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Abstract 

This paper draws attention to the phenomenon of volunteer tourism that is considered to be 

more of a beneficial form of travel, where volunteers sign up voluntarily to volunteer with 

various projects around the world, a form of tourism that is mutually beneficial to both 

parties.  

 

The projects vary but the most common is to work in orphanages, education, environmental 

and natural issues and medical assistance. 

The purpose of this study is to conceptualize what volunteer tourism is and its implications, 

and examine how a volunteer tourist everyday looks, including their duties, responsibilities 

and experiences in Kenya. Later on, we also investigate the volunteer tourists' expectations 

versus the actual experience on their journey to the host nation. 

To get answers to our purpose and research questions, we conducted interviews with eight 

volunteers, two of which took place in Nairobi, Kenya, and six interviews by email. 

 

Furthermore, interviews were conducted with two different volunteer organizations, national 

and international. The organizations interviewed were ICYE and PeaceWorks. 

There are both non-profit- and commercial organizations that supply volunteers for various 

projects around the world. We have chosen to target the non-profit organizations, those two 

mentioned above. 

 

The results that emerged from the interviews were that whether volunteer tourism is 

considered a form of tourism or not can be discussed. Some similarities in the definitions of 

tourism and volunteer tourism emerged, however, did not the volunteers see themselves as 

tourists. It was also found that the cultural exchange that takes place at the volunteer travel 

was something that attracted and some volunteers were missing when they returned back 

home. 

 

On location in the host nation informants worked in microfinance and in orphanages where 

playing with the kids and everyday tasks characterized the days. The projects that offered 

vary, but the most common is to work in orphanages, education, environmental and natural 

issues and medical assistance. During leisure, the majority chose to discover the country and 

the surrounding countries, such as Zanzibar and Uganda. Through the interviews we also 

found out who the typical volunteer was, including target group, gender and age. Based on the 

information we received, we analyzed the results and later draw conclusions.  
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Sammanfattning 

 Denna uppsats uppmärksammar fenomenet volontärturism som anses vara mer utav en 

välgörande form av resa, där volontärer anmäler sig frivilligt att arbeta ideellt med olika 

projekt runt om i världen, en turismform som är ömsesidigt fördelaktig för båda parter. 

Volontärer reser själva eller med en organisation till olika länder för att erbjuda sin tid och 

hjälp i olika projekt, bland annat för att få erfarenhet och en upplevelse i retur.  

Syftet med denna studie är att begreppsliggöra vad volontärturism är och dess innebörd, samt 

undersöka hur en volontärturists vardag ser ut, innefattande deras arbetsuppgifter, 

förpliktelser och upplevelser i Kenya. Sedermera undersöker vi även volontärturisternas 

förväntningar kontra den faktiska upplevelsen på deras resa till värdnationen.   

För att få svar på vårt syfte och frågeställningar har vi genomfört intervjuer med åtta 

volontärer, varav två skedde på plats i Nairobi, Kenya, samt sex intervjuer per mail.  

 

Vidare genomfördes intervjuer med två olika volontärorganisationer, nationella samt 

internationella. Organisationerna som intervjuades var ICYE och PeaceWorks.  

Det finns både ideella- och kommersiella organisationer som förmedlar volontärer till olika 

projekt runt om i världen. Vi har valt att rikta in oss på ideella organisationer, dessa två 

nämnda ovan. 

 
De resultat som framkom av intervjuerna var bland annat huruvida volontärturism anses vara 

en turismform eller ej går att diskuteras. Vissa likheter i definitionerna av turist samt 

volontärturist framkom, dock såg inte volontärerna sig själva som turister. Vidare framkom 

det att det kulturella utbytet som sker vid volontärresor var något som lockade samt något 

volontärerna saknade vid hemkomsten.  

 

På plats i värdnationen arbetade informanterna inom mikrofinans samt på barnhem där lek 

med barnen och vardagssysslor präglade dagarna. Projekten som erbjuds varierar men de mest 

vanliga är att arbeta på barnhem, utbildning, miljö- och naturfrågor och medicinsk hjälp. På 

fritiden valde majoriteten att upptäcka landet samt kringliggande länder, så som Zanzibar och 

Uganda. Genom intervjuerna fick vi även veta vem den typiska volontären var, innefattande 

målgrupp, kön samt ålder. Utifrån informationen vi mottog, analyserade vi resultatet för att 

senare dra slutsatser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Turism, Volontärturism, Volontärturist, Volontär, Kenya 



IV 

  

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Cecilia Möller för den vägledning hon givit oss 

under skrivandet av denna uppsats. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till de volontärer och 

organisationer som ställt upp på våra intervjuer och gjort denna uppsats möjlig.  

Till sist vill vi tacka Marie Myhr, som inte bara föreslog ämnet för uppsatsen, utan även 

hjälpte oss att finna volontärer samt, bland annat, ordnade med boende i Kenya inför Sophies 

besök.  

Vi valde att i så stor utsträckning som möjligt skriva denna uppsats tillsammans men vissa 

delar har skrivits enskilt av oss. Sophie Myhr reste under vecka 18 (2014) till Nairobi, Kenya 

i syfte att intervjua volontärer. Vid besöket fick hon även mailadresser till några volontärer 

som åkte hem strax efter hennes ankomst samt till en volontär som inte hade tid att träffas 

under veckan för besöket. Strax efter Sophies hemkomst mailade hon dessa tre volontärer.  

För att kompensera arbetsbördan har Linda Beäff intervjuat hemkomna volontärer om arbetat 

i Kenya samt intervjuat volontärorganisationer genom mailintervjuer. Övrig text har vi skrivit 

tillsammans för att uppsatsen ska bli mer enhetlig. Samarbetet har gått bra då vi strävar efter 

ett gemensamt mål, ett väl utfört arbete som uppfyller våra frågeställningar.  

 

Karlstads universitet 

15/6-2014 

Linda Beäff & Sophie Myhr 
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1.0 Introduktion 

 

I detta kapitel presenteras vilket ämne som behandlas, studiens syfte, vilka frågor som ställs 

för att uppnå studiens syfte, vilka avgränsningar som gjorts, samt en disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund till val av uppsatsämne 

Författarna till denna uppsats skrivs av två studenter i samband med utbildningen 

turismvetenskap vid Karlstad universitet. Uppsatsen är vårt slutgiltiga examensarbete efter tre 

år av heltidsstudier. Valet av uppsatsämne grundar sig i att ämnet volontärturism var relativt 

okänt för författarna, därav intresset för att undersöka det vidare. Författarna blev 

introducerade till ämnet genom en familjemedlem som under studiens gång arbetade som 

volontär i Nairobi, Kenya.  

Fokus i denna uppsats ligger därmed på volontärturism samt volontärers engagemang i 

Kenya, vilket är utgångspunkten för denna uppsats. 

Studieobjekten som studeras i denna uppsats är åtta volontärer, både hemkomna samt 

volontärer på plats i Kenya. Vidare studeras även två internationella volontärorganisationer.  

 

1.2 Problemformulering 

Vi människor lever i en upplevelseekonomi där turister vill vara aktiva i deras upplevelse 

istället för åskådare. Detta skapar möjligheter för människor och kulturer att mötas på ett 

bredare plan. Det utvecklas både nya och alternativa former av turism då varje person har en 

annan motivation att resa, i vissa fall har en person flera motiv inom samma resa
1
. Ekström 

menar att det finns olika motiv till varför en människa vill arbeta som volontär men vilka är 

dessa centrala drivkrafter hos volontärerna? 

Människor reser allt mer i denna tid, resorna blir längre, vi reser till fler platser och vi reser 

oftare. Volontärturism kan ses som en mer välgörande form av resa eftersom både 

värddestinationen och volontärturisten gynnas av upplevelsen, en turistupplevelse som är 

ömsesidigt fördelaktig för båda parter
2
. Inför resan byggs förväntningar om hur upplevelsen 

kommer att bli men hur stämmer förväntan överens med den faktiska upplevelsen? 

Idag är turismsektorn en av de snabbast ekonomiskt växande sektorerna i världen. 

Volontärturister reser till olika utvecklingsländer för att erbjuda sina tjänster ideellt där de 

gynnar samhället genom att hjälpa andra behövande människor, grupper och organisationer. 

Volontärer kan resa via en volontärorganisation eller utan, beroende på deras önskemål inför 

resan. Volontärorganisationer fungerar som en hjälpande hand till blivande volontärer som 

vill resa till en värdnation och erbjuda sina tjänster. Volontären kan vända sig till 

organisationen före, under och efter resan för att få råd och hjälp om det skulle behövas
3
.  

 

Wearing menar på att volontärer reser för att bidraga med sin tid samt ekonomisk hjälp men 

även genom olika projekt som kan vara inom sjukvård, byggnationer et cetera. Volontärerna 

                                                           
1
 Sin. H.L Volunteer tourism – Involve me and I will learn 

2
 Raymond, E.M & Hall, C  The Development of Cross-Cultural (Mis)Understanding Through Volunteer 

Tourism 
3
 Jonsson, C Volontärerna: Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer 
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reser även för att få nya upplevelser samt kulturella utbyten
4
. Men vad är volontärturism och 

vad betyder dess innebörd? 

 

1.3 Syfte 
Syftet i vår studie är att begreppsliggöra vad volontärturism är samt undersöka en 

volontärturists vardag, innefattande deras arbetsuppgifter, förpliktelser och upplevelser i 

Kenya. Vidare vill vi även undersöka volontärturisternas förväntningar kontra den faktiska 

upplevelsen på deras resa till värdnationen. Vi valde därför att ställa frågor kring dessa ämnen 

i våra intervjuer med volontärerna. Genom intervjuer med volontärorganisationer ämnar vi få 

ytterligare kunskap om volontärturisters engagemang men även en inblick i organisationernas 

verksamhet.  

1.4 Frågeställning 

 

 Vad är volontärturism? 

 Anses volontärturism vara en turismform? 

 

 Hur ser volontärernas liv ut i Nairobi samt Nakuru med deras förväntningar, åtaganden och 

upplevelser i helhet? 

 

1.5 Avgränsning 

I uppsatsen har vi valt att lägga fokus på volontärturism där vi bland annat redogör för vad 

volontärturism är. Vi har riktat in oss på volontärer som har arbetat i Nairobi och Nakuru, 

Kenya. I studien ligger volontärerna mer i fokus i förhållande till organisationer på grund av 

den information vi mottagit samt vår frågeställning.      

Vidare har vi valt att benämna volontärturisterna som volontärer vilket är mer kort och 

koncist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Wearing, S, Volunteer Tourism- Experiences that make a difference 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 1: I detta kapitel presenteras vilket ämne som behandlas, studiens syfte, vilka frågor 

som ställs för att uppnå studiens syfte, vilka avgränsningar som gjorts, samt en disposition. 

 

Kapitel 2: I detta kapitel beskrivs vetenskapliga teorier som har legat till grund för den analys 

som gjorts och de slutsatser som dragits av undersökningen. En genomgång av tidigare 

forskning görs även som existerar inom det aktuella området, volontärturism. 

Kapitel 3: I detta kapitel presenteras val av metod som använts i studien för att samla in 

relevant data inom området. Genomförandet av undersökningen, urvalet av intervjuobjekt, 

andra datainsamlingsmetoder samt källkritik tas upp.   

Kapitel 4: I uppsatsens empirikapitel återfinns själva undersökningen. Empiri är 

vetenskapliga studier av verkligheten, med andra ord, erfarenheter som grundar sig på 

verkliga erfarenheter. I den empiriska delen har organisationer och volontärer intervjuats som 

redovisas i en flytande text. 

  

Kapitel 5: Detta kapitel behandlar analysdelen där forskarna analyserar både primär- samt 

sekundärdata som behandlar svaren på problemformuleringen samt frågeställningen 

Kapitel: 6: I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som besvarar problemformuleringen 

samt frågeställningen. 

 

Bilagor: Bilagorna presenterar intervjufrågor som ställts till volontärorganisationer och 

volontärer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

  

2.0 Teori 

 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning och kunskap vi har valt ut för studien kring 

volontärturism redovisas. Detta har legat till grund för den analys som gjorts och de 

slutsatser som dragits av studien. En genomgång av tidigare forskning görs även som 

existerar inom det aktuella området. 

 

 

2.1 Turismens historia 
Det sägs att turismen föddes redan 3500 – 2000 år före Kristus i Mesopotamien. Genom att 

människor kunde bryta sig loss från jordbrukslivet på grund av den höga produktiviteten fick 

de nu en fritid som tillsammans med den inkomst de hade öppnade upp för turismens 

begynnelse. Med tiden utvecklades olika transportmedel samt pengar som valuta vilket gjorde 

det mer lämpligt med resande. Resor inom Mesopotamien mellan olika platser anordnades av 

olika människor längs med vattnet, vilket var en tidig form av turism. Det var alltså här 

turismen startade
5
.   

