmöjlighet än 

semesterresan, i syfte att nå självutveckling och djupare självinsikt samt förbättrad kunskap 

om mottagarlandet. Volontären utlovas snabb förändring både av sin egen identitet samt 

förändring av världen på ett fåtal veckor, som ska ske från två veckor till flera månader, ett 

påstående som går att problematisera utifrån Bauman (2008) som menar att förändring av 

individer sker över tid. Samhället har konstruerat en normativ bild av skyldigheter som styr 

människors handlingar, där volontärarbete anses som en trendig semester alla bör göra. 

Genom att redogöra för volontärresan som en mer lärorik och meningsfull valmöjlighet 

framställs varan som en mer fördelaktig produkt för den eventuella konsumenten att investera 

i. Utifrån konsumering av känslor går det att tolka volontärresebyråers uttalanden som ett sätt 

att framkalla känslor hos volontärer som slutligen kommer skapa en normativ handling genom 

att utesluta semesterresan och ta det mer ansvarsfulla valet. Känslor är därmed inte endast 

våra, de är även kulturellt bundna påverkat av samhället, där framställandet av volontärresan 

frambringar volontärens känslor av att göra nytta och bli lycklig av altruistiska skäl utan att 

behöva skämmas för att man haft en bra upplevelse. Vi tolkar det som att volontärer åker för 

att det är det moraliskt rätta utifrån vad samhället säger, individer tror sig således vilja hjälpa 

men det kommer inte inifrån individen själv. Volontärresan utgör därmed en vara för att passa 

in i konsumtionssamhällets norm. 

 

Under temat resans anspråk går det inte att urskilja kompetens, utbildning, erfarenhet samt 

personlig lämplighet som ett krav för att arbeta med barn, intresset och passionen anges som 

tillräckligt vilket även Jonsson (2012) talar om i sin avhandling gällande urvalsprocesser i 

samband med volontärresan. Författaren belyser volontärens egen bedömning av sin 

lämplighet samt dess ekonomiska tillgångar som det enda förhindret för volontären att åka. 

Författaren belyser även önskvärda personliga egenskaper som volontärresebyråerna 

framhäver. Det går därmed att sammanställa resultatet och Jonsson (2012) avhandling 

angående de krav som föreligger volontären med undantag gällande utdrag från brottsregister 

som resultatet tydligt uppger men författaren inte nämner. Jonsson (2012) belyser volontärens 

önskan av att utföra volontärarbete med direkta sociala insatser där den största efterfrågan är 

att arbeta med barn. Tidigare forskning belyser vikten av att placera barn i en trygg miljö, i 

första hand en familjär miljö där personalomsättningen är låg men i de fall där det inte är 



 

35 

 

möjligt, belyser författarna vikten av att utbilda personalen som ska arbeta med dessa barn på 

institutioner (Guiney & Mostafanezhad, 2015, Richter & Norman, 2010, McCall & Groark, 

2015). Utifrån studiens resultat framkommer avsaknad av krav inför volontärarbetet och 

därmed även utbildning, vilket Guiney & Mostafanezhad (2015) belyser i sin studie som 

motsägelsefullt. Genom drömmen om att få göra skillnad bidrar internationella volontärer till 

att barn objektifierats och blir en produkt att konsumera (Guiney & Mostafanezhad (2015). 

Studiens resultat motsäger tidigare forskning gällande arbete med barn i institutionsmiljö då 

volontärer uppmuntras åka på volontärresan utan utbildning, förkunskaper eller erfarenheter 

av att arbeta med barn, samt uppmuntras till att arbeta med barnen under kort period vilket 

kan enligt tidigare forskning vara skadligt för barn.  

 

Utifrån Bauman (2008) teori om konsumtionssamhället samt tidigare forskning går det att 

problematisera den tillgänglighet som föreligger volontärerna samt förmedlandet av en 

ensidig bild som uttrycker volontärarbetet ur en positiv aspekt. Argument beträffande 

negativa följder har avståtts från att nämnas samt brottsregister som ett ansvarstagande beslut 

i sociala projekt utifrån organisationers sida, vilket därmed kan tolkas som att befria 

konsumenten från etiskt ansvar. Genom att undgå etiska skyldigheter och bidra till etisk 

blindhet gentemot målgruppen samt mottagarlandet som hjälpen har för avsikt att nå, bidrar 

volontärresebyråer till volontärernas fortsatta konsumtion av en vara som kan bidra till skada. 

