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Abstract 

The phenomenon of social work combined with traveling have become known for “voluntourism” 

and is a common way to travel today. This study investigates the external communication of the 

commercial volunteer abroad organizations that are offering projects that take place in the African 

continent. The study focuses on how the volunteer and the recipient of the social work is portrayed 

in the external communication. The study was conducted by using a critical discourse analysis 

inspired by Fairclough on four of Swedish commercial volunteer abroad organizations websites. By 

combining postcolonial perspective with othering as the theoretical framework, the results show 

that the western volunteer is centralized in the communication, while the recipients of the social 

work is portrayed homogeneously and objectified.  

 

Key words: commercial organizations, discourse analysis, othering, postcolonialism., 

representation theory voluntarism. 
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1. Inledning 
 

If we are going to interfere in the lives of others, a little due diligence is a minimum requirement. 

- Teju Cole 
(The Atlantic, 2012) 

 

Vad är det som volontärarbete i Afrika egentligen bidrar med? Citatet ovan är hämtad ur en 

debattartikel där skribenten syftar på att uppmärksamma ansvaret som förbises när människor från 

västvärlden åker till den afrikanska kontinenten för att integrera och inskrida i samhällskonflikter. 

Trots människors goda avsikter menar skribenten att ingripandet inte bidrar till förbättring av de 

komplexa, långvariga konflikterna, utan snarare bidrar till en makthierarki mellan västvärlden och 

icke-väst. Afrika är en kontinent som i västvärldens media har kontinuerligt representeras synonymt 

med svält, fattigdom och brist på livsnödvändiga resurser (Dogra, 2007). Vissa forskare menar till 

och med att kontinenten svartmålas genom media på grund av den rådande, negativa stereotyperna 

som gång på gång presenteras (ibid). Denna framställning av Afrika och de befintliga konflikterna 

har etablerat ett behov hos människor i industrialiserade länder i norr att åka till länder i söder för 

att medverka i ideellt socialarbete, som även refereras som volontärarbete. Utifrån detta grundades 

fenomenet volontärturism, en kombination av att resa och upptäcka världen samtidigt som man 

bidrar ideellt i samhällsrelaterade projekt runtom i världen (Nyahunzvi, 2013). Detta har växt 

drastiskt de senaste åren och har blivit en multimiljon-industri med omkring 3.5 miljoner resenärer 

per år (Molz, 2015). Kommersiella volontärresebyråer är vinstdrivande och är därför beroende av 

konsumenterna; de potentiella volontärturisterna. Enligt en undersökning genomförd av opinions- 

och marknadsundersökningsföretaget Yougov, på uppdrag av FN:s barnfond Unicef (2013), 

framgick det att fyra utav tio svenskar har planer på att volontärarbeta utomlands. I åldersgruppen 

18–24 var intresset större, då hela 49 procent menade att de skulle involvera sig i snar framtid 

(ibid). Denna undersökning visar att det finns ett stort intresse hos svenskar att åka och 

volontärarbeta utomlands, där Afrika är en eftertraktad destination. 

 

Däremot har volontärturism kritiserats under senare tid för att bidra och bibehålla en ojämn 

maktbalans mellan världens olika kulturer, där västerländsk kultur står dominant (Georgeou & 

Mcgloin, 2015). Kritiken menar på att det går att se historiska spår från den europeiska 

koloniseringen av Afrika inom industrins processer, där istället för att hjälpa utsatta människor 

bidrar det till en upprätthållning av koloniala samhällsstrukturer. Med detta i åtanke är det intressant 

att undersöka marknadsföringen av svenska, kommersiella volontärresebyråer.  
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1.1 Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer två aktuella händelser som väckt stor uppmärksamhet på sociala medier att 

presenteras. Dessa händelser har öppnat upp för en offentlig debatt kring hur volontärarbete och 

socialt arbete utomlands framställs i media. Fram till dessa två händelser har volontärturism i media 

presenterats som en handling som enbart hade positiva resultat. Däremot har dessa händelser 

bidragit till en bredare förståelse kring problematiken av att enbart exponeras av det västerländska 

perspektivet på volontärarbete. Det är viktigt att nämna att dessa händelser inte är exempel på 

volontärturism, däremot adresserar dessa exempel dem problem som studien kommer att undersöka.  

 

1.1.2 Zara Larsson och Bravesmile 

Den 29 oktober 2018 publicerade sångerskan Zara Larsson ett inlägg på Instagram som väckte en 

stor debatt angående den västerländska framställningen av Afrika som kontinent, samt 

problematiken med white saviourism. Detta begrepp syftar på hur människor från väst kan nyttja sin 

privilegierade maktposition i samhället och integrera fritt i resten av världens samhälle utan att 

ifrågasättas (se avsnitt 1.4.2). Sångerskan hade åkt till Ghana tillsammans med hjälporganisationen 

Operationsmile med en vision att rikta strålkastarna mot barn som föds med läpp-käk-gomspalt. 

Inlägget inkluderade bilder på henne i en operationssal i Ghana klädd i en skyddsrock med ett 

ghananskt barn i famnen, samt när hon närvarade under ett barns operation. Istället för att 

uppmärksamma barn med ovan tillstånd, kritiserades sångerskan samt organisationen för att rikta 

strålkastarna på henne och hennes insats. Sångerskan valde att radera inlägget efter några dagar och 

publicerade ett nytt inlägg med nya bilder och skrev en text om white saviourism. Hon bad om 

ursäkt och menade att hon, precis som många andra från västvärlden som valt att jobba ideellt 

utomlands, var omedveten om problematiken med att uttrycka sig på detta sätt. Hon skrev ''whtie 

savior complex is definitely a real thing. So i'm reposting, since I came to the realization, with the 

help of people questioning, [...] pictures of me embracing the child without really showing her face 

it objectified her'' (Instagram, 2018) 

 

1.1.3 Barbiesavior@Instagram  

Barbiesavior är ett konto på Instagram som startades av två amerikanska kvinnor år 2016. Kontot är 

konstruerat som om den omtalade Barbiedockan var mänsklig och publicerade återkommande 

bilder på henne och hennes volontärarbete i Afrika. På bilderna syns bland annat Barbie som håller i 

ett afrikanskt barn i ena handen och en starbucks-mugg i andra. Detta är för att skapa en förståelse 
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hos publiken kring objektifiering av mänskliga barn, något som ägarna av kontot menar 

förekommer ofta under volontärarbete (Barbiesavior, 2018). De satiriska bilderna och tillhörande 

texterna tar upp problematiken med att volontärarbetare centraliserar fokus på sig själva, istället för 

hos de som faktiskt behöver centraliseras i denna kontext. Det primära budskapet med detta konto 

är att skapa medvetenhet om hur ofta volontärarbetare omedvetet objektifierar människor och bidrar 

till en upprätthållande västkulturell hierarki genom att publicera dessa typer av bilder och texter 

(ibid).  

 

Kontots ägare menar att omedvetenhet hos volontärerna är en av faktorerna till varför en 

återkommande framställning av att Afrika som kontinent är osjälvständig och beroende av 

utomstående hjälp (Pigg & Worrall, 2018). De säger att medvetenhet om vad bilder, på exempelvis 

en volontär från västvärlden som håller om flera afrikanska barn, kan denoteras är väsentligt för att 

bryta den rådande stereotypen av att Afrika är mer än bara en kontinent av svält, fattigdom och krig 

(ibid). Precis som incidenten med Zara Larsson och hennes inlägg har även detta konto väckt starka 

reaktioner angående den återkommande västerländska framställningen av Afrika. Uppstarten av 

Barbiesaviour på Instagram har inspirerat andra att via sociala medier, som exempelvis Instagram 

och podcasts, att föra vidare denna kunskap kring en västerländsk maktrelation till icke-väst.  

 

Med utgångspunkt i denna kunskap kring framställning av volontär och mottagare av hjälpen har 

pågående studie formulerat ett syfte och tillhörande frågeställningar som kommer att presenteras i 

kommande avsnitt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Studiens syfte är att kritiskt undersöka den externa kommunikationen på svenska kommersiella 

volontärreseorganisationers hemsidor. Mer specifikt ämnar studien att studera hur volontären och 

mottagaren av det sociala arbetet framställs. Vidare kommer de diskurser som är närvarande i den 

externa kommunikationen att undersökas.  

 

Utifrån detta syfte så har två frågeställningar formulerats som kommer vara ledande under studiens 

gång: 

• Hur framställs volontären samt mottagaren av det sociala arbetet på hemsidor av svenska 

kommersiella volontärreseorganisationer? 

• Vilka diskurser går att synliggöra i den externa kommunikationen på de svenska kommersiella 

volontärreseorganisationernas hemsidor? 
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Utöver studiens valda syfte och frågeställningar kommer en diskussion kring om en ojämn 

maktrelation existerar mellan volontär och mottagare att kontinuerligt diskuteras under studiens 

gång. Detta är för att förstå hur framställningen av volontären och mottagaren på hemsidorna 

antingen bidrar eller motarbetar en västerländsk makthierarki.  

 

1.2.1 Avgränsningar 

Denna studie har avgränsats till att undersöka enbart svenska kommersiella 

volontärreseorganisationer som omfattar projekt i den afrikanska kontinenten.  

Anledningen till den valda geografiska avgränsningen är baserad på att den afrikanska kontinenten 

är en av de mer primära destination för volontärarbetare att åka till (Jonsson, 2012). Avgränsning 

gjordes även då denna kontinent har en kolonial historia som har präglat relationen med väst, både 

ekonomiskt, politiskt och socialt (Shome, 2016). Detta har medfört ett ojämnt maktförhållande 

mellan de två olika kontinenterna där västerländsk kultur har blivit normativt och centraliserat i hela 

världen (ibid). Med detta i åtanke är det därför intressant att undersöka just framställningen av 

volontärer från väst och mottagare av det sociala arbetet i Afrika. Vad för likheter och skillnader 

finns i deras framställning? Samt går det att synliggöra den ojämna maktrelationen mellan väst och 

Afrika i diskurserna som finns i kommunikationen? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt kommer grundläggande begrepp för denna studie att presenteras. Dessa begrepp är 

väsentliga i relation till studiens syfte och kommer att förekomma kontinuerligt under studiens 

gång.  