Utvecklingen fortsatte och i slutet av 1500-talet fram till 1700-talet, efter Kristus, då 

peregrinationen, the Grand tour, var populärt. The Grand tour var till en början söner till 

adelsmän som begav sig, efter avslutade universitetsstudier, till olika städer för vidare studier 

som till exempel i Oxford, Paris samt Heidelberg. Resan blev senare allt vanligare och snart 

började även sönerna i borgarklassen samt sönerna till storbönderna att bege sig ut i världen 

för att studera. Detta var början av turismens utbredning
 6

.  

 

Något som är nytt för vår tids turism är den uppmärksamhet samt betydelse den har fått för 

både människor och näringsliv. Turismen är idag en av de snabbast växande sektorerna i 

världen och dess tillväxt ökar. Turismen idag främjar till skapandet av nya destinationer och 

detta medför viktiga inkomstkällor för många utvecklingsländer. Turism är inte bara ett 

resande för nöjes skull, utan det bidrar till att människor förs samman från olika kulturer
7
.  

 

Det som traditionellt beskriver turism är; åka, bo, äta och göra, vilket är dess fyra 

grundläggande förutsättningar. Det är viktigt att dessa fyra förutsättningar finns på en 

destination som turisten besöker.
8
 Turism innebär även någon form av förflyttning från sin 

egen hemstad till en annan plats och sen hem igen. Minimumtiden för att räknas som turist är 

omdiskuterad men kan vara på exempelvis 24 timmar medan maximumtiden är på ett år. 

Resans syfte handlar om bildning, affärer, idrott, nöje, sol och bad, et cetera, samt där 

pengarna som spenderas ej har intjänats på destinationen. Turistens syfte med en resa grundar 

sig ofta i att tillfredsställa egna personliga behov, därför ligger turistens fokus inte på de 

eventuella problem som finns på destinationen som denne besöker
9
.  

Mekonnen Tesfahuney redogör för hur det är underförstått att turisten i turismlitteraturen är 

”vita” västerlänningar. I och med att det är ”vita” västerlänningar så är det de som utgör 

standarden gällande vad för destinationer, upplevelser, nöjen, et cetera, som eftersöks. Vidare 

menar han på att turistens beteende ändras när den lämnar hemmet. Från sitt vanliga beteende 

byts detta ut mot ett hedonistiskt beteende under semestern där skyldigheter och moralen byts 

                                                           
5
 Blom T. & Nilsson M. Turismens historia & utveckling 

6
 Blom T. & Nilsson M. Turismens historia & utveckling 

7
 World tourism organization UNWTO – Annual report 2013 

8
 Hanefors m, Mossberg L,Turisten i upplevelseindustrin 

9
 Blom T. & Nilsson M. Turismens historia & utveckling 
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ut mot njutning och begär
10

.  

 

Det finns en annan typ av turist som reser för att erbjuda värdnationer sin tid och arbetskraft. 

Volontärer, som de kallas, kan arbeta både nationellt och internationellt där de frivilligt 

erbjuder sina tjänster. Fokus därmed ligger på dessa volontärer som ligger till grund för vår 

uppsats
11

. Tanken bakom volontärtjänster började redan efter första världskriget där en större 

grupp volontärer från Europa valde att bygga upp en by i Frankrike som tagit skada av kriget. 

Volontärerna arbetade tillsammans utan att ta betalt för tjänsterna som de tillhandahöll. 

Detta var startskottet för volontärtjänsternas framfart världen över och idag är begreppet 

volontär ett välkänt fenomen
12

. 

2.2 Formella och informella volontärer 
Anheier skiljer mellan två olika typer av volontärer; formella och informella. Enligt 

författaren är formella volontärer personer vilka arbetar för formella organisationer likt Röda 

Korset. En organisation passar inom ramarna för formell, vilket innebär att det förekommer 

formella arbetsbeskrivningar för volontärer. Formella volontärer verkar oftast inom en 

organisation som engagerar sig åt; välfärd, skola eller sjukvård. En informell volontär innebär 

en person som tar sig tid för att hjälpa behövande människor, detta utanför en formell 

organisations väggar. Enligt Anheier förekommer dessa volontärer i mindre grupper som 

saknar formella roller. För att ge ett exempel på en volontär kan denne vara en person som 

hjälper till vid till exempel en olyckssituation
13

. 

 

2.3 Volontärturism 

Volontärturismen är flerdefinierad. Vissa forskare anser det vara en moralresa eller 

välgörenhetsresa medan andra ser det som en typ av ekoturism et cetera. Volontärturismen 

skiljer sig från den bredare turismindustrin som främst är inriktad på ekonomisk vinning, 

istället för vad man kan bidra med till värdnationen
14

.  
 
Coghlan menar på att volontärturismen använder sig av turister för att hjälpa till på olika projekt 

världen över. Målet är att bidraga till samhällets, samt naturens, utveckling och uppbyggnad men även 

den vetenskapliga forskningen.
15

.  

 

Wearing menar även att volontärturism är ett alternativt resande för unga människor och dessa 

letar efter en turistupplevelse som är ömsesidigt fördelaktig. Denna form av turismupplevelse 

bidrar inte bara till personlig utveckling för volontären, utan är även positiv för den sociala 

och ekonomiska miljön i värdnationen som tar emot volontärer. Volontärturism bidrar till 

ökad medvetenhet bland volontärer samt förändrade värderingar vilket kan leda till att 

volontärerna efter sin resa förändrar sin livsstil
16

. 

 

Volontärturism kan även ses som en välgörande form av resande eftersom både 

värddestinationen och turisten kan gynnas av upplevelsen. Denna välgörande form kan ske 

eftersom volontärturism kombinerar resandet med volontärarbete. Detta lockar då människor 

som letar efter att få en turismupplevelse som är välgörande, både för personlig utveckling 

                                                           
10

 Mekonnen Tesfahuney & M  Schough, K, Det globala reseprivilegiet 
11

 Benson. A.M.  (ed) Volunteer tourism: theoretical frameworks and practical applications 
12

 Sin. H.L. Volunteer tourism – Involve me and I will learn  
13

 Anheier, H.K, Nonprofit organizations: theory, management, policy 
14

 Wearing, S & McGehee, NG Volunteer tourism: A review 
15 Coghlan, A, Volunteer tourism as an emerging trend or an expansion of 

ecotourism? 
16
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och något som bidrar till hållbarhet för värddestinationen
17

 

Moraliskt resande handlar bland annat om turistens påverkan på naturen. Ekoresor och 

volontärresor inkluderas i den naturbaserade turismen och anses vara en mer hållbar form av 

turism, enligt Butcher
18

. 

 

2.4 Volontärturist 

Coghlan och Ralston menar på att volontärturister är personer som söker upplevelser där de 

kan bidraga till samhället på ett positivt sätt utan en ekonomisk kompensation. Betalningen 

sker istället genom erfarenheter samt personlig utveckling
19

 
20

. 

 

Stephen Wearing beskriver volontärturister som personer som reser av olika anledningar för 

att bidra med sin hjälp genom olika projekt, som kan behandla bland annat återuppbyggnad 

samt materiell fattigdom. Arbetet kan vara genom medicinsk hjälp, utbildning, bevarande av 

regnskogar et cetera. Vidare beskriver han att en volontärturist söker efter att få bidraga till 

det, exempelvis, sociala samt det ekonomiska i sin värdstad samtidigt som de får en 

upplevelse som bidrar till att utveckla dem själva. Genom kulturella utbyten samt bidragandet 

till värdnationen inges deltagarna av starkare självförtroende samt känslan av att de har hjälpt 

samhället
21

.  

 

2.5 Motiv bakom ideellt arbete  
Ekström och Amnå menar att det finns olika motiv till varför en människa vill arbeta som 

volontär men även att det finns en kombination av dessa motiv. För att en volontärresa ska 

tillfredsställa en volontärturist är det kopplingen mellan motiveringar, förväntningar samt den 

faktiska upplevelsen som spelar en stor roll. Motiven handlar bland annat om att hjälpa de 

medverkande med deras identitet genom projekten de medverkar i, samt den samhörigheten 

till människorna i och utanför projekten som de kommer i kontakt med. Förväntningar är av 

stor vikt för en turists belåtenhet. Varför turisters tillfredsställelse är så pass viktig beror på att 

en nöjd turist brukar vara ett bra omdöme samt ett bevis på en lyckad aktivitet 

Vidare anses det att det även kan handla om att skapa kontakter samt få kunskap. Att bara få 

göra något för någon annan är också ett bakomliggande motiv till ideellt arbete.  

Vidare menas det att frivilligt arbete även handlar om att visa sin moraliska åsikt. Denna typ 

av arbete kan bero på att någon inte är nöjd med hur tillvaron ser ut och vill därför lösa dessa 

problem för att få tillvaron att se ut som de själva önskar. Genom att människor förenas 

genom sina moraliska åsikter skapas starka band dem emellan som får dem att engagera sig 

mer och känna ett större ansvarstagande
22

.  

 

I artikeln The Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical Considerations (1999) 

beskriver Clary och Snyder att det är viktigt att tillfredsställa volontärens målsättningar och 

behov på grund av att det ideella arbetet bygger på detta utbyte. Eftersom volontären arbetar 

utan ersättning behöver volontären få någon form av tillfredsställelse av det arbete som denne 

utför för att vilja ställa upp att arbeta utan ersättning. Det kommer olika vinster med ett ideellt 
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arbete och skulle inte dessa finnas kommer inte volontären vilja fortsätta att arbeta ideellt. 

Arbetet måste fylla en viktig funktion i volontärens liv och är principen som volontärers 

engagemang bygger på. Motiven varierar med åldern då vissa funktioner väger tyngre för 

yngre än för äldre volontärer.  Alla volontärer försöker inte uppnå likadana syften med deras 

resa, utan undersökningar gällande det ideella engagemanget visar att det finns olika syften
23

. 

 

2.6 Volontärorganisationer 

Två typer av volontärresor urskiljs beroende på volontärens intention och motivation med 

resan, men även volontärorganisationens upplägg och utbud. Dessa två volontärresor som kan 

urskiljas är den traditionella volontärresenären och semesterinriktade volontären. Den 

traditionella volontärresenären fokuserar på själva volontärarbetet och engagemang under sin 

resa medan den semesterinriktade volontärresenären ägnar endast en liten del av sin resa till 

volontärarbete och är mer episodisk engagerad
24

.  

 

Det finns ett flertal organisationer som jobbar med interkulturella utbyten som både sänder 

och mottager volontärer, både ideellt och kommersiellt. Traditionellt har volontärresor 

förmedlats av ideella organisationer men under senare år har kommersiella organisationer 

utvecklat egna volontärturismprodukter 
25

.  
 

Ideella organisationer delar inte ut eventuella vinster till ägare eller huvudmän, utan den 

eventuella vinsten förs istället tillbaka till organisationens verksamhet. Kommersiella 

resebyråer skiljer sig från ideella organisationer då vinsten istället går till ägarna och inte till 

organisationen. Den ideella verksamhetens uppbyggnad bygger på ideella insatser där 

verksamheten byggs upp genom frivillig medverkan och ekonomiska bidrag från 

privatpersoner. Ibland bygger en ideell organisation helt på ideella insatser och ibland till en 

viss del. Verksamheten bygger till viss del, eller helt på ideella insatser. Några betalar bara 

medlemsavgiften medan andra är aktiva i verksamheten. Ideella organisationer är 

självstyrande, vilket menas med att organisationen själv kan styra över sitt företag då de inte 

är ett vinstdrivande företag
26

. 

 

2.7 Tidigare studier inom volontärturism 
Flertalet studier har gjorts inom området volontärturism där intervjuer av volontärer med 

deras motiv och förväntningar har genomförts. Dessa studier, som vi har funnit, är dock 

gjorda i andra länder. Alison J. McIntosh och Anne Zahra genomförde en studie, år 2005, på 

Nya Zeeland med. Denna studie var dock inriktad på, förutom volontärturism, kulturturism
27

. 

En liknande studie gjordes av Nathalie Coren och Tim Gray där volontärturismen i Vietnam 

samt Thailand genomfördes år 2009
28

. 
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2.7.1 Studie i Vietnam & Thailand 
Volontärerna fick tre enkäter att fylla i som sedan sammanställdes av forskarna. Den första 

enkäten handlade om deras bakgrund, där de fick svara på ålder, kön, utbildning, etnisk 

bakgrund, vad deras resa kostade och vad länge de skulle stanna på sin resa.  