Då volontärresebyråer till varje pris vill sälja sin vara erbjuds projekt utifrån volontärens 

villkor och önskemål, organisationer erbjuder därmed projekt som riktar sig till att arbeta med 

barn i utsatta situationer som den målgrupp volontärer i första hand vill åka och hjälpa. 

Utifrån konsumering av känslor går det att tolka känslor hos den eventuelle konsumenten som 

en säljbar vara, då barn kan betraktas som en attraktiv målgrupp att hjälpa genom att förmedla 

deras utsatthet i uttalanden och fotografier som illustrerar en bild av lyckliga barn och 

volontärer som samspelar tillsammans, vilket i sin tur kan framkalla känslor av lycka och 

tillfredställelse hos den eventuella konsumenten. Volontärresebyråer döljer således 

komplexiteten i arbetet genom färgglada foton, otydligt språkbruk och en rad utlovande om 

volontärens bidrag till skillnad för barnen som är i behov av volontärens vistelse. Detta kan 

bidra till etisk blindhet hos volontärerna där barnen som målgrupp blir en produkt att sälja och 

deras behov riskerar att bli missgynnande på grund av brist på förståelse och kompetens inför 

arbete med dessa barn. 
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Det går utifrån volontärresans tillgänglighet, i samband med konsumtionssamhällets 

vinstdrivande syfte, att styrka tolkningen om volontärresans uppbyggnad utifrån volontärens 

perspektiv i kombination med avsaknad av krav samt kritiskt förhållningssätt. Utifrån den 

upplevelse vi erhåller av fältförlagd utbildning på barnhem utomlands ifrågasätter vi om 

fältförlagd utbildning på universitetsnivå erhåller den kunskap som krävs för att arbeta med 

barn i utsatta situationer utomlands. Det går att problematisera i vilket syfte studenter ges 

möjlighet till praktik utomlands vilket kan liknas vid volontärarbete, då studenter uppmuntras 

och ges möjlighet till arbetsuppgifter som kräver kompetens utbildningen inte erbjuder. 

Kommersiellt volontärarbete som en gren inom turism, vilket erhåller en annan inriktning än 

socialt arbete, går att ställa i kontrast till studenters fältförlagda utbildning inom socialt arbete, 

som med lämplig inriktning i relation till sociala insatser ännu saknar förståelse och relevant 

kompetens för barn i utsatta situationer. Därmed går det att ifrågasätta om kommersiella 

volontärresebyråer, med avsaknad av förståelse och kunskap för relevanta interventioner inom 

socialt arbete, kan bidra med goda förutsättningar för dessa barn. 

 

7. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka och sammanställa de grunder kommersiella 

volontärresebyråer använder för att legitimera arbete med sociala insatser inriktad på barn. 

För att besvara syftet utformades tre frågeställningar som bildade basen för studien, vilka var: 

Vilka argument legitimerar volontärresa? Vilka krav ställs på volontärer inför arbete med 

barn? På vilket sätt motiveras svenska volontärer att bidra i mottagarländer? Nedan 

introduceras en sammanfattande diskussion och slutsatser som framkom av resultat och 

analys. 

 

Metodval 

I vår studie valde vi att använda oss av tematisk analys då vi såg det som en lämplig metod för 

att få en djupare förståelse och kunna granska samt tolka innebörden av uttalanden angående 

volontärresan. Vi reflekterade över att använda argumentanalys i början av vår studie, 

däremot fann vi det svårt att använda denna analysmetod då vi ansåg att det krävdes 

förkunskaper inom metoden för att utifrån materialet kunna urskilja beskrivande, retorisk 

samt argumenterande uttalanden. Vi tog därmed ett beslut att använda oss av tematisk analys 

som möjliggjorde ett omfångsrikt tolkningsutrymme. Nackdelar vi har upplevt med 

användning av tematisk analys är avsaknaden av en tydlig mall på hur man ska göra, vilket 
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ger utrymme för mycket tolkning. Utifrån att detta är vår första studie och vi saknar erfarenhet 

av att arbeta med tematisk analys kan det stora tolkningsutrymmet möjligtvis påverkat 

resultatet, då vi inte har haft några tydliga ramar att förhålla oss efter och det kan därmed 

resulterat i misstolkning av väsentliga likheter och skillnader i argument volontärresebyråer 

framfört. 