1.3.1 Volontärturism 

Volontärturism är ett begrepp som används för den typ av alternativ turism som kombinerar 

resenärens egna behov med deltagande i projekt som ska bidra till hållbar samhällsutveckling och är 

riktade mot lokalbefolkningen (Jonsson, 2012). Oftast är volontären från västvärlden och åker till 

Afrika, Asien eller Sydamerika (ibid). Volontärturism har växt drastiskt sedan 90-talet, både 

kulturellt och ekonomiskt. Siffror från 2015 visar att det är hela 3.5 miljoner turister som årligen 

åker utomlands och engagerar sig i lokala humanitära och miljörelaterade projekt (Molz. 2015).  

Svenska kommersiella volontärresebyråer är en relativ ny nisch inom den svenska turistbranschen 

då den började uppkomma i mitten av 2000-talet (Jonsson, 2012). Då företagen är vinstdrivande är 

de beroende av potentiella konsumenterna för att gå runt (ibid). Volontärresor var det första 

företaget att erbjuda detta koncept år 2005 (ibid) och dess popularitet ökade successivt för varje år. 
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Idag finns det flertal olika kommersiella volontärresebyråer som erbjuder volontären att själv välja 

mellan olika typer av projekt, kostnader och länder. 

 

Volontärresornas längd och innehåll varierar för att möta den potentiella volontärturistens behov 

och efterfrågan. De populäraste projekten är humanitära och innefattar ofta arbete med barn, 

exempelvis undervisning och att hjälpa till på barnhem. Vanligast är att volontären är borta mellan 

två veckor och upp till tre månader. Enligt studier så är marknadsföringen av volontärturism främst 

riktad mot unga i 20-årsåldern och vanligast är unga kvinnor de som åker på dessa resor (Jonsson, 

2012). Studier visar även en trend på att volontärresor lockar de under sitt sabbatsår, en så kallad 

”paus” mellan gymnasiet och högre utbildning eller jobb (ibid). Däremot kan den som vill och 

möter organisationernas krav medverka i projekten.  

 

1.3.2 White Saviourism 

Studien kommer inte att ha begreppet white saviour som teoretiskt utgångspunkt, däremot är det bra 

att ha en förståelse för begreppets betydelse i relation till studiens syfte och kommande analys. 

Begreppet kan beskrivas som ‘’confluence of practices, processes, and institutions that reify 

historical inequities to ultimately validate white privilage’’ (Aronson, 2013, s. 39). Följaktligen 

handlar det om hur priviligierade ‘’vita’’ utför ideellt arbete för egocentriska anledningar och 

begreppet används ofta i debatten kring volontärturism. Idag kommunicerar vi via uppdateringar 

och delningar av vår vardag på sociala medier och det är inget undantag för när man utför 

volontärarbete eller reser, tvärtom kan man eventuellt uppdatera extra ofta. Trots med goda 

intentioner, är det lätt hänt att en bild eller text centraliseras runt volontären och utförandet av de 

goda gärningarna, som en ”white savior”.   

 

 

1.3.3 Västvärlden 

Begreppet västvärlden (eng. the west, western) kan tros förklara geografiska platser, men det är mer 

komplext och innefattar ytterligare än så. Detta begrepp kan användas för att förklara en typ av 

kultur eller en nivå av social utveckling. Därför anses begreppet vara en historisk konstruktion 

istället för geografisk. Stuart Hall idenfiterar västvärlden som “a society that is developed, 

industrialized, urbanized, capitalist, secular, and modern’’ (Hall, 1992, 186). 
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Att definiera vilka länder som ingår i begreppet västvärlden är svårartat, då det differerar beroende 

på om man talar om det ur ett historiskt, politiskt, kulturellt eller ekonomiskt perspektiv (ibid). 

Däremot brukar västvärlden referera till de länder som över en längre tid varit liberala demokratier, 

som europeiska länder, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. I denna studie används 

begreppet för att referera till dessa nämnda länder, där Sverige även är inkluderat.  

 

1.3.4 Koloniala strukturer 

Koloniala strukturer refererar till den sociala struktur som bekräftar imperialistiska mönster från den 

europeiska koloniseringens era. Detta begrepp och dess synonymer kommer att förekomma frekvent 

under studiens gång, då det råder forskning som tyder på ett samband mellan den europeiska 

koloniala tiden och 2000-talets volontärresor (Johansson, 2012). 

 

1.3.5 Kommersiella volontärreseorganisationer 

Kommersiella volontärreseorganisationer ger möjligheten till alla som betalar och uppfyller vissa 

kriterier att åka och arbeta ideellt (Jansson, 2012). Denna industri utvecklades från ideella 

hjälporganisationer som har bedrivits sedan slutet av 1800-talet. Det var under 2000-talet som det 

internationella hjälparbetet även började att användas i kommersiell kontext, till skillnad från 

tidigare där dessa typ av projekt endast erbjöds statligt och ideellt (Jansson, 2012). 

 

2. Tidigare Forskning  
Detta avsnitt kommer att behandla forskning kring ämnet volontärturism och dess externa 

kommunikation. När forskningen samlades in framgick det att volontärturism är ett relativt nytt 

fenomen, då majoriteten av forskningen som existerar är producerad under 2000-talet. Det 

synliggjordes även att forskningsfältet till en början hade en positiv inställning till volontärturism, 

som under senare år gradvis blev mer kritiskt. Forskningen kring volontärturism ändrade riktning 

när Simpson (2004) publicerade sin avhandling ”’Doing Development’: The gap year, volunteer-

tourists and a popular practice of development”. Ett paradigmskifte ägde rum och den dominerade 

positiva synen blev ersatt med en kritisk syn på industrin. Forskning (Simpson 2004; Georgeou & 

McGloin 2016) menar att eftersom industrin är vinstdrivande skiftar målet från att skapa långvariga 

och hållbara projekt, till att istället vilja gå i vinst och få så många som möjligt att åka på dessa 

projekt. Trots den dominerande kritiska forskningen kring volontärturism finns det fortfarande 

forskare (McAllum & Zahra 2017; Molz 2016) som menar att industrins positiva aspekter inte bör 
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undanskymmas av negativ kritik. Ett argument som ofta förekommer är att industrin bidrar till en 

djupare förståelse hos människor i väst för de globala konflikterna runtom i världen.   

 

Den forskning som ansett relevant för studiens syfte har kategoriserats i två teman som kommer 

presenteras i följande avsnitt. Dessa teman är marknadsföringen av volontärresors positiva samt 

negativa aspekter och framställning av volontär och mottagare av arbetet. Avslutningsvis kommer 

den forskningslucka som öppnats av den tidigare forskning att presenteras.  

 

2.1 De negativa aspekterna av volontärresors marknadsföring  

Forskning under senare tid (Dogra 2007; Georgeou & McGloin 2016; Simpson 2004) visar på att 

marknadsföringen av projekten skapar en ojämn maktrelation mellan volontären från väst och 

mottagaren från icke-väst. Denna maktrelation har identifierats på olika sätt. Exempelvis 

argumenterar Simpson (2004) att marknadsföringen fokuserar mer på volontären och vad som 

kommer gynna hen genom att bidra i projekten. Detta menar hon beror på att organisationerna är 

vinstdrivande och deras fundamentala mål att gå i vinst (ibid). Simpson grundar sitt uttalande på 

resultaten från en innehållsanalys av marknadsföring från organisationer som anordnar projekt åt 

personer under sitt sabbatsår. Dessa projekt var bland annat relaterade till volontärturism. 

Resultaten visade att det som var i fokus i marknadsföringen var information kring 

semesterupplevelserna, minnen och den ”värdefulla” kompetens volontären besitter. Hon 

argumenterar att den växande trenden av att ta ett sabbatsår och jobba ideellt utomlands mellan 

gymnasiet och universitetet har påverkat kommersiella reseföretag som nyttjar trenden för egen 

fördel, exempelvis ekonomisk vinst. I hennes analys framgick det att den marknadsföring som var 

mest lyckad för försäljning fokuserade på volontären, istället för på konflikten som projekten berör. 

Exempelvis genom att glorifiera volontärens kunskap och kompetens så att hen känner sig behövd. 

Detta menar hon är problematiskt då konflikten blir en ”vara” som ska säljas, istället för att 

hanteras.  

 

Ett annan forskning som argumenterar att industrin upprätthåller västerländsk makt är en studie 

utförd av Georgeou & McGloin (2016). Forskarna menar att marknadsföringen är ensidig och bidrar 

till att upprätthålla en snedvriden uppfattning om att jordens befolkning är uppdelad i väst/ icke-

väst. Denna uppfattning tyder på att människor från väst är fundamentala för social utveckling 

framåt, då icke-väst inte besitter samma kunskap och kompetens (ibid). Studien undersökte vilka 

diskurser som går att synliggöra i kommersiella volontärresebyråers externa kommunikation. Detta 

genomfördes genom att studera marknadsföringen på australienska universitet. Resultaten visade att 

organisationerna konstruerade en övertygelse i sin kommunikation om att dessa utbildade studenter 
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behövs globalt för att den sociala utvecklingen ska gå framåt. De synliggjorde en diskurs som 

framställer västerländsk kompetens som mycket betydelsefull i länder där volontärprojekt 

förekommer. Detta kritiserades av forskarna då de menar på att det skapar en hierarki där 

västerländsk utbildning och kunskap värderas högt, samtidigt som de förminskar kompetens hos 

lokalbefolkningen. Resultaten visade även hur kommunikationen uppmärksammar hur 

delaktigheten i projekten skulle stärka volontärturistens CV. Då målgruppen för denna 

marknadsföring var studenter har de troligtvis inte mycket yrkeserfarenhet och skulle nyttas av 

detta. Forskarna ser kritiskt på denna marknadsföringsstrategi då de menar att volontärarbetet 

centreras runt volontären istället för på det sociala arbetet. När målet med projekten är att stärka ens 

CV utnyttjas idéen av ett ideellt socialt arbete, ett utnyttjande som i längden kan få negativa 

konsekvenser för mottagarna av volontärarbetet. 