Andra enkäten handlade bland annat om deras motivation med själva resan, vilket inkluderade 

vad de lärt sig av resan, om resan hade varit en utmaning för dem och hur de tyckte miljön 

varit. Den tredje enkäten handlade bland annat om deras tillfredsställelse med deras uppgift 

som volontärarbetare, om deras personliga prestation och deras projektuppgifter som 

volontärarbetare. Dessa tre enkäter fick volontärerna vid olika tillfällen under deras resa, det 

vill säga, före, under och efter resan
29

.  

 

2.7.2 Resultat av studie 
Resultatet av enkäterna var att motivet till volontärernas resa var att de ville upptäcka ett nytt 

land med dess kultur, men även att projektet verkade lockande. Ytterligare en faktor var att 

volontärerna ville fördjupa sig i samhällets historia och kultur och hjälpa de behövande. Flera 

av volontärerna svarade även att det skulle bli ett äventyr, en resa de tidigare inte upplevt. 

Även att bo och leva som lokalbefolkningen var också en faktor till deras motivering med 

resan. Genom denna resa kunde de förbättra sina språkliga kunskaper och få uppleva en annan 

kultur som de inte var vana vid
30

. Den sista enkäten som tilldelades volontärerna svarade 

majoriteten att deras resa hade varit tillfredsställande. En volontär beskrev sin resa som en 

upplevelse värd att rekommendera för alla och att denne, utan tvekan skulle göra om det igen. 

En volontär uttryckte sitt missnöje om pengar denne betalat till VTO, att dessa inte gått till 

samhället. Missnöjet uttrycktes även då volontären ansåg att deras tjänster inte varit särskilt 

användbara för samhället vid vissa tillfällen. Ytterligare en volontär var missnöjd med att de 

inte mer tydligt fick se vart och vad deras pengar gick till
31

. 

Volontärerna var oeniga vid några kategorier i deras resande men majoriteten var väldigt 

nöjda med resan de gjort. Fyra av volontärerna uttryckte också sin positivitet genom att 

många barn i Vietnam lärde sig mycket engelska under deras vistelse. 

Trots några negativa kommentarer var majoriteten positiv med deras upplevelse
32

.  

2.7.3 Studie på Nya Zeeland 
McIntosh och Zahras studie syftar till att förstå volontärturisters upplevelser. Denna studie 

formas av observationer, dagböcker och djupintervjuer med volontärer på Nya Zeeland, år 

2005 
33

.  På plats ställde observatören bland annat frågor som; Varför valde du att arbeta som 

volontär? Vad förväntade du dig att få ut av resan? Vilka var de mest minnesvärda 

erfarenheterna? Vilken kunskap har du fått om kulturen i Maori? Vad har du fått ut av din 

resa?  

2.7.4 Resultat av studie 
Resultaten av intervjuerna var bland annat att volontärturisterna ville bidra med sina tjänster 

till samhället och det var deras främsta drivkraft till varför de ställde upp. Kulturmötet var 

också en av de främsta drivkrafterna. Flera respondenter svarade även att det var en intressant 
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resa, att de var ute efter ett serviceinriktat arbete för att hjälpa andra och att de ville besöka 

andra länder. Många av respondenterna hade varit i kontakt med andra volontärer som 

tidigare arbetat på Nya Zeeland, som i sin tur rekommenderat platsen. 

Några respondenter hade förväntningar om hur kulturen skulle vara men hade väldigt lite 

förkunskaper. Inte allt blev som volontärerna tänkt sig men i stora drag uppfylldes deras 

förväntningar. Något som blev en besvikelse var att majoriteten av respondenterna hade 

förväntat sig att lokalbefolkningen skulle visa deras traditionella kultur med folkdräkter, mat 

och boende men detta visades inte tydligt. Några trodde att de skulle få bo i hyddor men 

istället fick de sova i sängar som var uppradade i ett rum
34

. 

2.7.5 Jämförande av de båda studierna 

Sammanfattningsvis visade den jämförande studien på att motiven till resan var det kulturella 

utbytet, upptäcka nya länder och nya gemenskaper samt att få en ”once in a 

lifetimeerfarenhet”
35

. McIntosh och Zahra menade på att volontärernas motiv till resan var 

möjligheten till att hjälpa till samt upptäcka landet från en annan vinkel än den typiska 

”turistvinkeln”. Vidare beskriver de att några av volontärerna lockades genom ”word-of-

mouth”, det vill säga, de fick se bilder samt höra rekommendationer från tidigare volontärer
36

.  

När volontärerna senare fick utvärdera sin resa menar Coren och Gray att vissa 

meningsskiljaktigheter uppstod. Medan vissa var missnöjda med redovisningen av vart 

pengarna för resan hamnade så ansåg andra att det hade varit en positiv upplevelse
37

. 

Volontärerna som McIntosh och Zahra intervjuade menade på att de hade fått en god inblick i 

den kultur de hade besökt och var positiva över upplevelserna de fått erfara
38

. 
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3.0 Metod och metodologi 

 

I detta avsnitt presenteras studiens metodologiska avgränsning samt metodval som speglar 

undersökningens tillvägagångssätt. Genomförandet av undersökningen, urvalet av respondenter, 

andra datainsamlingsmetoder samt källkritik tas upp. 

 

Data kan samlas in i form av primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär att det är 

forskaren som samlar in all information för första gången. Detta kan ske via intervjuer, som vi 

har använt oss av, men även genom observationer eller frågeformulär. Sekundärdata är data 

som har samlats in av någon annan, som författaren sedan tar del av. Denna studie präglas av 

en kvalitativ metod där primärdata tagits fram genom intervjuer med volontärer samt 

volontärorganisationer. Sekundärdata har vi samlat in genom litterära verk och vetenskapliga 

artiklar
39

. 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt - Hermeneutik 

 

Norstedts uppslagsbok förklarar hermeneutik på följande sätt: 

”vetenskapen om texters tolkning, t ex biblisk hermeneutik”
40

. 

 

Hermeneutiken användes som en metod för tolkning av bibliska texter under 1600- och 1700-

talet. Vid 1800-talet hade hermeneutiken börjat användas även vid tolkningen av texter som 

inte var kyrkliga. Vidare användes denna tolkningsmetod inom humanvetenskapen för att 

sedan under 1900-talet vara en filosofi vars syfte var att förstå hur den enskilda människan 

uppfattar världen samt det mänskliga livets grundbetingelser.  

Idag används hermeneutiken på olika sätt inom olika vetenskapliga kunskapsområden, dock 

används angreppssättet främst inom kultur-, human- samt samhällsvetenskapen. Vidare har 

hermeneutiken främst använts som ett system för tolkning och förståelse inom den kvalitativa 

metoden
41

. 

Inom hermeneutiken anses det att våra intentioner visar sig i hur vi agerar samt yttrar oss. 

Genom att tolka hur vi agerar samt uttrycker oss i tal samt skrift menar forskare på att det går 

att förstå vår egen livssituation med våra medmänniskor
42

.  

Vidare försöker forskarna förstå innebörden av helheten och inte resultatet av alla olika 

delarna i forskningsproblemet. För att tolka och förstå problemet använder sig hermeneutiker 

av sin egen kunskap samt förförståelse, men även sina känslor och tankar. De ser inte detta 

som en svårighet utan mer som en fördel för att kunna förstå helheten. 

Patel och Davidson exemplifierar hur en tolkning av en intervju kan gå till med en 

hermeneutisk forskare. De menar på att forskaren inleder med att få en helhetsförståelse 

genom att läsa hela intervjun innan de delar upp intervjun i mindre delar för att få en 

förståelse för varje del. Vidare kan de se på texten genom sin egen synvinkel samt 
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intervjuobjektets synvinkel för att komma fram till bästa möjliga resultat samt förståelse 

genom att använda sig av medkänsla eller empati
43

. 

Hermeneutik handlar kort och gott om att tolka informationen utifrån ett personligt synsätt 

med personliga erfarenheter och upplevelser. Hermeneutik menar att det inte finns någon 

objektiv verklighet, det vill säga att verkligheten består av innebörder som måste tolkas för att 

vi ska kunna förstå dem
44

.  

Vi har valt att använda oss av detta angreppssätt genom att vi har analyserat och tolkat den 

information vi fått utifrån våra synsätt samt våra förkunskaper inom ämnet volontärturism. 

Hermeneutik är viktigt vid tolkning av människor och deras agerande, därför är detta 

angreppssätt användbart då vi har intervjuat människor samt analyserat deras agerande på 

destinationen där de volontärarbetar. Genom data vi samlat in i form av intervjuer och litterära 

verk har vi använt oss av vår egen tolkning av bland annat svaren för att se hur volontärturism 

ser ut
45

.  

Det kan finnas vissa svårigheter med att använda sig av en hermeneutisk ansats genom att det 

inte finns några klara riktlinjer för hur tolkningsprocessen ska se ut. Därför är det viktigt att 

vara kreativ samt konsekvent vid analysarbetet för att finna sina egna riktlinjer samt hålla sig 

till dem
46

. Vi valde att med den förförståelse vi hade genom allmän kunskap samt kunskap 

gällande volontärturism som vi har läst oss till, tolka volontärers samt organisationers svar. 

Genom att jämföra den tidigare kunskapen med intervjusvaren fick vi en djupare förståelse för 

intervjuobjektens upplevelser
47

. 

 

Senare delade vi upp intervjuerna och studerade de olika områdena för att fördjupa oss i 

dessa. Vi valde sedan att försöka få med både det vi önskade ha med i empirin samtidigt som 

vi ville få fram intervjuobjektens röster för att visa på vad deras uppfattning var gällande 

volontärturism, genom att ta upp deras positiva samt negativa funderingar gällande deras 

upplevelser. Genom vår tolkning ska volontärernas motiv förstås samt visa på hur deras liv ser 

ut i Kenya
48

.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Till vår empiriska del valde vi att använda oss av strukturerade intervjuer per mail och via 

semistrukturerade intervjuer på plats i Nairobi, Kenya
49

. 

 

Till den teoretiska delen i uppsatsen använde vi oss av sekundärdata i form av litteraturstudier 

för att få relevant bakgrundsinformation. Genom litteraturstudierna fick vi fram vetenskapliga 

artiklar, rapporter samt kurslitteratur vi ansåg relevanta för att finna information om 

volontärturism, som är vårt huvudsakliga ämne
50

. 

3.3 Kvalitativ intervju 

Vid användning av kvalitativa metoder kan forskaren få fram information som denne inte 
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ansåg vara viktig tidigare eller inte trodde sig behöva i sitt arbete. Det kan handla om att 

forskaren, genom sin förförståelse för ämnet, har en uppfattning om vad som är det viktiga i 

ämnet men genom intervjuerna får fram data som visar på något annat. Detta beror på att en 

kvalitativ intervju ger intervjuobjekten en större chans att säga vad de anser och kunna 

diskutera detta. Vidare används kvalitativ metod när forskaren vill ha svar på frågor gällande 

hur personer ser på saker samt hur de upplever dem. Metoden används i många fall när 

forskaren har en liten förkunskap om ämnet personen i fråga ska studera
51

.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer till vår empiriska del i 

uppsatsen. Vi använde oss av den typ av intervju då vi ansåg att vi kunde få ut mer av svaren 

om respondenterna kunde tala fritt inom specifika områden. Dock ansåg vi att semi-

strukturerade intervjuer kunde var mer besvärligt vid mailintervjuer vilket resulterade i 

strukturerade intervjuer med fasta frågor vid dessa intervjuer. Svaren var dock öppna vilket 

resulterade i att respondenterna kunde resonera fritt gällande frågorna
52

.  

Genom att vi använde oss av både intervjuer på plats samt mailintervjuer kan skillnader i 

svaren uppstå. En intervju på plats kan resultera i mer uttömmande svar då vi kan ställa 

följdfrågor för att få reda på mer. Vid en mailintervju måste vi försäkra oss om att frågorna är 

lätta att förstå samt svåra att misstolkas för att få ut bästa möjliga resultatet ur svaren.  

Vidare är det lättare att svara kortfattat vid en mailintervju då det inte finns en intervjuare på 

plats som efterfrågar ett mer utvecklat svar. Då intervjuerna var något mer strukturerade vid 

mailintervjuerna gentemot intervjuerna som skedde på plats blev mängden i svaren olika stora 

vid de olika intervjutillfällena.   

Vi anser att vi fick ut mer uttömmande svar ur intervjuerna som ägde rum i Nairobi men 

vidare anser vi ändock att svaren vi fick per mail innehöll data av värde, som tillsammans 

med de andra intervjuerna var tillräcklig för att besvara våra frågeställningar
53

.  