 

Slutsatser 

Utifrån volontärresebyråers hemsidor som vinstdrivande organisationer vilket vill påverka 

volontärers investering i deras tjänster, går det logiskt anta att volontärresan säljs i syfte att 

utgöra ekonomisk vinning, vilket bidrar till att endast positiva aspekter med volontärresan 

åskådliggörs. Det går därmed även att fastställa resan som vänder sig till volontären som 

konsument för att investera, de argument som framkommer framställs därmed i första hand 

som gynnsamt för volontären. Analysen angående volontärresebyråers uttalanden i studien 

överensstämmer till största del med tidigare forskning. Det framkom en intention om 

volontärens medverkan till att göra skillnad och samtidigt erhålla utrymme att gynna sig själv, 

genom exalterade äventyr, därmed anges volontärresan som ett mer ansvarsfullt val gentemot 

den vanliga semesterresan. Volontärresans tillgänglighet framhävs genom frånvaro av krav, 

förutom ekonomiska resurser, utdrag på brottsregister och åldersgräns möjliggörs 

volontärresan för alla som har viljan att åka och arbeta med barn utomlands.  

 

I och med nyliberalismen som riktas till individens intresse har konsumtionssamhället skapat 

marknader för de behov som föreligger i samhället, utifrån en bild av hur vi ska vara, och 

möjliggjort individers investering i produkter som de begär. Marknaden är därmed tillgänglig 

och öppen för alla och erbjuder produkter som uppfyller tillfredsställelse. Socialt arbete med 

insatser riktade till barn, som en del av marknaden, går därmed att tolka som en övergång från 

filantropiska syften med välgörenhet som ståndpunkt till en säljbarvara för att förverkliga 

jaget. 

 

Avslutande diskussion 

Om vi ser till volontärarbetets historiska bakgrund är hjälparbetet inget nytt fenomen, viljan 

att hjälpa andra har funnits sedan 1800-talet. Däremot är volontärturism som förmedlas via 

kommersiella vinstdrivande volontärresebyråer, en ny inriktning inom hjälparbetet som fått 

inträde i och med nyliberalismen, där det erbjuds möjlighet för individer i resursstarka länder 

att köpa in sig i hjälparbete, som annars är stängt för allmänheten. Den förändring som 

volontärresebyråer utlovar är i kontrast till tidigare forskning motsägelsefullt då det inte finns 
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bevis på positivt inflytande, eftersom forskningsområdet inte täcker mottagarsamhällens 

synvinkel över volontärernas funktion.  

 

Även om volontärresan anses erhålla en högre grad av legitimitet genom framställandet av 

resan som ett mer ansvarsfullt val än semesterresan, går det att anmärka på 

volontärresebyråers argument angående de positiva följder den frambringar, eftersom 

ingenting tyder på att de tagit hänsyn till tidigare forskning beträffande volontärens påverkan 

för mottagarsamhället och risker som volontären kan utgöra för barnet. Utifrån den korta 

period volontärresan erbjuder går det att ifrågasätta tidsramen som tillräcklig för volontärens 

självutvecklande process samt mottagarlandets utveckling, i form av ekonomiskt bidrag och 

stöd för de barn volontären syftar till att hjälpa. Då det saknas kritiskt förhållningsätt till 

arbetet går det att problematisera om volontärresan är ett mer ansvarsfullt val än 

semesterresan, med hänsyn till tidigare forskning som visar att volontärarbete kan utgöra 

skada för barn. Vi antar att oberoende av den primära motiveringen som volontärer har inför 

volontärresan finns det en vilja att åka och hjälpa, utifrån de argument volontärresebyråer 

utlovar, i tron om att man gör nytta. Volontärresebyråer som förmedlare av resan erhåller 

därmed ansvaret över vilka som får åka på volontärresan. Förmedlingen av resan som enbart 

positiv samt brist på förutsättningar för ett kritiskt förhållningssätt innan avresan är därmed 

problematisk, då volontärerna skickas innan deras lämplighet har granskats.  