 

2.2 De positiva aspekterna av volontärresors marknadsföring 

 

I kontrast till de negativa forskningsresultat av studier som blivit dominanta under senare år 

förekommer det även forskning som menar att den positiva verkan inte bör ignoreras. Ett vanligt 

argument för forskning som menar att industrin har positiva utfall är att industrin involverar 

människor från västvärlden i frågor om konflikter och orättvisor som inte berör dem själva 

(McAllum & Zahra 2017; Moltz 2016). De menar att volontärturism är något positivt för alla 

involverade, dels för att volontärerna lär sig något, samt för att industrin bidrar med kunskap och 

resurser till komplexa konflikter (ibid).  

 

McAllum och Zahra (2017) undersökte hur mottagarna av volontärarbete påverkades av vi och 

dem-kategoriseringar som ofta förekommer i marknadsföringen (ibid). Denna kategorisering och 

uppdelande refererar forskarna till det teoretiska begreppet othering, ett begrepp som menar att en 

vi och dem-kategorisering av olika samhällsgrupper sker i olika kontexter (se avsnitt 3.2.1). Målet 

var att ta reda på hur denna typ av indelning påverkar dem som kategoriseras som dem. Forskarna 

kritiserade tidigare studier för att analysera och jobba med empiri som utgår från volontärernas 

perspektiv, vilket de menar resulterar i subjektiva och icke-verklighetsbaserade resultat. De valde 

därför att använda empiri som speglar mottagarnas perspektiv. De genomförde en longitudinell 

studie med semi-strukturerade intervjuer från 2008, 2011 och 2016. De som blev intervjuade var 

mottagarna av volontärturismen från två byar i Filippinerna; Luzon och Visayaöarna. Resultaten 

visade på att vi och dem-kategoriseringen inte nödvändigtvis var någonting negativt, då inga av de 

intervjuade kände att separationen mellan volontär och lokalbefolkning bidrog till upprättande av 

hierarkiska maktstrukturer med volontärerna i topp. Det framgick dock att en hierarki existerade ute 
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i fältet, men att den var i ständig rörelse mellan volontärerna och mottagarna. Faktorer som 

förståelse för varandra och relationsstatus visade sig vara betydelsefulla för hur makten var 

dividerad mellan samhällsgrupperna. Forskarna menar att denna typ av kategorisering inom 

volontärturism inte behöver bidra till en västerländsk makthierarki som många antyder, istället 

menar de att othering kan vara positivt då det skapar en plats för dialog, delning och utbyte av 

kulturell mening (ibid). 

Parallellt med studiens resultat uttrycker forskarna att de inte försöker idealisera volontärturism som 

något enbart positivt, då de är medvetna att interaktionen kan både vara positiv och negativ. De vill 

däremot skapa utrymme för forskning att överväga att det finns ett brett spektrum av potentiella 

''othering-relations''. Relationen mellan vi och dem behöver inte alltid vara varandras binära motpol, 

utan kan förekomma i andra varianter som exempelvis beundran och öppenhet (ibid).  

Jennie Germann Moltz (2016) publicerade en artikel kring volnotärturism och familjer, där hon 

argumenterar för att föräldrar anser att erfarenheten som deras barn får utav att volontärresa är 

positiv och högt uppskattad. Artikelns argumentation baserades på en kvalitativ analys av 

etnografiska berättelser från nordamerikanska familjer som dedikerat sina liv till att resa och 

volontärarbeta, en levnadsvåg forskaren refererar till family volonturism (ibid). I studiens resultat 

framgick det att barnen hade utvecklat en anpassningsförmåga, öppenhet, tacksamhet och 

medkänsla, då dessa upplevelser öppnar upp förståelse om världens orättvisor och konflikter som 

man inte möter på hemmaplan. Moltz menar därför att volontärturismen bidrar med utrustning för 

positiva färdigheter och kvalificeringar för barn i den västerländska världen, som kan i sin tur leda 

till positiva effekter på en global, makro-nivå. 

 

2.3 Framställning av volontären 

I media och organisationers kommunikationskanaler karaktäriseras volontären som en generös, 

empatisk och självuppfostrande individ som påverkar samhället positivt. Denna föreställning har 

däremot ifrågasatts och i vissa fall förnekats av volontärerna själva (Stirling, & Bull, 2011). Under 

två års-tid samlade forskarna in kvalitativ data om volontärer själva ansåg att framställningen av 

volontären överensstämmer med verkligheten. Analysen gjordes genom en enkätundersökning med 

702 anonyma volontärer från sex olika Australienska och Nya Zeeländska ambulanstjänster. 

Resultaten från studien visar att volontärerna själva anser att de i praktiken inte har möjligheten att 

göra skillnad och påverka som porträtterat i marknadsföringen och media. Forskare menar att en 

glorifierad bild av volontären i marknadsföring gynnar organisation och ledning mer än 

volontärerna själva eller mottagarna av hjälpen, då det fundamentala syftet inte är att göra social 
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förändring, utan att gå i ekonomisk vinst (McGloin & Georgeou, 2016). Det är viktigt att belysa att 

denna studien går utanför forskningsfältet kring volontärturism, men har valts att användas då den 

bidrar med relevant forskning kring framställning av volontären, som är en av studiens 

frågeställningar.   

 

2.4 Framställning av mottagaren 

Tidigare forskning (Dogra 2007; Jonsson 2012; McGloin & Georgeou, 2016; Jonsson 2012; 

Simpson 2004) tyder på att mottagaren ofta framställs som en binär motpol till den ”modige” 

hjälten från väst. I Dogras (2007) semiotiska analys undersökte hon hur den brittiska 

volontärorganisationen Christian Aid (CA) valt att visuellt framställa deras information kring 

insamlingar till projekt rörande länder med lågt BNP. Detta gjorde hon genom att undersöka 

organisationens annonser från år 1972 till 2005. Hon förklarar att det finns ett återkommande 

mönster på att hjälp-orienterade organisationer negativt framställer dem som behöver utomstående 

hjälp - “Many studies suggest that virtually all fundraising appeals by INGOs until the 1980s 

showed ‘negative’ imagery characterised by helpless, passive, ‘victim’ depictions of Southern 

clients particularly from Africa and heroic, Western saviours” (Dogra, 2007, 162). I analysen 

framgick det att denna framställning gick att synliggöras i CA:s annonser i modern tid, då 

exempelvis en homogen framställning av utsatta barn gick att identifiera genom semiotiska val som 

exempelvis kamerans vinklar och barnens positioner (ibid). Alltså använder sig 

volontärorganisationen av samma semiotiska val för att framställa dem som behöver hjälp i modern 

tid som förr, trots att denna framställning har blivit kritiserad av forskare. Det som hade förändrats 

var att mottagarnas namn förekom mer ofta under modern tid. Annonserna från 1998 och framåt 

visade på att inkludering av de utsattas namn förekom oftare än innan. Detta menar hon är för att 

skapa mer empatiska känslor hos den som ser annonserna (ibid).  

 

2.5 Tidigare forskning kopplad till studien 

Den tidigare forskning som har presenterats är relevant till pågående studie då den ger en inblick till 

forskningsfältet som denna studie berör. Forskning visar att volontärturism är ett fenomen som 

riktar in sig till unga, exempelvis nyexaminerade eller universitetsstudenter (Jonsson 2012; 

Georgeou & McGloin 2016; Simpson 2004). Det framgår även att en relation mellan volontär och 

mottagare synliggörs i marknadsföringen och vissa forskare (Jonsson 2012; Georgeou & McGloin 

2016; Simpson 2004; McAllum & Zahra 2017; Dogra 2007; McGloin & Georgeou, 2016) menar att 

det är en ojämn maktrelation där mottagaren porträtteras som beroende av volontären. McAllum 

och Zahra (2017) menar dock att mottagarna inte upplever denna ojämna maktrelation och kritiserar 
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annan forskning för att inte undersöka hur mottagarna upplever relationen i praktiken. Denna 

bakgrundsinformation kommer att reflekteras i relation med resultaten från pågående studie, för att 

se vad för likheter och skillnader det finns mellan svenska och internationella 

volontärreseorganisationers externa kommunikation.  

2.5.1 Forskningslucka 

Den tidigare forskning öppnar upp en forskningslucka kring kommunikation av svenska 

kommersiella volontärreseorganisationer. Jonsson (2012) menar att det finns tydliga likheter mellan 

internationella volontärarbetets och svenska organisationers marknadsföring. Exempelvis i 

organisatorisk form och framställning av volontär och mottagare (ibid). Majoriteten av den tidigare 

forskningen riktat in sig på företag från anglosfären och undersökt kommunikation på engelska. 

Denna studie kommer att undersöka hur volontärreseorganisationers kommunikation uttrycks 

genom det svenska språket.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Studien kommer att främst utgå från två teoretiska perspektiv; Postkolonialism och othering. Det 

postkoloniala perspektivet är studiens huvudteori och kommer att vara centraliserad i analysen. 

Inom det postkoloniala perspektivet kommer även en introduktion till det teoretiska begreppet 

exoticism (svenska exotifiering) att presenteras. Begreppet othering (svenska den andre) kommer 

främst att tolkas från Stuart Halls verk Representing (1997) och West and the rest: Discourse and 

Power (1992). Avsnittet avslutas med en teoretisk reflektion.  