3.4 Intervjuguide 
Inför intervjuerna utformades en intervjuguide. En intervjuguide (se bilaga ett och två) är en 

lista som forskare använder sig av vid intervjuer där frågor och stödord står för att hjälpa 

forskaren att komma ihåg vad som ska tas upp under intervjun. 

Intervjuguiden utformades med fem kategorier; bakgrund, volontärresan, inför resan, arbete 

samt avslutande. Under varje kategori hade vi stödord samt exempel på frågor vi kunde ställa 

för att underlätta intervjun för vår egen del. Frågorna blev senare mer specificerade på 

volontärturism samt frågor som bidrog till att vår frågeställning skulle bli besvarad. 

Intervjuerna avslutades till sist med frågan om respondenterna hade något de ville tillägga 

som de ansåg att intervjuaren hade glömt att ta upp
54

. Vidare informerades respondenterna om 

möjligheten att vara anonyma i studien. Vi valde senare att låta alla respondenter vara 

anonyma samt inte nämna organisationerna de åkte med vid namn då vissa önskade det på 

grund av att vi inte hade något samarbete med dem
55

.  

 

3.5 Semi-strukturerade intervjuer - volontärerna 
Intervjuerna ägde rum två olika dagar i Nairobi, Kenya med två respondenter. Respondent 1 

intervjuades i sitt hem och respondent 2 intervjuades på en restaurang efter ordinarie 

öppettider, vilket resulterade i att vi var ensamma med personalen. Efter intervjun med 

respondent 2 var klar anlände även respondent 1 och samtalsämnet stannade kvar vid 
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volontärturism och framförallt kritiken mot volontärer. Detta antecknades för att eventuellt 

kunna ha nytta av det i uppsatsskrivandet. Båda intervjuerna var ungefär 30-40 minuter långa.  

3.5.1 Strukturerade intervjuer - volontärerna 

Mailintervjuerna med de volontärer som vi fick mailadresser av i Nairobi, mailade vi direkt 

Sophie kommit hem ifrån Kenya. Med frågorna följde även ett följebrev som, trots att Sophie 

redan träffat dem, presenterade oss och vad vår uppsats handlade om samt möjligheten om att 

vara anonym. Frågorna som skickades till dem utgick vi från den tidigare nämnda 

intervjuguiden där vi lade till följdfrågor som varför? för att kunna få ett bredare svar på 

ursprungsfrågan. I och med att vi mailade ut frågorna kom de i samma ordning, vilket 

resulterade i att mailintervjuerna blev strukturerade.  

Resterande volontärer fann vi genom ett forum för volontärer i Kenya samt en blogg där vi 

frågade efter eventuella respondenter samt deras mailadresser. Mailintervjuerna ägde sedan 

rum när vi mottagit mailadresserna. Även dessa frågor utgick från den tidigare nämnda 

intervjuguiden och alla respondenter blev informerade om möjligheten om att vara anonym. 

Av de sex mailintervjuer vi skickade ut fick vi två svar. Vidare kom vi även i kontakt med en 

volontärsamordnare som skickade våra frågor till olika volontärer. Av dessa volontärer 

mottog vi fyra svar
56

.  

3.5.2 Strukturerade intervjuer - organisationerna 

Vidare gjordes mailintervjuer med två organisationer som vi fann genom att använda oss av 

sökmotorn Google samt tips från de volontärer vi hade varit i kontakt med. I intervjuerna 

efterfrågade vi viss statistik då vi önskade se utvecklingen i volontärturismen för att se på hur 

det har ökat genom åren, samt om det har skett någon reduktion. Vidare efterfrågade vi även 

den typiska volontären, volontärernas arbetsuppgifter, förberedelser inför resan samt 

organisationernas målgrupper, et cetera. Varför vi genomförde dessa intervjuer var för att 

besvara vår frågeställning gällande vad volontärturism är samt se deras bild av den typiska 

volontären. Intervjuerna med organisationerna var strukturerade då vi hade specifika frågor vi 

önskade få svar på samt att vid strukturerade intervjuer är svaren lättare att jämföra
57

. 

3.6 Urval 

I Nairobi intervjuade Sophie två volontärer som hon kom i kontakt med genom hennes syster, 

som vid tillfället arbetade som volontär i Nairobi. Vidare gjordes ett försök att komma i 

kontakt med volontärer genom det sociala nätverket Facebook där det fanns en grupp som 

hette ”Nairobi Volunteer Network”. Denna grupp var dock sluten, därför gick det inte att 

komma i kontakt med dem. Vi valde då att kontakta en administratör till gruppen för att fråga 

denne om den kunde vidarebefordra vår önskan om att komma i kontakt med volontärer på 

plats i Nairobi men svaret uteblev dock, vilket resulterade i att vi endast hade möjlighet att 

intervjua de volontärer som Sophies syster kände till på plats i Nairobi. 

 

Mailintervjuerna skickades ut till sex hemkomna volontärer som arbetat i Nairobi samt 

Nakuru, Kenya på olika barnhem. Tre av dessa volontärer hittade vi via sökmotorn Google 

när vi googlade på nyckelorden ”volontär, Kenya, forum”. Vidare kom vi i kontakt med en 

person som arbetar som volontärsamordnare, genom en sökning på samma nyckelord. En 

volontärsamordnare är en person som är involverad i att rekrytera, leda och organisera 

volontärer i organisationer. Personen i fråga fick våra intervjufrågor per mail som hon 

vidarebefordrade till ett okänt antal volontärer, som i sin tur skickade svaren till oss. De 

övriga tre volontärerna träffade Sophie i Nairobi där hon fick deras mailadresser.  
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Vi anser att urvalet som skedde av respondenterna, genom hjälp av en familjemedlem, inte 

påverkade resultatet negativt då respondenterna kommer från olika länder och arbetade med 

olika projekt. Alla respondenter vi intervjuat är dock, utan att vi valde det, européer vilket 

bidrar till att resultatet endast kan representera europeiska volontärers val och tankar
58

.   

 

Vi kom i kontakt med två organisationer som vi hittade vi genom att söka efter organisationer 

på sökmotorn Google samt att vi valde att kontakta organisationer vi tidigare hört talats om. 

De organisationer som vi kom i kontakt med var ICYE och PeaceWorks. Vi önskade få 

information från internationella organisationer i och med att volontärintervjuerna sträckte sig 

utanför Sveriges gränser.  

 

3.7 Bortfall 
Bortfall uppstod vid mailintervjuerna med volontärerna då vi skickade ut sex mail och endast 

fick svar från två. Vidare mailade vi till sju organisationer men fick endast svar från tre 

stycken. Hur stort bortfallet var vid mailintervjuerna genom volontärsamordnaren har vi dock 

inga siffror på då vi inte vet hur många samordnaren mailade ut våra frågor till. Vi fick dock 

fyra svar.  Vi var medvetna om att bortfall kunde uppstå vilket resulterade i att vi skickade till 

fler volontärorganisationer än vad vi hade som avsikt att få svar från
59

.  

 

3.8 Presentation av intervjuobjekt 
Primärdata har samlats in från följande intervjuobjekt; 

Notera att volontärrespondenterna ville förbli anonyma i studien, därav saknas korrekta namn 

på samtliga respondenter, som istället går under pseudonymer Vi har därför döpt dessa 

respondenter till: 

 

”Elin” är 29 år och kommer från Sverige. Hon arbetade på ett barnhem i Nairobi under fyra 

månader. Intervjun genomfördes 2014-05-01. 

 

”Julia” är 25 år och kommer från Tyskland. Hon har arbetat som volontär i tre månader med 

mikrofinans.  Intervjun ägde rum 2014-05-04. 

 

”Anna” är 20 år och kommer från Sverige. Volontärresan ägde rum under hösten 2013 och 

där arbetade hon på ett privatägt barnhem i Nakuru, Kenya. Intervjun ägde rum 2014-05-08. 

 

”Mike” är 31 år och kommer från Frankrike. Han arbetade på ett barnhem i Nairobi, Kenya 

under tre till fyra månader. Intervjun ägde rum 2014-05-20.   

 

”Lena” är 55 år och kommer från Sverige. Hon arbetade på ett privatägt barnhem i Nakuru. 

Intervjun ägde rum 2014-06-28. 

 

”Stefan” är 62 år och kommer från Sverige. Han jobbade på ett privatägt barnhem i Nakuru. 

Intervjun ägde rum 2014-06-29. 

 

”Jimmy” är 28 år och kommer från Sverige. Han jobbade på ett privatägt barnhem i Nakuru. 

Intervjun ägde rum 2014-07-05.  
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”Annica” är 39 år och kommer från Sverige. Hon arbetade på ett privatägt barnhem i Nakuru. 

Intervjun ägde rum 2014-07-03. 

Vidare intervjuades även två volontärorganisationer vilka var: 

ICYE - International cultural youth exchange (ICYE) är en ideell organisation som arbetar för 

att främja ungdomars rörlighet, interkulturella lärande och internationellt volontärarbete. 

PeaceWorks - PeaceWorks är en ideell organisation, med huvudkontor i England, som jobbar 

med ömsesidiga utbyten som både sänder och mottager volontärer.  

3.9 Transkribering 

Efter att intervjuerna, som skedde på plats, var klara transkriberades dessa då de spelades in 

med en diktafon. Transkribering är tidskrävande men vi ansåg att en inspelning ändå skulle 

underlätta då det var mindre risk att missa något, vilket vi bedömde hade en större risk vid 

endast anteckningar. Genom transkribering har författaren möjlighet att fånga både vad som 

sägs men även hur det sägs, detta för att undvika eventuella feltolkningar. Vidare är detta 

viktigt för att betoningar på ord kan visa sig vara av stor betydelse, vilket forskaren kanske 

inte inser under själva intervjun
60

. Trots betydelsen av hur ord sägs är det lätt att fokus på 

helheten försvinner och forskare riktar in sig för mycket på just hur dessa ord sägs. Detta kan 

leda till en förlust i mängden kvantitativ data.
61

 Vi valde att lägga fokus på vad som sades i 

intervjuerna. Då några större betoningar inte fanns att notera i intervjuerna valde vi att 

utesluta betoningar i transkriberingen. Vid transkriberingen utlämnades sådant som inte hade 

med intervjun att göra för att få endast relevant data att behandla i empirin. Vissa delar i 

inspelningen var dock svåra att höra på grund av andra bakgrundsljud, dock ansåg vi att dessa 

delar inte var av större vikt för vår studie. Hade vi ansett att dessa var det hade vi möjlighet att 

kontakta våra respondenter för att fråga om just dessa missöden som kan ske.  

3.10 Reliabilitet & validitet  

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp att använda sig av när man skriver en uppsats. 

Begreppen är stöd för forskaren att hålla sig till det tänka syftet samt att forskaren genomför 

studien på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet handlar om huruvida en undersökning kommer fram 

till överensstämmande resultat om den skulle genomföras på nytt, men även om den påverkas 

av om den gen omförs på nytt, eller om den påverkas av temporära eller slumpmässiga 

grunder. Författaren bör alltid sträva efter hög validitet och reliabilitet
62

.  

  

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingsmetoder för att 

få fram resultat. I studier med kvalitativ inriktning måste reliabilitet och validitet värderas på 

ett olikt sätt jämfört med studier med kvantitativ inriktning
63

. 

 

Under en studies förlopp förhåller forskaren sig till begreppen validitet och reliabilitet. Vid en 

studie men en kvantitativ metod handlar begreppen mestadels om huruvida den data som är 

insamlad är införskaffad på ett lämpligt sätt samt att den är relevant. Om studien istället är 

präglad av en kvalitativ metod handlar det om att visa på att insamlingen samt bearbetningen 

av data har genomförts på ett systematiskt och konsekvent sätt
64

. 
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För att öka reliabiliteten i vår studie har vi använt oss av källor vi ansett vara trovärdiga. 

Vidare har vissa källor känts tvivelaktiga vilket har resulterat i att vi har sökt efter samma 

information i andra källor för att bekräfta den data vi kommit fram till för att öka 

reliabiliteten
65

.   

 

3.10.1 Semi-strukturerad intervju 

Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är att vi kunde ställa följdfrågor till 

intervjuobjekten. Detta är en fördel genom att vi kan få en bredare inblick i ämnet 

volontärturism. Om vi hade valt strukturerade frågor, anser vi, att intervjun inte flutit på lika 

bra. Vi valde ändock att använda oss av strukturerade frågor i mailintervjuerna då vi ansåg att 

det var mer lämpligt om de intervjuade svarade på samma frågor samt att det är svårare att 

ställa följdfrågor vid mailintervjuer. I en semi-strukturerad intervju flyter intervjun på bättre 

då konversationen blir mer avslappnad och på så sätt kan vi få bredare svar på våra frågor. 