 

Det går att ifrågasätta om begäran av brottsregister som den enda begränsning inför resan är 

tillräcklig då det saknas krav på förkunskap, erfarenhet samt lämplighet av att arbeta med 

barn. I konstrast till tidigare forskning, som framställer volontärresan som skadlig för barn i 

behov av trygg anknytning med avsaknad av återkommande anknytningspersoner, kan 

volontärernas vistelse vara skadlig för barnet, särskilt utan lämplig kunskap om barnets behov 

och utvecklingsprocess. Vi argumenterar således för att ett prickfritt brottsregister inte 

behöver säga någonting om ens lämplighet att arbeta med barn. Diffusa och inkongruenta 

yttranden gällande volontärresan samt volontärens funktion, utgör svårigheter för volontären 

att förstå komplexiteten med arbetet vilket kan äventyra barnets bästa. Vi menar därmed att 

avsaknaden av en verklighetsförankrad bild av volontärarbete innan avresa samt brist på 

urvalskriterier, kan möjliggöra att skadan ägt rum då volontären redan är på plats och arbetar 

med barnen. Kompensering av avsaknad på utbildning och erfarenhet med handledning på 

plats uppnår därmed inte den funktion som den är avsedd att göra.  
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Forskning inom volontärarbetet har illustrerat detta område som en annan form av turism och 

därmed missat väsentliga, viktiga delar av volontärresan, som rör socialt arbete. Om vi börjar 

se volontärarbete utifrån det sociala arbetets perspektiv, med hänsyn till att volontärarbetet 

innefattar direkta sociala insatser, kan socialt arbete i relation till betalda volontärresor utan 

krav övergått till att inte professionaliserats då alla genom volontärresan kan köpa sig in i 

fältet för socialt arbete. Det går därmed påstå att socialt arbete övergått till en vara för 

konsumering i syfte att gynna sig själv, och även ställa sig frågande om volontärresan syftar 

till att hjälpa andra eller i själva verket, genom självförverkligande utveckla ”jaget” och gynna 

sig själv på bekostnad av andra.  

 

Socialt arbete utmanas därmed av den hållbarhetsdiskurs som dominerar dagens samhälle 

vilket legitimerar handlingar som syftar till hjälp för andra och inte berättigar handlingar som 

är av självisk karaktär. Konsumering av känslor i samhället utmanar människors 

föreställningar om vad som är rätt och fel genom uppmaning att följa god sed. Volontärresan 

som en form av välgörenhetsarbete legitimeras av samhället, där individer får möjlighet att 

utföra goda handlingar av egen vilja och således uppges vara av legitim karaktär genom att 

inte endast ta av det land volontären besöker genom att roa sig utan även bidra till att hjälpa 

till, genom exempelvis arbete med barn i utsatta situationer. Frågan angående möjlighet till 

kommersiellt volontärarbete i Sverige uppstår därmed. Skulle Sverige tolerera att andra länder 

investerar för att få utföra socialt arbete på institutioner, skolor, förskolor osv? Om påståendet 

bestrider frågan går det att problematisera hur kommersiellt volontärarbete motiveras att 

fortlöpa.  

 

7.1 Vidare forskning 
Under sammanställning av tidigare forskning samt genomförandet av studien har det 

uppmärksammats att det sociala arbetets perspektiv lyser med sin frånvaro gällande 

kommersiella volontärresor. Det väcktes tankar kring hur både forskning och de som arbetar 

med volontärresor bör ta hänsyn till barnets bästa utifrån vetenskaplig grund. Förslag på 

vidare forskning skulle därmed vara att skapa en social inriktning i forskning gällande 

kommersiella volontärresor med inriktning på individers påverkan av hjälparbete samt 

beaktning av barnets bästa.  
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