3.1 Postkolonialism 

Studiens första och primära teoretiska ramverk är det postkoloniala perspektivet; ett perspektiv som 

grundar sig i uppfattningen om att den europeiska koloniseringen fortfarande präglas i modern tid 

inom sociala, vetenskapliga och historiska processer. Detta är en kritisk teoribildning som vill 

belysa och ifrågasätta den kunskap som idag dominerar, då teoretiker delar uppfattningen om att 

den är producerad genom västerländska processer och används för att legitimera geopolitiska 

orättvisor (Landström, 2001). Teoretiker menar att den traditionella verklighetsbilden centraliserar 

västkulturen, därför introducerar de ett alternativt perspektiv, som utgår från den koloniserade 

istället. Detta perspektivbyte görs då teoretikerna hävdar att detta är nödvändigt för att nå kunskap 

på, då den vetenskap som har dominerat tidigare har varit subjektiv och från ett västerländskt 

perspektiv (ibid). 
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Innan teoretiker introducerade postkolonialismen ansågs kolonialtiden som en tidsepok i historian. 

Däremot menar de att denna uppfattningen bör ifrågasättas och istället bedömas som ett 

världssystem, som råder än idag (Jonsson, 2012; Landström, 2001). De ojämna maktförhållanden 

mellan väst och icke-väst som uppkom under den europeiska koloniseringen inte har upphört, utan 

enbart förändrat form. Under koloniseringen var maktrelationen i form av europeiskt styre, ofta av 

våld, i andra delar av världen som exempelvis Afrika. Under andra världskriget hade de flesta 

territorium uppnått självständighet igen, men trots detta fanns det fortfarande en kolonial närvaro av 

de västerländska makterna. Den koloniala makten synliggjordes istället i form av rasism, 

underutveckling, fattigdom och osjälvständighet (Landström, 2001). De koloniserade blev fria 

geografiskt, men förblev offer för makt i en annan form. Dessa maktstrukturer reproduceras och 

lever kvar då generation efter generation får lära sig om världen från det västerländska perspektivet. 

De strukturer under den europeiska kolonialmaktstiden som kategoriserade världen i ras, kultur och 

geografiska kulturer har förblivit normativt ända tills idag (Jonsson, 2012). Sammanfattningsvis kan 

man förklara utvecklingen som Catharina Landström uttryck det: 

’’Att vara en av de koloniserande kan alltså potentiellt betyda att vara en rad olika, men underlägsna 

saker, på många olika platser, vid många olika tidpunkter’’ (2001, s. 23). 

 

Ett av postkolonialismens fundamentala syften är att informera om, samt eliminera västhierarkin 

som dominerar och har dominerat verklighetsuppfattningen sedan koloniseringen (ibid).  

Forskare menar att språket har haft en avgörande roll för bibehållandet av den överlägsna 

maktrelationen mellan väst och icke-väst (Landström, 2001). Nya fraser, vokabulär och stereotyper 

har växt fram som ett resultat av koloniseringen och de alla förstärker den rådande underordningen 

runt den ”koloniserade” kulturen (ibid). De som inte inkluderas i den normativa ”väst” beskrivs 

regelbundet med benämningar som underutvecklade, utvecklingsländer och mindre utvecklade.  

Stuart Hall (1997) undersökte hur framställningen av Afrika förändrades i väst som resultat av 

koloniseringen. Innan koloniseringen framställdes Afrika som mystisk och outforskat, men som 

något positivt, då afrikanska helgon synliggjordes i kristen konst (ibid). Gradvis ändrades denna 

positiva framställning till mer negativ, och när europeiska stormakter koloniserade konstruerades 

representationen om att civiliserade väst ska ”rädda” barbariska Syd (ibid).  Representationen av 

”the great white explorer” synliggjordes i europeiska hem, exempelvis i reklam och på produkter. 

Denna framställning av den västerländska hjälten (se avsnitt 2) och att benämna länder med olika 

förutsättningar som utvecklingsländer synliggörs i kommunikation även idag.  
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3.1.1 Postkolonialism inom volontärturism 

Teoretiker menar att det finns historiska samband mellan den europeiska kolonialismen och 

marknadsföringen av 2000-talets volontärresor (Jonsson, 2012). De menar att industrins struktur 

bygger på en rådande maktordning av västvärlden, som kan nyttja sin privilegierade position och 

resa och påverka omvärlden ifall intresset existerar. Detta liknar den världsuppfattning som 

resulterade i att koloniseringen av Afrika ansågs accepterande, nämligen att den västerländska 

kulturen dominerar och kan dominera andra kulturer (ibid). I marknadsföringen av volontärresor 

framförs det att västerkulturens kunskap och utbildning bör vidareföras till andra kulturer för en 

positiv utveckling framåt (McGloin & Georgeou, 2016). Detta kan utifrån det postkoloniala 

perspektivet förklaras som en modern koloniserad världsuppfattning.  

 

I marknadsföringen kan koloniala strukturer synliggöras genom exempelvis användandet av 

stereotyper och objektifiering av mottagarna av volontärarbetet (Olivotti, 2016). Då en 

samhällskategori, exempelvis en befolkning eller kultur, framställs genom stereotyper skapas en 

vinklad uppfattning skapad av en specifik producent (ibid). I detta fall är det företagen som har 

makten att påverka hur framställningen ska se ut och forskning menar att det råder ett 

återkommande mönster av en framställning som gynnar västvärlden, genom att missgynna icke-väst 

(McGloin & Georgeou, 2016).  

3.1.2 Exoticism  

Exoticism (svenska exotifiering) är ett teoretiskt begrepp som förekommer flitigt i postkolonial 

forskning. Till skillnad från att kulturer som tillhör ”den andre” får negativa attribut i relation till 

västerländska kulturen, menar teoretiker att en exotifirerad framställning av ”den andre” 

förekommer. Kulturer kan beskrivas som avvikande från den västerländska kulturen, men i en 

positiv och lockande konstruktion. Exempel kan en kultur beskrivas som mystisk, exotisk och 

spännande, för att omforma en negativ framställning av kulturen. Detta resulterar i att kulturen blir 

accepterad i en annan del av världen, detta kan exempelvis innebära att kulturella symboler blir 

används som smycken eller att traditionella klädesplagg anses modernt i en annan kultur. Huggan 

(2001) menar att det finns negativa utfall från exotifireing, då det är en dominerande kultur som 

avgör värdet av en annan kultur i relation till sitt egna gynnande (ibid). Han menar även att 

exotifering går att synliggöras i marknadsföring och försäljning av volontärarbete. ”Den andre” i 

denna kontext exotiferas, objektifieras och blir en vara som går att konsumeras (Simpson, 2004). 
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3.1.3 Postkolonial teori kopplad till studien 

Postkoloniala teorin kommer till användning i pågående studie då volontärturism har kritiserats för 

att vidmakthålla ojämna maktstrukturer mellan väst och icke-väst. Bland annat kritiseras industrim 

för att kontinuerligt representera volontären som hjälte och mottagare som osjälvständig (McGloin 

& Georgeou, 2016). Eftersom studien syftar på att undersöka relationen mellan volontär och 

mottagare på kommersiella volontärresebyråers hemsidor kommer den postkoloniala teorin bidra 

med att undersöka om en maktrelation mellan aktörerna går att synliggöra.  

 

Trots att Sverige inte tillhör en av de länder som erövrade den afrikanska kontinenten under 1800-

talets europeiska kolonisering, tillhör landet vad som associeras till västvärlden idag (Jonsson, 

2012). Därför är det intressant att studera svenska hemsidor, för att undersöka om postkoloniala 

strukturer även förekommer i Sverige, oavsett sin frånvaro under den europeiska koloniseringen av 

delar av världen. 

3.2 Othering 

Studiens andra teoretiska ramverk är othering (på svenska den andre). Detta är ett teoretiskt 

begrepp som handlar om skapandet av konstruktioner och uppdelningar. Begreppet har använts i 

flera olika kontexter och av olika filosofer och forskare. Exempelvis så introducerade Simone De 

Beauvoir tanken kring det andra könet (1949), som refererar till hur kvinnlighet är en social 

konturerad kategori som är ett alternativt till mannen. Edward Said (1978), en teoretiker som har 

haft stort inflytande på den postkoloniala forskningen, menar att världen har blivit kategoriserad i 

”väst” och ”icke-väst” för att skilja på kulturer och människor. Denna uppdelning och 

kategorisering av ”den andre” byggs på konstruktion av en dominerande kategori som bibehåller en 

ojämn makthierarki (Said, 1995). Begreppet kan användas inom flera teorier, men den 

gemensamma uppfattningen är att ”den andra” blir ett objekt till subjektet som centraliseras. 

Exempelvis blir kvinnan ett objekt till mannen och icke-väst blir ett objekt till väst.  

 

I verket orientalism (1978) tar Said upp konsekvenserna av othering inom det postkoloniala 

perspektivet. Kategoriseringen av vi och dem i denna teori skapar en diskursiv föreställning att vi i 

väst är dominanta och de andra bör bli dominerande. I orientalism syftar Said på uppdelningen 

mellan väst och öst, men trots det är hans reflektioner även relevanta till studiens. Denna studie 

syftar på att förstå framställningen av volontärer från Sverige och mottagarna som i Afrika, en 

uppdelning mellan norr (väst) och syd.  
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3.2.1 Stuart Hall och Othering 

Stuart Hall var en kulturteoretiker som har i flera av sina verk talat om hur textuell, visuell och 

språklig representation skapar och bidrar till kulturell auktoritet. I Representation (2013) 

teoretiserar Hall kring the spectacle of the ”Other” (1997), om hur icke-väst representeras i 

västerländsk populärkultur och massmedia, som grundar sig i etiska och kulturskillnader. Hans 

indikerar att begreppet othering grundar sig i strävan att representera människor och platser som är 

signifikant annorlunda än en själv (ibid). Ett sätt att kategorisera det som är signifikant annorlunda 

är genom binära motpoler, exempelvis man/kvinna, vit/svart, civiliserad/barbarisk. Problematiken 

med dessa motpoler är att få av dem är neutrala och att det går att synliggöra en maktrelation i 

majoriteten av dem. Exempelvis så är man den dominerande binären, medan kvinna representeras 

som ett alternativa till mannen inom fältet kring könsrepresentation.  Vidare talar Hall om den 

västerländska stereotypen av ”icke-väst” och hur det skapar en kognitiv konstruktion av ”vi i väst” 

och ”de andra” (ibid). Detta resulterar i en exkludering och splittring, där det dominanta ”vi i väst” 

anses normalt och ”de andra” anses som ett alternativ.  