Nackdelen med semi-strukturerad intervju är att vi kan få en stor mängd data som både kan 

bli svår och tidskrävande att bearbeta. Vi valde att inte ha ostrukturerade frågor i vår intervju 

på grund av att frågorna inte blir lika specificerade. Nackdelen med detta är att det kan leda 

till att intervjuobjekten kan uppfatta frågorna olika och då är risken stor att svaren vi får kan 

skilja sig mycket från varandra. Detta resulterar då i att vi får svar på frågor vi egentligen inte 

var ute efter
66

.  

3.10.2 Strukturerad intervju 
Fördelen med strukturerade intervjuer är att samma frågor ställs i en viss ordningsföljd till de 

olika intervjuobjekten. I och med att frågorna är samma till alla de intervjuade resulterar i att 

svaren är lättare att jämföra. Nackdelen är bland annat att frågorna är begränsade och ger inte 

mycket utrymme för respondenterna att resonera fritt, vilket ger ett mer begränsat svar 

gentemot semi-strukturerade samt ostrukturerade intervjuer
67

. 

3.10.3 Mailintervju 
Fördelen med mailintervju är att respondenten direkt kan svara och sedan skicka tillbaka 

mailet till undersökaren. Detta gör också att respondenten kan resonera fritt och ta det i sin 

egen takt. Det krävs heller ingen större datakunskap för att svara på dessa frågor
68

. Vidare är 

det en fördel att frågorna sker i samma ordning till alla intervjuobjekt vid en mailintervju, 

vilket kan reducera svarsmängden något samt förenklar jämförelsen svaren mellan
69

. 

Arbetsinsatsen vid den här formen av intervju är relativt sparsam men nackdel är att svaren 

kan bli kortfattade och att ställa en följdfråga för att få ett mer uttömmande svar sker inte lika 

lätt som vid en direktintervju. Vidare är det lätt att skjuta upp att svara på ett mail eller helt 

enkelt ignorera det vilket leder till ett bortfall för skribenterna
70

.   
 

3.11 Källkritik 
Vid användning av sekundärdata i en studie bör forskaren vara noggrann med granskningen 

av källan då författaren kan nyansera informationen samt ämna innehållet till annat än vad 

denna studie behandlar. Vidare kan det vara bra att hålla sig till böcker skrivna av välkända 

forskare inom ämnet, detta för att öka tillförlitligheten i studien.  
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Genom att vi kom i kontakt med en volontärsamordnare nådde vi snabbt och enkelt ut till ett 

flertal volontärer. Nackdelen med det var dock att alla volontärer har arbetat på samma ställe, 

vilket kan ses som något negativt. Vi ansåg dock att det inte hade en negativ inverkan på vår 

studie.  
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4.0 Empiri 

 

Detta kapitel visar en sammanställning av intervjuer med tre volontärorganisationer samt 

intervjuer med åtta volontärer. Materialpresentationen skrivs i berättelseform där vi 

presenterar statistik gällande volontärers ideella engagemang. Vi inleder med att presentera 

volontärorganisationerna ICYE och PeaceWorks verksamhet. Vidare presenteras åtta 

volontärers berättelser om deras upplevelser och engagemang under deras vistelse i Kenya. 

Vi har respekterat volontärernas önskning att vara anonyma, därför har vi bytt ut deras namn 

till Elin, Julia, Mike, Jimmy, Lena, Stefan, Annica och Anna. Eftersom vi inte har något 

samarbete med organisationerna som volontärerna reste via publicerar vi heller inte namn på 

dessa eller på barnhemmen som de arbetat på. Vidare benämner vi volontärturisterna som 

volontärer. 

 

 

4.1 Volontärturister 

 

4.1.1 Inför resan 

När vi intervjuade volontärerna frågade vi dem hur lång tid innan de genomförde resan de 

hade funderat över möjligheten att resa. Det övergripande svaret vi fick var ett till två år 

medan en av volontärerna hade kommit på idén bara ett par månader innan hon beslutade sig. 

Vidare svarade en av de andra volontärerna att hon hade funderat över en sådan här typ av 

resa så länge hon kunde komma ihåg. 

4.1.2 Motiv & Förväntningar 

Varför en person väljer att resa för att arbeta som volontär är en fråga vissa ställer sig. Att ge 

tillbaka något till världen och hjälpa andra var det generella svaret vi fick. Att leva under 

andra förutsättningar i någon annans vardag samt se världen med egna ögon var några andra 

förklaringar vi fick. Vidare fanns det en volontär som hade arbetat som volontär tidigare och 

ansåg att det var något han ville göra igen. Ett annat svar vi fick var från en volontär som 

önskade arbeta med något som hade med hennes universitetsexamen att göra, i ett 

utvecklingsland.  

Med besluten om att de ville volontärarbeta började förväntningarna på resorna att byggas 

upp. Då bara ett fåtal av de intervjuade hade volontärarbetat utomlands tidigare så visste de 

flesta inte helt vad de kunde förvänta sig när de väl var på plats. Glädje, hantering av 

krävande situationer samt hårt arbete var vad de förväntade sig. Att få lära känna nya 

människor samt en ny kultur, ett nytt språk, leva mer begränsat och få nya erfarenheter var 

några andra förväntningar de hade på resan 

I och med att en av volontärerna, låt oss kalla henne Julia, reste för att få erfarenhet inom den 

bransch hon var utbildad i så skiljde hennes förväntningar mot de övrigas. Hon hade 

förhoppningar på att arbetet i ett utvecklingsland skulle vara mer professionellt där gentemot i 

hennes hemland, då de vet hur allt fungerar då problemen som finns på fältet är något de får 

stå inför varje dag.  

Att sedan välja att åka till Kenya var inte en självklarhet för alla. Förutom landet i sig som 

motiv till resemålet så valdes destinationen baserat på kunskapen i engelska, tidigare 

kontakter med barnhem samt utbudet av projekt som de olika organisationerna erbjöd i landet.  
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4.1.3 Volontärer & Organisationer 

I tre av fallen var volontärerna involverade i två organisationer, en i deras hemland samt en 

som var på plats i Kenya. Organisationerna i deras hemland fann de bland annat genom 

internet. Vidare hade dessa organisationer samarbete med organisationer i Kenya som 

volontärerna fick kontakt med samt den organisationen de hade i ryggen när de väl var på 

plats.   

Huruvida organisationerna gav dem nog med information om resan samt projektet var det 

delade meningar om. Vissa ansåg att informationen var tillräcklig medan andra ansåg att det 

var mycket allmän information och inte så mycket specificerat på Kenya, vilket hade önskats. 

Huruvida informationen de fick var korrekt eller ej hade de olika volontärerna skilda 

erfarenheter om.  

Lena menade på att hon lämnade sitt intresse till ett 40-tal organisationer varpå de menade på 

att hon var för gammal eller inte hade kunskapen som krävdes. Tillslut kontaktade hon 

organisationen hon i slutändan reste med. Varför organisationerna tackade nej kan bero på att 

organisationerna har en ung målgrupp.  

4.1.4 Projekten 

Väl på plats i Nairobi samt Nakuru började livet som volontär på riktigt och de infann sig på 

de olika projekten. Vi frågade dem om hur en typisk dag såg ut för dem samt vad de hade för 

arbetsuppgifter. Då sju av våra åtta intervjuade volontärer arbetade på barnhem var deras 

arbetsuppgifter relativ lika. En viss skillnad kunde tydas i svaren mellan de som arbetade på 

det privatägda barnhemmet samt de som arbetade på andra barnhem. Att hjälpa till med 

hushållssysslor, exempelvis diskningen, samt leka och ta hand om barnen var det generella 

svaret. fem av de sju volontärerna var på ett privatägt barnhem där det var vanligt för dem att 

hjälpa kocken med maten medan de på ett av de andra barnhemmen inte alltid hade mat, 

framförallt frukost. Vidare fanns det olika projekt att göra på det privatägda barnhemmet, 

bland annat var det en som undervisade i matematik samt engelska, en annan förbättrade 

vattenförsörjningen medan den tredje målade om matsalen. 

“…over there the life is “pole pole” means take it easy, no hurry…” 

- Mike 

Julias arbetsuppgifter var något annorlunda gentemot de övrigas. De första två veckorna 

arbetade hon på ett barnhem där hon gjorde samma sysslor som de andra volontärerna. Sedan 

bytte hon dock projekt till ett som hade mer med hennes universitetsexamen att göra. Arbetet 

hade med mikrofinans att göra där hon skulle ge lån till människor som bodde i slummen. En 

av hennes största uppgifter var att intervjua människor som hade fått lån genom 

organisationen hon jobbade för. Hon frågade dem om deras uppfattning om organisationen 

samt hur organisationen hade hjälpt dem. Intervjuerna användes sedan till att skriva, så 

kallade, succéberättelser på organisationens hemsida.  

När vi frågade henne om hur en typisk vardag såg ut svarade hon ”It’s not existing”. Vidare 

förklarade Julia att hon ringer till sin chef tidigt på morgonen för att fråga om det finns något 

arbete att göra. Ibland svarade chefen att det var bättre om hon återkom dagen därpå eller att 

det var bättre om hon återkom nästkommande vecka. Andra gånger svarade hon att Julia 

skulle komma in till kontoret vid klockan åtta och där väntade hon fram till klockan 12 då 

någon kom. De pratade om några ämnen hon inte ansåg hade med hennes arbete att göra och 

sen var dagen över. Ungefär så ansåg Julia att en typisk dag såg ut för henne.  

 



27 

  

4.1.5 Fritid & Resor 

Trots arbetet hade de även tid för resor, framförallt på helgerna. Några av volontärerna 

stannade kvar ett par veckor efter projektens slut för att resa. Förutom utflykter till närområdet 

samt inköp av diverse saker i den närliggande staden var safari samt resor till kusten något 

som tycktes vara populärt. Vidare var tre av volontärerna på ett work camp där de arbetade 

under vardagarna och turistade under helgerna. På det lägret åkte de även vidare till andra 

projekt runt om i landet för att arbeta, samtidigt som de upptäckte nya platser. Andra 

destinationer de reste till samt platser de besökta var bland annat Zanzibar, Uganda, Tanzania, 

giraffcenter, Masaai Mara, Karen Blixen-museet, klättrade på Kilimanjaro et cetera.  

Trots att de kallas för volontärturister och gör ett visst turistande i landet så ser de inte sig 

själva som turister, i och med att de är där och arbetar. 

”Barnen och barnhemmet var anledningen till att jag åkte till Kenya och jag ville spendera 

varenda minut som jag kunde tillsammans med barnen.” 

– Jimmy 

 

4.1.6 Förväntningar kontra Faktisk upplevelse 

I och med att vi frågade dem om deras förväntningar och mål för resan frågade vi även hur 

upplevelsen hade stämt överens med dessa tankar, svaren skiljde sig åt till en viss del. Ett 

återkommande svar var att de trodde de skulle kunna bidraga med mer, att ha mer att göra på 

sitt projekt. Andra svar var att det var bättre än förväntat samt att det var så mycket mer 

levande och närvarande. En annan kommentar som återkom var frågan om pengar. 

Volontärerna sågs som några som hade pengar, varav frågor gällande pengar och gåvor 

ställdes till dem.  

”Jag vet inte riktigt vad jag trodde, det har jag glömt bort. Jag trodde jag skulle få jobba 

hårdare. Jag trodde... de behöver väl min tid men jag trodde de skulle ta tillvara på den på ett 

annat sätt. Jag trodde kanske inte att det skulle handla så mycket om pengar, jag tänkte att 

jag redan hade betalat den där stora summan när jag åkte hit så jag trodde de inte skulle 

fråga och behöva så mycket. Eller att de behöver det förstår jag ju att de gör men jag trodde 

inte de skulle fråga så mycket”. 

– Elin 

 

4.1.7 Inverkan 

Att en resa till ett land med en kultur, helt olik från sin egen, ska göra ett stort intryck på dig 

som människa går det att förstå. Innan volontärerna begav sig ut på resan tänkte vi att de 

eventuellt hade funderat över vad en sådan här resa skulle ge dem för intryck. Huruvida de 

märkte av detta skiljde sig från person till person beroende på om de var kvar i Kenya, var 

nyligen hemkomna eller hade hunnit vara hemma en längre tid och haft möjlighet att 

reflektera över sina upplevelser. Några av de förvätningar de hade var bland annat en 

personlig utveckling, att bli mer öppensinnad samt genomgå en större personlig förändring. 

Flertalet av de intervjuade ansåg att resan hade påverkat dem positivt, där de bland annat fått 

lära känna ett nytt land samt stiftat nya bekantskaper vilket fick dem att känna att de hade fått 

ett andra hem där. En tacksamhet över livet samt att ha växt upp i ett någorlunda rikt land 

infann sig hos några av volontärerna.  
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”Det kändes som tiden stått stilla här hemma och helt obegripligt att två så olika verkligheter 

kan rymmas inom samma värld”. 

– Anna 

 

Vidare menade en av volontärerna, låt oss kalla henne Elin, att vare sig volontären vill eller 

inte så blir det påverkad på något sätt genom att bara vara där. Vidare berättar Elin att genom 

att vara i Kenya kommer hon vara mer medveten om hur andra lever samt vad hon själv har 

det. Hon tänker bland annat på maten hemma där det ska vara varierat och trerätters ibland. 

Vidare äts det mycket kött och det är stora summor pengar som läggs ned på maten. I Kenya 

äter de majsmjöl och vitkål för att bli mätta. Hon menar på att det är extremt åt båda hållen 

och ett mellanting vore att eftersträva. Elin säger att hennes tanke är att ändra sin kost hemma 

och distribuera sina pengar på ett annat sätt mot innan hon åkte. Men att veta hur resan 

egentligen har påverkat henne vet hon inte än utan är något hon tror kommer märkas när hon 

kommer hem. 

En av de andra volontärerna, Julia som tidigare har nämnts, hade en mer negativ erfarenhet 

gällande den arbetsrelaterade upplevelsen. Hon reste dit som volontär, trots den negativa 

bilden hon hade om volontärer. Vidare berättar Julia om sin rädsla för att förlora hoppet om 

bra utvecklingsarbeten och organisationerna som hör därtill, i och med hennes upplevelse på 

plats.   

“I’m scared of it… that, that’s the fact. But I don’t know. I just.. need some time”. 

– Julia 

Med Julias tidigare uppfattning om volontärturism samt det hon själv fått erfara på plats hade 

hon svårt att se den nytta volontärerna bidrar med. Hon menade på att det var mer nytta för 

volontären med resan mot vad det är för de som de försöker att hjälpa.  

“I don’t think volunteering is a way to improve something”. 

- Julia 

4.1.8 Kulturutbyte & Volontärernas bidrag 

En punkt som volontärerna anser vara viktig är kulturutbytet som sker genom 

volontärturismen. Genom att olika kulturer möts sker ett kunskapsbyte människorna mellan 

som skänker en förståelse för varandra. Förutom att se hur en annan människa lever kan 

volontärerna informera om hur det ser ut i andra länder, från en annan vinkel än den media 

speglar. Att få förståelse för en annan kultur och lära oss om andra länder med dess invånare, 

menade en av volontärerna, bidrar till en mer hållbar framtid. Vidare ger volontärerna ut sin 

tid och kunskap utan en ekonomisk kostnad vilket bidrar till att barnhem och andra projekt får 

hjälpande händer, vilket de troligen inte hade fått annars på grund av en bristande ekonomi. 

Att volontärers arbete kommer från hjärtat och att arbetet inte är ett ont måste för att få 

pengar, är en annan aspekt som lyfts fram. Volontärerna arbetar inte för ett ekonomiskt 

vinstsyfte utan för en vinst i upplevelser och erfarenheter.  

Vidare bidrar volontärerna till landets turism, inte bara genom deras egen resa utan även 

genom att prata med anhöriga om landet vilket kan locka fler turister att främja landets 

ekonomi, så kallad ”word-of-mouth”. Flertalet volontärer fick besök hemifrån under deras 

vistelse i Kenya vilket visar på hur de på det sättet lockar dit turister. En av volontärerna 

menade även på att en av författarna till den här uppsatsen kom för att intervjua volontärer är 

ytterligare ett bevis på det. Vidare menar en av de intervjuade på vikten av volontärer vid 
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katastrofer och hon önskar det skulle finnas fler möjligheter att hjälpa till på plats och inte 

”bara” skänka pengar.  

Trots allt det positiva volontärerna bidrar med så finns det även nackdelar med volontärturism 

samt handlingar som kan ge volontärturisterna dåligt ryckte.  I och med att volontärerna 

donerar sin tid till olika projekt anser vissa av dem att de inte har några förpliktelser utan kan 

istället komma och gå som de vill. Ett exempel som kom upp i intervjuerna var volontärer 

som jobbar på barnhem, som tar med sig några vänner dit och tar kort, som det vore ett event 

på deras semester, för att sedan gå igen. Ett sådant beteende där de inte ser sig ha några 

skyldigheter samt arbetar med barn ser den intervjuade som ett problem. En annan volontär 

råder blivande volontärer att inte arbeta på barnhem eller andra projekt som innefattar djupa 

relationer, om de ska vara i projektet en kortare tid. Vid korttidsarbete ser hon hellre att 

volontärer arbetar med byggnationer av skolor et cetera.  

”… man kanske kommer hit med lite för stora förhoppningar om att bara vara här är good 

enough.” 

– Elin 

Vidare samtalade volontärerna om kritiken som riktas mot volontärer, speciellt de volontärer 

som arbetar med barn. Kritiken handlar om att barnen inte mår bra av de korta relationerna 

som uppstår mellan barnen och volontärerna samt att nya volontärer kommer och går. De 

intervjuade menade då på att de är där för att hjälpa till. Problemet är de organisationerna som 

gör det till en affärsverksamhet. Vidare menar de på att om det största problemet var den 

negativa effekten som barnen kunde uppleva skulle de självklart stanna hemma. Dock är det 

inte där det största problemet är utan det är finansieringen av bland annat barnhemmen samt 

hjälpen som är de stora problemen. Hjälpen att hinna med vardagssysslorna samt ta hand om 

barnen och finansieringen så barnen har någonstans att bo och mat att äta.  

Som tidigare nämnt, så riktades viss kritik även till projekten. Volontärerna ansåg att deras tid 

inte utnyttjades i den mån den kunde, et cetera. Vidare menade även några av volontärerna på 

att ledningen på ett av barnhemmen inte lyssnade på dem eller visade någon uppskattning för 

vad de gjorde och därmed gick miste om ett visst kunskapsutbyte och i och med deras 

ignorans, även ett visst ekonomiskt bidrag till några av projekten.  

4.1.9 Kan du tänka dig att vara volontär igen? 

I och med att alla intervjuade antingen var hemma igen eller gjorde sina sista veckor som 

volontärer ansåg vi att de hade en god inblick i volontärlivet och undrade då över om detta var 

något de skulle kunna göra igen. Några av volontärerna hade lite svårt att svara på frågan då 

de ansåg att de var för nära inpå denna upplevelse men svarande ändock i den utsträckning de 

kunde. Svaren från de intervjuade skiljde sig åt men majoriteten var relativt positiva för att 

eventuellt genomföra en ny resa. En av dem hade varit volontär tidigare och skulle kunna 

tänka sig det igen. En annan berättade att hon och hennes man hade planerat att ägna 

vinterhalvåren till volontärresor, som en återkommande händelse.  

Huruvida de skulle kunna återkomma till samma land och samma projekt var det delade 

meningar om. Några kunde tänka sig att göra det medan några andra hellre önskade besöka ett 

nytt land och/eller ett nytt projekt, kanske ett som hade att göra med det arbete de hade 

hemma. Vidare svarade en av dem att hon skulle kunna jobba med blivande volontärer men 

hon önskade inte åka utomlands som volontär igen.  

Avslutningsvis redogjorde några att de fortfarande var involverade i organisationerna eller 

projekten genom att vara fadderansvarig eller bidraga ekonomiskt, et cetera. 
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Det de saknade och skulle sakna mest, var den kenyanska livsstilen samt de människor de 

träffat under sin resa. Framförallt barnen de hade arbetat med.  

”Jag kommer sakna människorna, det är så många vänliga människor, pratglada. Jag har 

aldrig känt mig ensam här tror jag. Jag kommer självklart sakna barnhemmet också och 

barnen. Jag kommer sakna livsstilen jag har här, jag är fri på ett annat sätt och stressar inte, 

har kontakt med människor som vill umgås och leva på ett helt annat sätt än vad jag gör 

hemma. Det är lättare att leva här, jag vet ju att det är det för att det är en begränsad tid men 

jag kommer sakna det, och värmen från solen”. 

– Elin 

 

4.2. Internatinal cultural youth exchange och PeaceWorks 

International cultural youth exchange (ICYE) är en ideell organisation som funnits i mer än 

60 år och sänder cirka 4000 volontärer per år till olika länder. ICYE bekräftar att siffrorna har 

varit stabila under de senaste fyra till fem åren, dock med betydande variation mellan länderna 

som organisationen erbjuder volontärerna att resa via. ICYE har totalt 36 medlemmar och fem 

partnerorganisationer i Amerika, Afrika, Asien och Europa. Volontärerna kan därefter välja 

mellan 41 länder att åka till. 

 

PeaceWorks är en ideell organisation, med huvudkontor i England, som jobbar med 

ömsesidiga utbyten som både sänder och mottar volontärer. Cirka 80-100 volontärer per år 

reser via PeaceWorks. PeaceWorks har sett både en ökning och minskning under de senaste 

åren. I början av år 2014 skedde det först en ökning och sedan en minskning. 

Deras interkulturella utbyten är ett av deras verksamhetsområden tillsammans med utbildning 

och lokal föreningsverksamhet. PeaceWorks har utbyten med ett flertal länder i Afrika, 

Latinamerika Asien och Europa. PeaceWorks har valt att samarbeta med nätverket ICYE på 

grund av att de har många grundläggande regler och värderingar som de delar. Samtliga 

organisationer som är med i detta nätverk måste vara ideella och projekten måste även de vara 

sociala och ekologiska. 

 

4.2.1 Volontärarbetets innebörd 
International cultural youth exchange och PeaceWorks arbetar för att främja ungdomars 

rörlighet, interkulturella lärande och internationellt volontärarbete. Dessa två organisationer 

vill främja och skapa förutsättningar för människor, detta genom att engagera 

samhällsmedborgare som vill engagera sig för en hållbar värld i fred.  

Internationellt volontärarbete handlar bland annat om att erbjuda sin tid, idéer, kompetens och 

praktiskt stöd för att förbättra andras livsvillkor och därigenom bidra till utvecklingen av ett 

samhälle. Volontärarbete handlar även om att undanröja hinder och på så sätt vara aktiv i 

uppbyggnaden av en global gemenskap. Organisationerna anser att det är viktigt som volontär 

att vara beredd på att investera energi på att hjälpa andra. Det är även viktigt att kunna 

anpassa sig till ett nytt land med nya seder, traditioner och språk, eftersom det är en helt ny 

kultur än vad volontärerna är vana vid. Ett brinnande intresse av att bidra till att förbättra livet 

för människor som lider av politiska och personliga orättvisor är också av stor vikt. 

Ytterligare något som volontärerna bör tänka på att volontärerna inte ska gå in med tanken att 

rädda världen. Organisationerna tror på mötet mellan människor och kultur, inte att den ”vita 

mannen kan rädda Afrika”. 

 

4.2.2 Förberedelser inför resan 

Det krävs vissa förberedelser innan volontärer åker iväg på en resa. Volontären måste betala 

innan de åker samt ordna med biljett, vaccinationer och visum. Resten av förberedelserna tar 
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organisationens personal hand om. ICYE erbjuder, före avresan, ett förberedelseläger mellan 

tre till fem dagar för deras volontärer, detta för att förbereda dem för de nya situationer som 

de kommer att stöta på. Både organisationen och volontären har ett ansvar som de måste 

uppfylla. ICYE måste se till att volontären får en lämplig placering i en organisation där 

volontären kommer att kunna delta aktivt som en bidragsgivare för att lyckas med projektet 

som bedrivs. Volontärers ansvar är att uppfylla de uppgifter som ges till honom/henne av 

värdprojektet, men även regler och förordningar i värdprojektet. Volontären måste också 

respektera seder, kultur och lagar i värdlandet. 

 

PeaceWorks har en dags förberedelse för de volontärer som åker en kort-och mellan tur, vilket 

menas med vad lång tid volontärerna kommer vara borta i länderna som de besöker. 

Sedan har de tre dagars förberedelse för de som åker långa utbyten. Resenärerna har ansvar att 

följa den lokala värdnationens regler. Projects Abroad har ansvar för att volontären har ett 

projekt, får kost och logi. De har också ett ansvar att försäkra volontären och vara behjälpliga 

ifall problem eller frågor uppstår. Ett hemkomstläger på två dagar anordnas även för 

volontärerna. Principerna om att både organisationen och volontärer har ett ansvar gäller för 

samtliga organisationer. 