 

Hall menar att historien bakom konstruktionen kring ”vi i väst” uppstod genom en mer växande 

sammanhållning inom den europeiska kulturen, samt genom att ta avstånd och förändra relationen 

till det som ansågs vara utanför. Detta resulterade i att språket och diskurser för att beskriva 

relationen mellan kulturerna förändrades likaså. Exempelvis poängterades olikheter ut och en 

kognitiv och social kategorisering av ”vi” och ”de andra” skapades och diskursen ”the west and the 

rest” formades (Hall, 1992).  

 

Då begreppet västvärlden har liknande betydelse idag som när Hall (1992) presenterade hans 

framställning av den dominerande västkulturella diskursen, är den intressant att ha i åtanke under 

studiens gång. Studien kommer att undersöka vilka diskurser som går att identifiera i 

marknadsföringen av volontärresor. Men finns det neutrala och rent vetenskapliga diskurser? Enligt 

Hall så finns det inga diskurser som utesluter subjektivitet och maktskapande. Alla diskurser 

synliggör någon form av ideologiskt, socialt eller politiskt ställningstagande (ibid).  Det finns enligt 

Hall inget oskyldigt och neutralt med diskursen av att västerländsk kultur ska dominera i andra 

kulturer, en diskurs som existerade under koloniseringen och en diskurs som existerar i 

volontärturismen men i annan form, exempelvis att modern, västerländsk utbildning bör spridas 

globalt. Han menar att särskilda motiv, intressen och avsikter gör att diskurser aldrig förblir 

neutrala. Diskursen av europeisk dominans under koloniseringen baserades på motiv som 

exempelvis spridning av kristendom och tillgång till mineralresurser som endast finns i Afrika 

(ibid) Studien ska använda sig av Halls teorier för att undersöka vad för motiv och avsikter som kan 
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ligga bakom de diskurser som presenteras i texterna på de svenska kommersiella 

volontärreseorganisationerna.  

4 Metod och material 
Detta avsnitt kommer att behandla studiens metodologiska aspekter och det empiriska material som 

valts ut för att besvara studiens syfte. Denna kvalitativa studie kommer att använda sig av 

Faircloughs tredimensionella diskursanalysmodell på informationstexter som är funna på fyra 

svenska kommersiella volontärbyråers hemsidor. Avsnittet kommer att redogöra för och nackdelar 

med vald metod samt material. Sedan kommer valprocessen att redovisats, samt förklara dess 

relevans till studien. Vidare kommer studiens reliabilitet och validitet att diskuteras.  

4.1 Val av metod 

Studiens syfte är att undersöka hur volontär och mottagare framställs i den externa 

kommunikationen om volontärturism, samt vilka diskurser som går att identifiera på organisationers 

hemsidor. För att framgångsrik behandla studiens syfte så krävs det att en lämplig metod används.  

Det finns flertal metoder skulle anses vara lämpliga i relation till studiens syfte, men den metod som 

kommer att användas är en kritisk diskursanalys.  

4.1.1 Kritisk diskursanalys (KDA) 

Den kritiska diskursanalysen präglar och inspirerar ett flertal olika humanistiska och 

samhällsvetenskapliga discipliner (Bryman, 2011). På grund av sin flexibilitet finns det flertal 

inriktningar som skiljer sig åt emellan, dock finns det vissa grundläggande tankar och idéer som är 

väsentliga för att föra en kritisk diskursanalys. De olika inriktningarna delar alla synen att diskurser 

påverkar språkliga praktiker, som i sin tur påverkar hur sociala identiteter och relationer betraktas 

(ibid). Användandet av en kritisk diskursanalys betraktar därför hur sociala identiteter och relationer 

mellan grupper av människor är diskursiva produkter av hur språk används. Begreppet diskurs är 

förståelsen och talan om världen (Fairclough, 1992). I och med att diskurser anses bidra till att 

konstruera och rekonstruera världen menar den kritiska diskursanalysen att de har ideologiska 

effekter som påverkar maktrelationer mellan olika grupper i samhället. Målet med en kritisk 

diskursanalys är därför att kartlägga dessa ideologiska effekter, samt att granska språk och text för 

att förändra social orättvisa och eliminera ojämna maktförhållanden (Bryman, 2011). Den kritiska 

diskursanalysen anses vara lämplig för att besvara studiens syfte, då en kritisk granskning av språk 

och diskurser på de svenska kommersiella volontärbyråernas hemsidor kan synliggöra om 

ideologiska, politiska eller sociala maktstrukturer existerar i kommunikationen.  
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4.1.2 Faircloughs tredimensionella modell  

Studien kommer att utgå från en tredimensionell kritisk diskursanalysmodell som Fairclough 

presenterar i sitt verk Critical Language Awareness (1992). Han menar att denna gångavägsätt är 

lämplig för att undersöka diskurser, då den utgår att språket är en form av social praktik som 

fokuserar på dess bidragande och bibehållande av maktskapande, social och politisk dominans. Som 

namnet avslöjar så genomförs analysen i tre nivåer, då de olika stadierna lyfter olika processer som 

bidrar till den rådande diskursen. Den första nivån är den textdimensionella som fokuserar på 

textens uppbyggnad. Ordval, språk och meningsuppbyggnader analyseras för att förstå hur de 

skapar syfte. Faircloigh menar att inga texter är objektiva och neutrala, utan ett syfte skapas i varje 

text. Exempelvis kan något så litet som val av språk, formellt eller oformellt, ha en stor betydelse 

för texten. Därför anser Faircloigh att en analys av den textdimensionella nivån är väsentlig för att 

diskursforskningen ska anses tvärvetenskaplig.  

 

Den andra nivån är den diskursiva praktikens dimensionen som undersöker hur texten produceras 

och konsumeras. För att synliggöra textens diskurser görs en kontextuell och intertextuell analys. 

Den kontextuella analysen uppmärksammar vem textens producent och läsare är. Den intertextuella 

identifierar textens tema, genre (intervjuer, tal, marknadsföring) och diskurstyper (medicinska, 

juridisk, vetenskaplig). Denna dimension skapar förståelse för om texten bidrar och behåller en 

maktdiskurs, eller utmanar och introducerar alternativa diskurser (ibid). 

 

Modellens tredje nivå, den sociala praktikens dimension, möjliggör att analysen kan inkludera ett 

makro-perspektiv genom att undersöka de sociala praktikerna som tillkommer i processen av 

textens skapande och mottagande. Detta görs genom att placera texten i den sociala kontext den tar 

del av. Syftet med denna nivå är att undersöka sambandet mellan makt och diskurs. Fairclough 

menar att diskurser nyttjas för att förstärka eller utmana rådande samhällsstrukturer, så genom att 

analysera den sociala praktiken kan en synliggöring av samhällets maktrelationer redogöras (ibid).  

4.1.3 Metodens koppling till det empiriska materialet 

Fairclough förklarar att samhällets maktrelationer är resultat av sociala utövningar, exempelvis 

genom text och språk. Han menar att makt relaterat till diskurs kan kategoriseras i två grupper, 

nämligen ”power in discourse” och ”power behind discourse” (Negm, 2014). Makt inom diskurs 

skapas genom språkliga val och sociala praktiker, exempelvis inom en publicerad text eller i en 

debatt. Makt bakom en diskurs är de organisationer, personer och institut som skapar diskurser för 

att bibehålla eller skapa makt. Då den samhällskonflikt som studien tar del av är den ojämna 

maktbalansen mellan västerländsk kultur och icke-väst är denna metod lämplig att användas, för att 
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förstå vilken roll kommersiella volontärreseorganisationer har i konflikten. Under den europeiska 

kolonialiseringen skapades diskursen om att västerländsk kultur är dominant och bör dominera, en 

världsuppfattning som skapade makt till de västvärlden (Hall, 1992). Genom användandet av 

Faircloughs tredimensionella analys är målet att identifiera om liknande diskurser förekommer i 

modern marknadsföring av volontärturist-projekt i Afrika. Detta genom att undersöka vilka 

diskurser som synliggörs i marknadsföringen av de kommersiella volontärresebyråerna och ifall de 

bibehåller eller utmanar diskurser kring den rådande västerkulturella makten?  

4.1.4 Valda analysverktyg 

För ett framgångsrik utförande av den tredimensionella modellen finns det begrepp som kan 

användas som analysverktyg i ens valda empiriska material. I detta avsnitt presenteras de utvalda 

begreppen som kommer att användas i pågående studies analys. 

 

Vid analys av den första nivån, den textdimensionella, kommer begreppen modalitet, ordbetydelse 

och transivitet att användas. 

 

Modalitet används för att undersöka till vilken grad av instämmande textproducenten har till sitt 

påstående (Fairclough,1993). Exempelvis visar påståendet ”rökning leder till lungcancer” på en hög 

modalitet, då textproducenten skriver satsen med säkerhet. Påståendet ”rökning kan leda till cancer” 

har en lägre grad av modalitet då textproducenten instämmer till en viss del. Troligen, kanske och 

definitivt är modala verb som kan användas för att höja eller sänka ett påståendes modalitet.  

 

Ordbetydelse är ett analysbegrepp som används för att identifiera nyckelord som är väsentliga för 

textens budskap (ibid). Ord kan ha olika betydelser beroende på deras kontext, så genom att 

använda detta analysverktyg är målet att förstå vilken betydelse ett ord har i ett specifikt 

sammanhang.  

 

Transivitet används när man studerar vilka processer och relationer som förbinder subjekt och 

objekt i texten. När man undersöker transiviteten vill man undersöka hur olika element förhåller sig 

till varandra. Textens transivitet är intressant att analysera då ideologiska, kulturella och sociala 

faktorer kan identifieras.  

 

På analysens andra nivå, den diskursiva praktikens dimensionen, kommer begreppen förförståelse, 

interdiskursivitet och flytande signifikans användas. 
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Begreppet förförståelse menar Fairclought används i en kritisk diskursanalys när målet är att 

presentera vilken kunskap och/eller uppfattning som är rådande. Det förutsatta är att textens 

innehåll är baserad på en gemensam, rådande uppfattning mellan textproducenten och läsaren. Om 

förförståelsen inte är gemensam finns det en risk att budskapet inte når läsaren, eller att läsaren 

tolkar budskapet annorlunda än vad som är tänkt.  

 

Interdiskursiviet är ett analysverktyg som används för att synliggöra de diskurser som texten 

innefattar. När olika diskurser är närvarande i en text kan det vara ett tecken på förändringar i 

rådande samhällsprocesser, i motsats till närvarande av få diskurser som anses som ett 

upprätthållande av sociala strukturer. 

 

Det sista diskursteorietiska begreppet som kommer att användas i analysen är flytande signifikant. 

Detta begrepp syftar på hur ett ord kan ha olika innebörd beroende på diskurs. Olika diskurser kan 

använda sig av samma ord men tolkar ordet olika, vilket kan leda till en kamp om mellan olika 

diskursen om att få just sin betydelse att bli dominerande (ibid).  

 

På den sista nivån, den sociala praktikens dimension, ska analysen inkludera ett makro-perspektiv 

genom att analysera utifrån studiens teorier postkolonialism och othering. 

 

4.1.5 Tillvägagångssätt för analys 

Studiens analys kommer att följa Faircloughs tredimensionella modell enligt följande steg:  

1. Resultaten av den textdimensionella analysen 

2. Resultaten av den diskursiva praktikens dimensionella analysen 

3. Resultat av den sociala praktikens dimension 

 

Den första och andra nivån kommer att analyseras löpande inom respektive diskurs. Den tredje 

nivån är mer övergripande och analyserar relationen mellan de olika diskurserna i ett eget avsnitt. 

De valda analysbegreppen kommer att användas under analysen av den textdimensionen och 

diskursiva praktikens dimension. 
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4.2 Urval 

Det empiriska materialet som har valts att undersökas i relation till studions syfte är vad Bryman 

(2011) benämner som ett målinriktat urval, då urvalsprocessen har skett strategiskt för att vara 

relevanta till studiens frågeställningar. Det material som har valts att analysera är informerande 

texter på svenska, kommersiella volontärbyråers hemsidor. Genom att analysera texterna på 

hemsidorna kan framställningen av volontären och mottagaren att analyseras, samt synliggöra vilka 

diskurser som existerar. Studien har avgränsats till att enbart analysera hemsidor av svenska 

kommersiella volontärreseorganisationer, då studien har inget syfte att jämföra mellan olika länder. 

Den geografiska avgränsningen till endast svenska kommersiella volontärreseorganisationer har 

gjorts eftersom det är endast ett fåtal tidigare studier har genomförts med fokus på svensk 

volontärturism (Jonsson, 2012). Hemsidor som kommunikationskanal har valts på grund av 

internets växande betydelse inom turismens och socioekonomiska utvecklingen under de senare 

åren. Enligt Nadda m. fl (2018) har den traditionella kommunikationen mellan turistbyråer och 

konsumenter förändrats på grund av internet och dess påverkan och dynamiken ser annorlunda ut 

idag till skillnad från förr. Därför är det intressant att undersöka just hemsidor.  

4.2.1 Insamling av empiri 

Insamlingen av studiens empiriska material genomfördes genom att skriva in volontärresa i 

sökmotorn Google. Dessa sökord matchade med ett flertal företag som erbjuder volontärresor på 

sina hemsidor. De hemsidor som valdes ut var dem fyra som kom upp som annonser före 

sökresultaten. Google har en funktion som möjliggör för företag som uppfyller diverse krav att köpa 

en annonsplats högst upp på sökta sidan, vilket i sin tur kan leda till fler klick och mer konsumtion 

(google, u.å). De fyra företagen som har använt sig av denna funktion valdes att användas i studiens 

empiri, eftersom deras hemsidor kommer upp först när volontärresa söks på google. De fyra 

företagen är; Globalcontact, Goxplore, Projects Abroad, och Volontärresor.  

 

4.2.2 Avgränsning av empiriskt material 

Det fanns fler potentiella hemsidor som dök upp när sökordet användes på Google efter annonserna. 

De hemsidor vars företag jobbade med volontärarbete nationellt och enbart med djur fick uteslutas 

omgående, då de inte skulle kunna användas för att besvara studiens syfte. Det var väsentligt att ha 

hemsidors vars marknadsföring riktade in mot internationellt volontärarbete med människor, för att 

kunna undersöka framställningar av samhällsgrupper utifrån det postkoloniala perspektivet.  

 

Organisationernas hela hemsidor kommer inte att analyserats då materialet blir för omtagande för 

att hantera på denna nivå och givna tid, så specifika flikar på hemsidor har valts ut. De flikar som 
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detta målinriktade urval har valt att undersöka är de som innehåller informativa texter till de olika 

projekt som bedrivs. Dessa flikar har de särskilda egenskaper som jag är intresserad av att 

undersöka, då de ger den första inblicken den potentiella turisten får av varför den bör åka på denna 

typ av volontärresa, samt varför den bör välja just denna organisation att åka med. Hur har de olika 

organisationerna gått tillväga för att fånga potentiella kunderna genom introduktionstexter på 

hemsidan? Nedan kommer en tabell på vilka flikar som har valts ut från respektive hemsida.           

 

Tabell 1.1 

Kommersiell 

Volontärbyrå   

Hemsida Flik på hemsidan Summering av flikens 

innehåll 

Global Contact  www.globalcontact.se  • volontärarbete 

 

• Volontärarbete med 

personer som har en 

funktionsnedsättning 

• Introducerande 

information angående 

projekten som erbjuds 

• Information till projekten 

som berör socialt arbete 

med lokalbefolkningen med 

funktionsnedsättningar.  

Volontärresor  www.volontarresor.se  • Varför volontärresor? 

 

• Barn och ungdom  

• Information till varför 

volontären bör åka på 

volontärresa med denna 

organisation 

 

• Information om alla 

projekt som berör socialt 

arbete med barn och 

ungdomar 

Projects Abroad  www.projects-abroad.se • Hur funkar det? 

Volontärer berättar: 

Omsorg 

 

• Volontär med barn, 

ungdomar och äldre 

•  Tidigare volontärer som 

gjort socialt arbete inom 

omsorgs berättelser  

 

• Information om projekten 

som involverar andra 

människor 

Go Explore www.goxplore.se • Volontärarbete • Organisationens 

information till deras 

projekt som involverar 

volontärarbete.  

  

http://www.globalcontact.se/
http://www.volontarresor.se/
http://www.projects-abroad.se/
http://www.goxplore.se/
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I tabellen presenteras de organisationer, hemsidor och flikar som innefattar studiens material. 

Volontärresor är den enda av organisationerna som enbart hanterar projekt inom volontärarbete. 

Resterande tre hanterar andra projekt, som exempelvis praktik och studier. Dock så innefattar alla 

fyra organisationer volontärarbete med både människor och djur, däremot är det sociala arbetet med 

djur utanför kontexten och kommer inte att behandlas. Slutligen är det viktigt att betona att studien 

har ingen strävan att genomföra någon jämförelse av marknadsföringen mellan de olika 

organisationerna, utan enbart fokusera på föreställningarna och diskurserna i de svenska 

organisationers externa kommunikation för volontärprojekt. 

4.2.3 Metod och materialkritik 

Att genomföra denna studie utifrån en kritisk diskursanalys (KDA) är en lämplig metod då det 

bidrar till en förståelse för hur diskurserna i texterna påverkar läsarens världsuppfattning. Däremot 

är det viktigt att vara medveten om problematiken som kan uppstå med den vada metoden. Ett 

problem som kan identifieras är att forskarens förkunskap och personliga åsikter kan speglas i 

frågeformuleringar och analyser (Ahrne & Svensson, 2015). Detta kan i sin tur påverka och ha en 

avgörande roll i studiens slutsatser. Därför är en medvetenhet om att jag som forskare är subjektiv 

och har personliga tankar, åsikter och framställningar viktig att beakta under studiens gång.  

 

Ett målinriktat urval är lämpligt då relevant empiri systematiskt väljs ut. Dock bör en medvetenhet 

om mina föreställningar och subjektivitet om ämnet (volontärturism) vara närvarande även här.  

Genom att systematiskt välja ut relevant empiri är urvalet subjektivt utvalt, då det är baserad på de 

tidigare kunskap jag har om ämnet. Därför är det väsentligt att jag alltid tydliggör varför det valda 

materialet är intressant i relation för studiens frågeställningar, för att ifrågasätta och utmana min 

subjektivitet och kunskap. 

4.2.4 Reliabilitet och validitet 

Studiens transparens, objektivitet och noggrannhet går att utvärdera genom reliabilitet och validitet. 

Oavsett om studien är utförd kvalitativt eller kvantitativt finns en strävan för att redogöra studiens 

egenskaper under hela processen för att förfoga att datainsamlingen och undersökningen är i linje 

med studiens avsikt (Bryman, 2011).  

 

Reliabilitet hanterar studiens replikerbarhet; att med vald metod och mätningar kan upprepande 

studier resultera i samma slutsats som denna (ibid).  Studien kan nå en accepterad nivå av 

reliabilitet, då det inte är subjektiva föreställningar som undersöks, utan generaliserade 
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föreställningar som går att hitta på svenska, kommersiella volontärbyråers hemsidor. Reliabiliteten 

kunde ha stärkts med ett bredare empiri, exempelvis genom att undersöka flera hemsidor från flera 

volontärbyråer. Nackdelen med de fyra valda hemsidorna i relation till studiens reliabilitet är att de 

alla har betalda annonsplatser på Google, vilket betyder att de sannolikt har en hög budget för deras 

marknadsföring och är lika på så sätt. Skulle en upprepande studie göras på hemsidor vars 

volontärbyråer med en lägre budget skulle marknadsföringen eventuellt se annorlunda ut och 

resultaten skiljas från denna studies. Därför skulle studiens reliabilitet höjas om ett större antal av 

hemsidor analyserades.  