 

4.2.3 Utbytesmöjligheter 

ICYE erbjuder olika volontärupplevelser. En av dessa är en långsiktig volontärtjänst där 

volontären antingen bor hos en värdfamilj eller i ett ”live-in project”, som menas med att 

volontären bor i anslutning till projektet som till exempel en gäststuga, där de arbetar från 6-

12 månader. Arbetet kan vara i en mängd olika samhällsorganisationer inom ungdomsarbete, 

undervisning, hälsoutbildning och miljöskydd. En annan är kortsiktiga utbytesverksamheter, 

även så kallad korttidsprogram, erbjuds även för intresserade personer och grupper. 

Huvudvistelsen är enskilda volontärplaceringar från 2 till 16 veckor, vilket är utformat för att 

erbjuda unga och äldre volontärer, samt grupper. Detta är en kombination av tillförlitlig och 

meningsfull volontärarbete med en direkt exponering mot de rika kulturerna i värdländerna. 

 

PeaceWorks delar upp sina utbyten i kategorier och skiljer på dem främst baserat på hur länge 

volontären är bortrest. Dessa utbyten kan variera mellan en vecka till ett år. De har utbyte 

kort, vilket innebär att det är så kallade workcamp som pågår under en till tre veckor där 

volontärerna jobbar på ett projekt tillsammans med någon typ av manuellt arbete. Utbyte 

mellan pågår under en till fyra månader och är det mest flexibla utbytet de har. På dessa 

projekt ska volontären vara en hjälpande hand och själv få chansen att utvecklas som person. 

Projekten som volontärerna är på involverar oftast socialt arbete med barn eller miljö- och 

naturprojekt, men detta kan variera. 

Utbyte lång pågår sex, nio eller tolv månader och är för de som verkligen är intresserade att 

lära känna nya människor och miljöer på ett djupare plan. I detta utbyte får volontären utöver 

volontärarbetet lära sig ett nytt språk. Ovanstående utbyten sker alla inom PeaceWorks 

nätverk ICYE. Dessa länder har alla ett landskontor och sedan flera projekt utspridda i 

länderna. 

4.2.4 Typiska volontären 
Den typiska volontären skiljer sig i ålder och kön mellan organisationerna. Enligt ICYE är 

den typiska volontären mellan åldrarna 18-30 år, både manliga och kvinnliga. PeaceWorks 

redovisar att deras är unga kvinnor mellan 20-25 år. Båda organisationernas målgrupper som 

de riktar sig till är personer mellan 18-30 år. Den typiska volontären är en person som har ett 

intresse av att hjälpa till i samhället och skapa bättre livsvillkor och förutsättningar för andra, 

inte bara ”resa”. Dessa volontärer intresserar sig av att göra en tjänst för det globala samhället 
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men även villiga att genomföra en upplevelse som kommer öka volontärernas interkulturella 

förståelse och engagemang för rättvisa och fred. Det finns många möjligheter att arbeta som 

en volontär, dessa är obegränsade då det finns många länder som behöver hjälp. Utmaningar 

med volontärarbete kan vara att få volontärerna att förstå sin potential och våga åka iväg på en 

sådan resa. 

Organisationerna menar på att de bidragande faktorerna till varför det blivit populärt att åka 

som volontär är på grund av den ökande medvetenheten bland ungdomar, att bli en aktiv 

medlem i samhället för att stödja dem som är i behov. En annan faktor, som följd av 

globaliseringen och ny teknik är att människor intresserar sig att lära sig om olika kulturer, 

detta för att sedan skapa en förståelse för de olika frågor och problem som världssamfundet 

står inför idag. Välvilja, solidaritet och att känna sig bra är också några anledningar. Sedan ser 

det även bra ut på CV:t med utlandserfarenhet. 

4.2.5 Framtidens volontärturism 

Gällande framtiden inom volontärturism frågade vi ICYE och PeaceWorks hur de ser på 

framtiden inom volontärturism. PeaceWorks anser att begreppet inte är något de använder sig 

av och något som inte PeaceWorks känner att de gör. Däremot svarar de att de inte riktigt vet 

hur volontärturism kommer se ut i framtiden men det skulle inte förvåna dem om det fortsätter 

att vara populärt för människor. 
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5.0 Analys 
 

Detta kapitel behandlar analysdelen där forskarna analyserar både primär- samt 

sekundärdata som behandlar svaren på problemformuleringen samt frågeställningen.  

 

Idag är turismen en av de snabbast växande näringarna i världen där turismen har blivit en 

viktig inkomstkälla för många länder. Vi människor reser mer och att upptäcka nya platser 

och kulturer har blivit alltmer vanligt. Turismen har fått en allt större uppmärksamhet och 

mening, både från individer och utifrån ett näringslivsperspektiv. Utöver ”vanliga” turister” 

som reser för rekreation och avkoppling finns det turister som reser för att erbjuda 

värdnationer sin tid och arbetskraft. Volontärer, som de kallas, kan arbeta både nationellt och 

internationellt där de frivilligt erbjuder sina tjänster. 

5.1 Organisationer & Volontärer 

Anheier redogör för att det finns två olika typer av volontärer, där det går att urskilja 

skillnader mellan dessa. Den formella volontären är en person som arbetar för högre 

organisationer som till exempel Röda Korset. En Informell volontär är en person som tar sig 

tid att hjälpa andra behövande människor, utanför en formell organisations väggar. 

Volontärerna kan välja mellan att resa via en volontärorganisation eller utan. De volontärer 

som väljer att resa via en organisation kan före, under och efter resan få hjälp med eventuella 

problem som kan uppstå. Därför fungerar organisationerna som en hjälpande hand där de 

förmedlar volontärerna till värdnationerna som de valt att resa till. Vi riktade därför in oss på 

att undersöka organisationerna ICYE och PeaceWorks för att få en bredare grund att stå på, 

där vi, gällande deras uppgifter, principer och ställningstaganden kunde utläsa, utifrån deras 

perspektiv, bland annat volontärers engagemang och motiv. 

Organisationerna arbetar bland annat för att främja ungdomars rörlighet och interkulturella 

lärande vid volontärarbete. De verkar för en hållbar värld i fred, en global gemenskap. 

Volontärarbete handlar om att erbjuda sin egen tid till andra människor och förbättra deras 

livsvillkor. Volontären bör vara beredd på att investera energi i sitt projekt och respektera 

kulturen, innefattande traditioner, seder och språk. Därför är förberedelser inför resan att 

rekommenderas för att förbereda volontärerna inför nya situationer som kan uppstå. Därför 

erbjuder ICYE och PeaceWorks ett förberedelseläger för volontärerna. Både volontären och 

organisationen har ett ansvar som ska uppfyllas. Volontären ska delta aktivt i sitt projekt som 

den väljer och organisationerna måste uppfylla uppgifterna som denne tilldelas samt följa 

regler som finns.  

Det finns olika valmöjligheter gällande vad länge volontärerna vill stanna på värdprojektet. 

Organisationerna erbjuder olika utbyten, där tiden skiljer dem emellan. Det kortaste utbytet 

ligger på en vecka medan det längsta ligger på ett år. På de olika utbyten som finns varierar 

projekten, inte bara i tid utan i arbete. De vanligaste projekten är att volontärerna arbetar med 

barn, miljöfrågor, eller naturprojekt. Det är viktigt att volontären bör tänka på att inte gå in 

med tanken att rädda världen. Organisationerna tror på mötet mellan människor och kultur, 

inte att den ”vita mannen kan rädda Afrika”. 

5.2 Vem är turisten och volontärturisten? 

Bloms och Nilssons definition på turism samt Wearings och McGehees definition på 

volontärturism visar på vissa grundläggande likheter som resulterar i att det går att se 

volontärturismen som en typ av turism. Blom och Nilsson menar på att en turist frivilligt 

lämnar sin vardag under en begränsad tid för arbete, nöje, bildning et cetera. Wearing och 
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McGehee menar på att en volontärturist lämnar sin vardag för arbete genom ett valfritt projekt 

samt ett kulturellt utbyte som vi anser kan ses som en typ av bildning. De båda turisterna 

lämnar sin ”vanliga” vardag under en begränsad tid. Vidare arbetar samt bildar sig 

volontärturisterna på sina destinationer som Blom och Nilsson ansåg vara några av 

anledningarna till turisters resor. En form av nöje kan också tydas genom volontärernas resor 

som många genomför på lediga dagar under sin volontärtid.  

 

Genom Tesfahuney resonemang gällande turister som ”vita” med ett hedonistiskt beteende ser 

vi vissa likheter även där. Volontären måste inte vara ”vit” men i fallet för vår studie var våra 

respondenter västerlänningar. Gällande att turister glömmer sin moral hemma samt sina 

skyldigheter är några av de skillnader vi kan se mellan en turist och volontärturist. Då 

volontärresor ses mer som en ”moralresa” anser vi att moralen i dessa fall inte glöms hemma. 

Gällande skyldigheter berättade respondenterna om volontärer som anser sig inte ha några 

skyldigheter och tänker att det är ”good enough” att bara vara där. Vidare berättar de om 

volontärer som går till sina barnhem tillsammans med kompisar och tar kort på barnen för att 

sedan lämna igen, som en utflykt/event. Vi menar på att inom den här turismformen finns det 

olikheter från person till person precis som det gör i världen där alla människor är olika. Detta 

betyder att även ”vanliga” turister är olika och inte alla glömmer sina skyldigheter men visst 

förstår vi att en viss generalisering måste göras för att visa på en ”typisk” turist et cetera.   

Vidare kopplas Tesfahuney resonemang samman om det hedonistiska beteendet turister har, 

där njutning och begär står för semestern. Vi anser att passionen för att bidraga med sin hjälp 

till de mer behövande är en typ av begär. Glädjen som volontärerna upplever genom bland 

annat det kulturella utbytet samt möten med nya människor kan ses som den njutning 

Tesfahuney redogör för. Det går att argumentera för samt mot teorin om att volontärturister är 

turister.  

5.3 Volontärerna i Kenya 

Volontärerna som intervjuades i denna studie önskade arbeta som volontärer för att se världen 

med egna ögon, leva i en annan människas vardag med dess förutsättningar samt få 

yrkeserfarenhet inom det område de studerat eller arbetade inom. Innan avresan utvecklades 

förväntningar på hur livet i Kenya skulle se ut. Hantering av svåra situationer, hårt arbete, 

glädje, lära känna nya människor samt en ny kultur var några av dessa förväntningar. Nya 

erfarenheter samt ett mer professionellt arbete var andra förväntningar som fanns.  

De som reste genom organisationer fann dessa bland annat på internet. Vissa av dem hade två 

organisationer, en i sitt hemland samt att de hade en i Kenya som fungerade bland annat som 

ett stöd för dem på plats. Huruvida de var nöjda över informationen och hur den stämde 

överens med verkligheten fanns det delade meningar om.  

Utanför någon organisation eller genom en organisation hade volontärerna funnit olika projekt 

som de arbetade på. Majoriteten av respondenterna arbetade på barnhem där typiska 

hushållssysslor präglad vardagen, så som diskning och matlagning. Att leka och ta hand om 

barnen var en självklarhet. Vidare fanns andra projekt på barnhemmen så som att undervis 

barnen samt förbättra vattenförsörjningen, et cetera. Vidare fanns det andra projekt än 

barnhem, så som att arbeta inom mikrofinansiering där en av uppgifterna var att hjälpa folk i 

slummen att få lån. Huruvida volontärerna var nöjda med sina projekt fanns det delade 

meningar om. Medan några var nöjda ansåg andra att deras tid inte utnyttjades fullt ut vilket 

innebar få arbetssysslor, i vissa fall en stor brist på arbetssysslor stundtals.   
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Förutom att arbeta hade de även tid för att resa. Vissa typiska turistattraktioner besökte de, så 

som kusten och safari men även museum, Kilimanjaro samt närliggande länder. Trots deras 

resande såg de sig inte som turister då de var där för att arbeta.  

Majoriteten av respondenterna tycktes vara positiva över upplevelsen i det hela. Trots det 

fanns det vissa saker som de var mindre nöjda med. Förutom bristen på arbetsuppgifter så 

kände vissa att ledningen på projekten inte lyssnade på dem eller tycktes uppskatta dem. Trots 

detta ansåg de att upplevelsen, i det stora hela, var bättre än förväntat där det var mer levande 

och närvarande än de föreställt sig. Dock trodde de att de kunde bidraga mer samt att 

pengafrågan inte skulle vara så stor som den var.  

Något som de skulle sakna, förutom barnen och människorna de lärt känna, var kulturen. 

Kulturutbytet som sker genom volontärturism ansåg de vara viktigt då människor kan lära sig 

om varandra vilket kan öka förståelsen för olika kulturer, något en volontär påpekade kan ge 

en mer hållbar framtid.  
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6.0 Slutsats/Diskussion 

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som besvarar problemformuleringen samt 

frågeställningen.  

 

6.1 Vad är volontärturism? 

I uppsatsens första skede begreppsliggör vi vad volontärturism är med dess innebörd, vilket 

även innefattar volontärturister. Resultat visade att volontärturismen skiljer sig från den 

bredare turismindustrin genom att volontärturismen handlar om att genomföra en 

välgörenhetsresa för att bidraga med sin tid och kunskap, en ömsesidig och fördelaktig 

turismupplevelse för båda parter. Volontärturister reser bland annat till krisdrabbade områden 

samt utvecklingsländer för att erbjuda sin hjälp inom barnomsorg, byggverksamheter, miljö- 

och naturprojekt, et cetera. I vissa fall reser volontärer för att få yrkeserfarenhet inom det de 

studerat till eller arbetar med i sitt hemland. Vidare reser volontärturister bland annat för att 

genomgå en personlig utveckling, möta nya människor, lära sig om nya kulturer samt att de 

har ett genuint intresse att hjälpa andra människor. Motiven till resorna skiljer sig mellan 

volontärerna. Vidare kan det var en kombination av motiv som lockar volontärerna att resa.  

6.2 Volontär eller volontärturist? 

Genom att ha analyserat definitionerna av turister samt volontärturister kom vi fram till att det 

går att argumentera både för och mot volontärturism som en typ av turism, det beror på hur de 

olika aspekterna vinklas. En turist lämnar frivilligt sin vardag under en begränsa tid för nöje, 

bildning, arbete, et cetera, vilket även stämmer in på volontärturisterna som lämnar sin vardag 

under en begränsad tid för att arbeta, samt i vissa fall resa och upptäcka landet de besöker. 

Förutom att arbeta bildar sig volontärerna genom det kulturella utbytet där människorna lär 

sig av varandra, om både kultur och samhälle.  

I Tesfahuneys resonemang gällande turister som ”vita” med hedonistiskt beteende så ser vi 

vissa likheter, dock blir skillnaderna mer tydliga här. Att volontärerna i många fall är 

västlänningar kan stämma, dock inte alltid, vilket de gjorde i vårt fall. Vidare redogör 

Tesfahuney för att turister glömmer moralen och skyldigheterna vilket, i de flesta fall, inte 

stämmer in på volontärerna. Volontärer sägs göra en moralresa/välgörenhetsresa, där vi anser 

att moralen kan ses som en viktig ingrediens i motivet till varför de åker. Vidare visar 

volontärerna på att skyldigheterna inte lämnas hemma då deras antaganden, genom projekten, 

är en betydande del i varför de reser. Vidare anser vi att passionen för att bidraga med sin 

hjälp till de mer behövande är en typ av begär. Glädjen som volontärerna upplever genom 

bland annat det kulturella utbytet samt möten med nya människor kan ses som den njutning 

Tesfahuney redogör för. Trots detta anser inte volontärerna själva att de är turister i och med 

att de är där för att arbeta och hjälpa till. 

Genom ovanstående resonemang visar vi på att det går att diskutera både för och mot, trots 

det anser vi att flertalet aspekter gällande turister och volontärturister liknar varandra vilket 

får oss att dra slutsatsen att volontärturism är en turismform.  

6.3 Arbete, fritid och resor 

Som tidigare nämns arbetar volontärer med byggprojekt, barnomsorg, miljöprojekt, et cetera. 

Genom intervjuer med volontärer i Kenya fick vi en bild av hur volontärers liv kan se ut på 

plats i värdnationen. På barnhemmen är det lek med barnen som kombineras med ”vanliga” 

hushållssysslor men även andra projekt finns att genomföra. Vidare, inom 

mikrofinansieringen, tycktes arbetsuppgifterna vara få vilket resulterade i flertalet lediga 
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arbetsdagar, vilket inte var som förväntat. Förutom att arbeta reste volontärerna för att 

upptäcka andra delar av landet samt närliggande länder. En ny kultur lärde de känna samt nya 

människor.  

I det stora hela var volontärerna positivt inställda till upplevelserna de varit med om men ett 

visst missnöje, bland annat, gällande brist på arbetsuppgifter visade sig. Trots detta anser vi 

att det positiva tycktes överväga de negativa aspekterna och fleratlet av volontärerna sade sig 

kunna arbeta som volontärer igen.  

Vidare såg vi att vissa förväntningar på volontärupplevelsen föreföll stora och några som inte 

volontärerna ansåg stämde överens. Stora personliga förändringar skedde inte, dock skedde 

mindre förändringar och nya kontakter skapades. Kulturutbytena som lockade och ansågs vara 

viktiga, syntes vara en av höjdpunkterna med volontärernas upplevelser och något som de 

saknade när de kom hem.  

6.4 ICYE 
ICYE är en ideell organisation som funnit i mer än 60 år. Organisationen arbetar med 

ömsesidiga utbyten som förmedlar volontärer till olika utvecklingsprojekt runt om i världen. 

Organisationen sänder cirka 4000 volontärer per år till olika länder. Dessa siffor har varit 

stabila under de senaste fyra till fem åren, dock med betydande variation mellan länderna som 

volontärerna reser till. Genom att ICYE har partnerorganisationer i Amerika, Afrika, Asien 

och Europa har volontärerna ett brett utbud att välja mellan. Organisationen arbetar för att 

förbättra förutsättningar för människor genom att engagera människor som vill arbeta för att 

erbjuda sin tid, idéer, kompetens och praktiskt stöd till de mer behövande i utvecklingsländer. 

Det är detta volontärarbete handlar om, att förbättra andras livsvillkor och därigenom bidra till 

utvecklingen av ett samhälle. 

 

6.5 PeaceWorks 
PeaceWorks arbetar även de med ömsesidiga utbyten som förmedlar volontärer till olika 

länder.  Cirka 80-100 volontärer per år reser via denna organisation. PeaceWorks har däremot 

sett både en ökning och minskning under de senaste åren. År 2014 skedde det först en ökning 

men senare minskade det. PeaceWorks samarbetar med ovanstående organisation, ICYE, då 

de har samma värderingar som de delar. PeaceWorks arbetar också för att skapa bättre 

förutsättningar för människor och vill ha en värld i fred. 
 

6.6 Resan 
Både organisationerna och volontären har ansvar och åtaganden som de ska uppfylla. 

Organisationen är till för att volontären får en lämplig placering på ett projekt som denne 

väljer att arbeta med. Volontärens ansvar är att genomföra uppgifterna som tilldelas i 

värdprojekten. Seder, kultur och lagar är även viktigt att volontären respekterar. För att 

volontären ska vara förberedd erbjuder samtliga organisationer förberedelseläger för att hjälpa 

volontärer med eventuella frågor och råd. 

 

Organisationerna delar upp sina utbyten i olika kategorier beroende hur länge volontären vill 

vara på projektet i valt land. Volontären kan välja mellan en vecka upp till ett år. De 

vanligaste projekten som volontär åker på är bland annat ungdomsarbete, hälsoutbildning, 

undervisning, barn eller miljö- och naturprojekt. Dessa kan självklart variera. Under dessa 

projekt är volontären en hjälpande hand men får även själv möjlighet att utvecklas som 

person. 
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6.7 Typiska volontären 
Den typiska volontären skiljer sig i ålder och kön mellan organisationerna. Enligt ICYE är 

den typiska volontären mellan åldrarna 18-30 år, både manliga och kvinnliga. PeaceWorks 

redogör för att deras typiska volontären är unga kvinnor mellan 20-25 år. Båda 

organisationernas målgrupper som de riktar sig till är personer mellan 18-30 år. 

Den typiska volontären, som vi kallar dem, är en person som har ett intresse av att hjälpa till i 

samhället och skapa bättre livsvillkor och förutsättningar för andra, inte bara ”resa”.  ICYE 

Dessa volontärer vill göra en tjänst för det globala samhället och samtidigt öka volontärernas 

interkulturella förståelse för rättvisa och fred. Anledningen till varför det blivit efterfrågat att 

åka som volontär beror på, ICYE och PeaceWorks, att det är på grund av en ökad 

medvetenhet bland ungdomar då de vill hjälpa till i samhället och stödja dem som är i behov. 

At lära sig om nya kulturer är också en bidragande faktor. 

ICYE och PeaceWorks vet inte hur framtiden ser ut men hoppas på ett fortsatt intresse samt 

en ökning av volontärturister.  

6. 8 Avslutande reflektioner 

Författarna till denna studie anser att volontärturism är en turismform som ger värdnationerna 

mer än vissa andra turismformer. Volontärturism kombinerar nytta med nöje men riktar sig 

även till de som endast önskar att bidraga med hjälp, utan att resa runt i landet. Vidare får 

turisterna i dessa fall erfarenheter för livet och i vissa fall även yrkeserfarenheter.  

Genom studiens gång har vi blivit mer insatta i vad volontärturismen innebär samt vad 

volontärerna får vara med om. Förutom att höra volontärernas berättelser fick en av 

författarna vara med på plats i Kenya under en kortare tid och uppleva deras vardag på riktigt.  

Vi anser att volontärturismen är viktig då många länder är fattiga och inte har råd med 

arbetskraft till vissa viktiga projekt. Att erbjuda sin tid och kunskap till dessa länder kan 

skänka en stor tacksamhet och hjälp.  

Att volontärturismen har etablerat sig på den turisitiska marknaden är något vi anser vara 

positivt och önskar att turismtrenden ska öka i framtiden.  
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Bilagor 

 

Bilagorna presenterar intervjufrågor som ställts till volontärorganisationer och volontärer. 

Intervjusvar från organisationerna och volontärerna redovisas även. 

 

 

Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor till volontärer 

Bakgrund: 

Namn? (bara en formalitet, i uppsatsen kan du vara anonyma om så önskas) 

Ålder? 

Nationalitet? 

Vad arbetate du som innan/ utbildning? 

Hur länge funderade du på att jobba som volontär innan din resa?  

Har du arbetat som volontär tidigare? Om så, vart? 

Inför resan: 
Vilken organisation reste du via?  

Vad för typ av information tog du reda på innan du åkte till Kenya?  

Vad var det viktigt att tänka på? 

Fick du tillräckligt med information av organisationen inför din resa?  

Volontärresan: 

Varför ville du arbeta som volontär?  

Varför valde du att åka till just Kenya som volontär?  

Hur kom du i kontakt med volontärverksamheten? 

Vad hade du för förväntningar inför resan?  

Vad var målet för din del?  

Var volontärupplevelsen som du trodde?  

Hur trodde du utbytet skulle påverka dig?  

Hur skulle du säga att resan påverkade dig?  

 

Arbete: 

 

Hur såg en typisk dag ut för dig?  

Vad hade du för arbetsuppgifter? 

Vad gjorde du när du inte arbetade? Reste du runt något och turistade? 

 

Avslutande: 

– Vad gjorde du efter resans slut? Är du fortfarande engagerad inom volontärverksamheten? 

– Vad saknade du mest när du reste hem? Har du ett speciellt minne? 

– Skulle du vilja arbeta som volontärer igen? Någon speciell plats? 

– Vad tycker du att volontärarbete bidrar med? 

– Har du märkt några positiva samt negativa effekter som volontärarbete bidrar med? 
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor till volontärorganisationer 

 

Vilka typer av volontärresor erbjuder ni? 

Vad handlar volontärarbete om? 

Hur är den typiska volontären (ålder, kön etc.)? 

Hur skulle ni beskriva er målgrupp? 

Varför tror ni att det har blivit så populärt att åka som volontär? 

Om man vill åka som volontär, vad ska man tänka på? 

Hur ser förberedelserna ut, vilket ansvar har resenärerna och organisationen? 

Hur väljer ni destinationer och samarbetspartners för era volontärresor? Vilka kriterier är 

vägledande? 

Hur många personer per år åker på volontärresor via er?  

Har ni någon statistik på hur många deltagare per år?  

Har ni sett någon ökning eller minskning under de senaste åren? 

Vilka länder/destinationer är det populärast att åka till för att arbeta som volontär? 

Vilka problem och möjligheter finns det med att arbeta med volontärresor? 

Vilka mål och strategier arbetar ni med i er verksamhet? 

Hur ser ni på framtiden gällande volontärturism? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