 

För att studiens validitet ska vara stark har material som ska analyserats valt ut systematiskt för att 

vara anpassad för att kunna besvara studiens syfte. Genom ett systematiskt urval har material som 

passar inom ramarna för frågeställningarna valts ut. De attribut som det valda materialet bör ha för 

att vara lämpliga att använda har varit tydliga och återkommande under studiens alla steg. 

Materialet måste tillhöra svenska, kommersiella volontärresebyråer som är drivande idag för att 

kunna besvara syftet. Däremot är det väsentligt att vara medveten om ifall annat material hade valts 

kan resultaten skiljas från denna studies, trots att de har samma väsentliga attribut.  

 

5. Resultat och analys 
 

Efter att ha analyserat studiens empiri har tre diskurser identifierats som kommer presentas i 

följande avsnitt utifrån Fairclough tredimensionella modell. De tre diskurserna som har analyserats 

och bedöms tillföra resultat inom ramarna för studiens syfte är diskurs kring mottagarens och 

volontärens behov, diskurs kring volontärens kompetens och diskurs av länder och invånare. Dessa 

presenteras i nämnd ordning. Inom respektive diskurs redovisas en beskrivning, följt av exempel 

från materialet och slutligen en sammanfattning. 

5.1 Analys 

5.1.1 Diskurs kring mottagarens och volontärens behov 

Denna diskurs inkluderar de olika behov som har producerats i texterna. Det material som har 

kategoriserats inom denna diskurs är det material som berör antingen mottagaren av hjälpen eller 

volontärens behov genom att utföra arbetet. Alltså hur arbetet gynnar respektive part. Detta har 

kategoriserats genom att undersöka på vilket sätt behov konstrueras i marknadsföringen på 

organisationernas hemsidor. Det centrala elelementet som har utskils i texten som utformar denna 

diskurs är hur relationen mellan volontär och mottagare skapas. Ett återkommande mönster som har 
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uppdagats är att volontärens behov står i fokus och mottagaren framställs som ett objekt. Vidare har 

tre kategorier inom denna diskurs konstruerats: resurs-orienterade behovet, känslo-orienterade 

behovet och själv-orienterade behovet. Framställning av behovet hos mottagaren är väsentlig att 

analysera då kommersiella volontärresebyråer bygger sin verksamhet kring föreställningen om att 

ett hjälpbehov från volontärer existerar. Om denna föreställning inte skulle existera skulle inte 

volontärturismens verksamhet se likadan ut som den gör idag.  

5.1.2 Resurs-orienterade behovet 

Det resurs-orienterade behovet refereras till materialet i texterna som indikerar läsaren att 

volontärarbete bidrar med de resurser som behövs för att tackla sociala konflikter. Alltså 

framställningen att volontärens tillgångar är väsentliga för mottagarens välmående.  

 

Exempel 1 

Den privata sjukgården (sic!) i Kapstaden är modern, effektiv och är baserad på Europeisk Standard [...] 

Därför finns det ett stort behov av volontärer som spelar en stor roll i verksamheterna. Den extra hjälpen ger 

en lättnad hos personalen, och drar ner väntetiderna för patienterna 

(Goexplore, 2018) 

 

Exempel 2 

Resurserna är även här ofta knappa och det finns ett stort behov av volontärer som kan avlasta den ordinarie 

personalen. Du hjälper till så gott du kan med att ge några av samhällets mest sårbara en chans att leva ett 

rikare och mer givande liv 

 (Project Abroad, 2018) 

 

Exempel 1 och 2 visar hur behovet av volontärens resurser framställs. I Exempel 1 beskriver 

textproducenten hur sjukvården trots sin moderna, europeiska standard är i ett stort behov av 

volontärer. Genom användning av begreppet ordbetydelse går det att identifiera två nyckelord som 

är väsentliga för diskursskapandet. Det första ordet är behov. I båda exemplen framgår det att 

mottagarna är i ett behov av volontären. Detta kan utifrån transivitet tolkas som ett 

relationsskapande mellan ”vi volontärer” och ”de andra” där volontärerna får makt, då de har de 

resurser som de andra är i behov av. Det andra nyckelordet är hjälp. I både exempel 1 och 2 framgår 

det att volontärens bidragande med resurser hjälper en större del av lokalbefolkningen. Likt 

användningen av ordet behov skapar textproducent en relation mellan volontär och mottagare som 

bygger på mottagarens behov. Trots att dessa stycken handlar om mottagarens behov blir volontären 

subjektet i materialet, exempelvis genom att skriva ”stort behov av volontärer” (exempel 1) och ”du 

hjälper till” (exempel 2).  
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Vidare på diskursanalysens andra nivå, den diskursdimensionella, är en applicering av 

interdiskursivtet på materialet lämpligt. En diskurs som antyder att den västerländska välfärden är 

det ideella går att identifiera i materialet. I texten framgår det att Kapstadens sjukvård är ”modern, 

effektiv och baserad på en europeisk standard” (exempel 1) och beskrivningen av ”europeisk 

standard” tolkas som en indikation för denna diskurs. Textproducenten skulle kunna använt en 

annan formulering och samtidigt fått fram samma budskap. Därför görs ett antagande att 

textproducentens förförståelse är att europeisk välfärd bör vara den mest framträdande globalt för 

en positiv social utveckling framåt.  

5.1.3 Känslo-orienterade behovet 

Denna kategorisering utgörs av det material i texten som framställer mottagarens behov med 

känsloladdade ord och satser. De element som är synliga i kategoriseringen är användandet av 

visuella beskrivningar och värdeladdade ord använda för att beskriva mottagarens behov.  

 

Exempel 3 

Många organisationer gör ett jättestort arbete med att ge dessa barn logi, mat och kanske en basal utbildning, 

men det finns oftast väldigt lite pengar till detta. Begrepp som omsorg och trygghet är något som inte väger 

så tungt när man är underbemannade, så ditt arbete som volontär kommer att bli värdesatt. 

 (Globalcontact, 2018)  

 

Exempel 3 kombinerar ett resurs-orienterat behov hos mottagarna med ett känslo-orienterat genom 

textproducentens val av formulering. När materialet studeras utifrån begreppet ordbetydelse går det 

att identifiera användandet av värdeladdade ord som skapar en känsla av empati och engagemang 

hos läsaren. Jättestort arbete, dessa barn, lite pengar, omsorg, trygghet och värdesatt (exempel 3) 

är nyckelord som har identifierats tolkas lyfta texten från en neutral nivå till känslosam.  

 

Med användning av begreppet förförståelse tolkas det att textproducenten utgår från att läsaren är 

en potentiell volontär som har funderingar på att volontärarbeta. Alltså är förförståelsen att läsaren 

har ett intresse att åka utomlands och hjälpa andra. Med denna förförståelse formuleras 

informationen om mottagarens behov så att läsaren, den potentiella volontären, blir känslomässigt 

involverad. Att få läsaren att känna sympati och engagemang för de sociala konflikterna och 

mottagarnas lidande kan vara en bidragande faktor till att åka på denna volontärresa. Relationen 

mellan volontären och mottagaren i denna diskurs bygger alltså på volontären känslomässiga motiv. 

Om empatin och engagemanget existerat hos volontären, först då kan mottagarens liv förbättras. 
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Denna diskurs bidrar alltså med makt till volontärens position, som utifrån postkolonialism skulle 

förklaras som bibehållande till västerländsk makt över icke-väst (se avsnitt 3.1.1). 

 

5.1.4 Volontärens själv-orienterade behov 

Som tidigare forskning har visat så är volontärens egna behov och intressen centrala i 

marknadsföringen (se avsnitt 2.1). Denna behovsföreställning påvisar att det är personligt 

förmånligt för volontären att delta i volontärprojekten genom marknadsföringens konstruktion. 

Detta har kategoriserats genom exempel på hur texten belyser volontärens egna intressen. 

 

Exempel 4 

Efter studenten så visste jag inte vad jag ville göra men jag bestämde mig till slut för att åka som volontär 

till Afrika. Jag valde att åka till Togo eftersom att jag inte visste så mycket om landet och att jag ville lära 

mig franska. Jag valde barn och ungdomar som projekt då jag är intresserad av och trivs med att jobba med 

detta.  

(Project Abroad, 2018) 

 

Exempel 5 

Har du lust att spendera några veckor eller månader med att jobba som volontär med att undervisa och 

aktivera barn i Ghana? Hjälpa barn och unga med funktionshinder till att fungera i samhället? Eller att jobba 

med informationskampanjer, eller på en klinik/sjukhus? Det finns många lärorika och utmanande projekt att 

välja mellan och ett unikt tillfälle att lära dig mer om dig själv och inte minst hjälpa någon som har mycket 

mindre.  

(GoExplore, 2018) 

 

Exempel 4 och 5 visar hur texten fokuserar på volontärens behov och visioner om volontärarbetet. 

Projekten i informationstexterna presenteras inte som färdiga och förbestämda, utan den potentiella 

volontären ges möjlighet att skräddarsy sin tid som volontär så den passar sina egna behov och 

intressen. Genom användning av begreppet transitivitet synliggörs centraliseringen av att 

tillfredsställa volontärens behov. Volontären hamnar i en subjektsposition i texten medan 

mottagarnas behov skyms ur fokus och därmed hamnar i en objektposition. I detta fall innebär det 

att konstruktionen av marknadsföringen syftar till att belysa hur potentiella volontärers egna behov 

och intressen kan tillfredsställas. Detta har konstruerats på två olika sätt. En 

kommunikationsstrategi är att de valt att presentera tidigare volontärers egna berättelser, till 

exempel ”Jag valde barn och ungdomar som projekt” (exempel 4). Detta ger den potentiella 

volontären en bild av hur volontären kan bestämma projektets upplägg utifrån egna preferenser. 
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Ytterligare en kommunikationsstrategi som har urskilts på Goxplores hemsida är hur de framställer 

arbetet utifrån volontärens lust, till exempel där de har skrivit ”Har du lust att [...] hjälpa barn och 

unga med funktionshinder” (exempel 5). Här framställs arbetet som givande för volontärens behov 

och inte mottagarens.   

 

I exempel 4 och 5 framgår det även att texterna tilltalar konsumenter som har planer på att åka 

utomlands under en längre tid, vill upptäcka världen och bidra till det globala samhället, men som 

inte är övertygade om exakt vad de vill göra. Genom användandet av begreppet interdiskursivitet 

går det att synliggöra diskursen av att unga människor, eller människor generellt som är någonstans 

mellan fasta punkter i livet, bör utnyttja tiden till att åka och upptäcka något nytt om världen och sig 

själva. Detta brukar även refereras till sabbatsår som nämnt i avsnitt 4.1.1. Det framgår i exempel 4 

att denna resa ägde rum under ett sabbatsår. Genom att inkludera volontärens personliga berättelse 

förmedlas budskapet om att konsumenter som vill åka iväg på liknande resa bör åka med just denna 

organisation för att få det bästa möjliga sabbatsåret. Textproducenterna riktar sig inte till 

konsumenter med någon specifik utbildning eller intressen, utan den gemensamma nämnaren som 

producenterna tagit vara på är att de delar viljan att utforska och hjälpa frivilligt mot betalning 

under en viss tidsperiod.  

 

Exempel 6 

Mozambique är en spännande mix av kulturer. Landet har otroliga kuststräckor som är oberörda av 

masstursimen. 

 (Global Contact, 2018) 

 

Exempel 7 

Vill du bort från turistfällorna? Sätt kursen mot Sri Lanka, ett exotiskt och oberört land med en gästfri 

befolkning. 

(Global Contact, 2018) 

 

Exempel 8 

Att volontärarbeta ger dig dubbla upplevelsen mot att vara en vanlig turist, maxa din resa med GoXplore. 

(GoXplore, 2018) 

 

Exempel 6, 7 och 8 skiljer sig från exempel 4 och 5 då fokus ligger på upplevelserna som den 

potentiella volontären erbjuds genom att åka med dessa organisationer. I texterna är ett 

återkommande tema det exotiska och otillgängliga som volontärer erbjuds som inte en vanlig turist 
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har tillgång till. Detta kan från ett othering-perspektiv förklaras som att skapa ett ”vi och dem” 

mellan volontärer och andra turister. Genom användning av begreppet ordbetydelse går det att 

identifiera nyckelordet upplevelse i exempel 6, 7 och 8. Ordet upplevelse i detta sammanhang 

skapar gemenskap och samhörighet mellan volontärer, då de erbjuds en upplevelse via 

volontärreseorganisationer som skiljer sig från en traditionell resa, både geografiskt och 

känslomässigt. I marknadsföringen används upplevelse och dess synonymer som ett verktyg till att 

få den potentiella volontären att känna sig äventyrlig. Vidare skapas också en samhörighet mellan 

volontärerna, vilket leder till den nämnda kategoriseringen av ett vi och dem mellan volontär och 

turist. Ytligare ett nyckelord som identifierats är ordet turist, som tillskilland från ordet upplevelse 

som är positivt laddat används turist i en negativ betoning. I texterna framgår det även att 

producenterna vill skapa en distans mellan volontärer-turister med traditionella turister När 

textproducenterna använder ordet turist i negativa betoningar och meningar, exempelvis genom att 

sätta ihop ordet turist med fällor (exempel 7), blir turist någonting dåligt i denna diskurs. Behovet 

som skapas och kan tillgodoses enligt marknadsföringen är behovet av att vara äventyrlig och vilja 

uppleva den exotiska välden som inte går att uppleva med en ordinär resebyrå eller som en vanlig 

turist. I detta sammanhang är volontärerna fortfarande kategoriserat som ”vi”, men ”dem” i detta 

sammanhang blir turister, som likadant som mottagaren blir volontärens binära motpol enligt teorin 

kring othering.  

 

Begreppet förförståelse kan användas för att förstå den diskursiva praktiken av det själv-

orienterande behovet. En text kan ha flera tolkningsmöjligheter utifrån en individs sociala och 

kulturella förförståelse. Genom att förminska den traditionella ''turistresans'' värde i texterna påvisar 

det en medvetenhet hos producenterna om vilka deras potentiella konsumenter/volontärer är. 

Genom att kontinuerligt jämföra volontär och turism i texterna skapar producenten en tydlig 

skillnad på värdet genom att resa som volontär jämfört med att resa som turist. Denna jämförelse av 

de två olika resealternativen kan tolkas som ett sätt för producenten att nå fram sitt budskap till en 

specifik målgrupp. Exempel 6,7 och 8 påvisar även att textproducenterna har en förståelse för vilka 

förväntningar och behov deras blivande konsument har. De kommersiella volontärbyråernas 

potentiella kunder strävar efter att åka på en resa bortom det traditionella, och denna förförståelse 

nyttjar producenterna i sin marknadsföring.  

 

Vidare i detta spår går det att använda Faircloughs diskursteoretiska begrepp flytande signifikant för 

att förstå innebörden av ordet turism i denna kontext. En flytande signifikant indikerar hur olika 

diskurser strävar efter att fylla ett begrepp med innehåll utifrån sin egna världsbild. I denna 

specifika kontext strävar textproducenten efter att få konsumenterna till att förstå begreppet turism 
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ur deras perspektiv. De kommersiella volontärresebyråerna förminskar en vanlig turistresas värde 

genom att skapa ett missnöje hos den blivande resenären att utforska världen som turist, vilket kan 

synliggöras i exempel 7 ”Vill du bort från turistfällorna? […]” där de benämner turist i negativ 

bemärkelse. Istället introducerar producenterna volontären som en bättre resenär. Genom att åka 

med dessa organisationer uppmuntras konsumenten från att åka som turist till att åka som volontär, 

som enligt texterna är någon som hjälper andra och samhället, samtidigt som den får utforska sig 

själv och alla världens hörn. 

5.2 Diskurs kring volontärens kompetens 

Denna diskurs innefattar material som berör hur volontärens kompetens och kunskap värderas. 

Alltså vad som legitimerar vem som kan och inte kan åka på volontärarbete. De element som utgör 

denna diskurs är de delar där textproducenten belyser vilka kvalifikationer som är väsentliga för 

volontärer. Materialet som ingår i diskursen har identifierats genom att undersöka vilka attribut som 

associeras med kompetens och kunskap.  

 

Exempel 9 

All form av hjälp uppskattas och kan du utveckla metoderna, arbetsuppgifterna eller något annat tas dina 

förslag emot med öppna armar. Kom ihåg att det är din fantasi och din kreativitet som sätter stopp för hur 

mycket du lär och ger under din volontärperiod.  

(Volontärresor, 2018) 

 

Exempel 10 

Oavsett din bakgrund kan du bidra på de olika projekten. Alla med kunskap och erfarenheter från olika yrken 

värdesätts mycket på plats. Det viktigaste är att du vill hjälpa andra. 

(Goxplore, 2018) 

  

I dessa två exempel når textproducenterna ut till en bred målgrupp då inga obligatoriska krav ställs 

på specifika kvalifikationer, utan menar att all typ av hjälp är högt värderat. I exempel 9 konstruerar 

producenten en bild av att volontären får vara självgående och initiativtagande under 

volontärarbetet. Genom att använda du som pronomen blir texten personlig och läsaren får i följd en 

känsla av att företaget har en stor tillit till just den som person. Krav kring kompetens och 

förkunskaper är inget som textproducenten valt att inkludera i dessa stycken. Genom att applicera 

analysverktyget ordbetydelse går det att förstå textens syfte genom att hitta nyckelord och vad som 

är inkluderat samt exkluderat. Ordet hjälp har central betydelse i både exempel 9 och 10, och 

refererar i denna kontext till att positivt påverka någon annan. Både exemplen belyser hur 
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textproducenterna konstruerar texten utifrån vilken betydelse volontärens hjälp besitter gentemot 

den behövande. Dock framgår inte specifikt vilken typ av hjälp eller vilka tillvägagångsätt de söker. 

Istället fokuserar producenten på tilliten gentemot volontären och hens intresse för arbetet. Genom 

att exkludera specifika kvalifikationer och behörigheter som är lämpliga passar 

volontärsbeskrivningen in på flera konsumenter som i sin tur bidrar till att flera kan åka på dessa 

resor.  

 

Med hjälp av analysbegreppet interdiskursivitet så går det att finna att en kompetensdiskurs som 

koncentrerar sig på den känslomässiga aspekten är synlig i både exempel 9 och 10. I dessa exempel 

så är volontärens kompetens i form av att vara hjälpsam och villig att erbjuda sin tid och kunskap 

till andra det som värderas. I exemplen framgår det att den ideella volontären inte behöver besitta 

intellektuell kunskap och erfarenhet, utan den efterfrågade kompetens är viljan att hjälpa andra. 

Denna kompetensdiskurs kan ur ett postkolonialt perspektiv förklaras som att volontärer från väst 

inte behöver ha samma krav på kompetens för att åka och ut utföra arbete i icke-väst som krävs i det 

västerländska samhället. I rekrytering för arbete i Sverige skulle arbetsgivaren troligtvis inte skriva 

”Kom ihåg att det är din fantasi och din kreativitet som sätter stopp för hur mycket du lär och ger” 

(exempel 9). Denna ojämna skillnad på efterfrågan av kompetens gällande arbete i väst respektive 

icke-väst förklarar teorin som en konsekvens från den koloniala hierarkin då väst var dominerande 

och icke-väst dominerat (Landström, 2001).  

 

Exempel 11 

Som svensk volontär kan du göra skillnad med din blotta närvaro och ditt sätt att värdesätta människor. Du 

kommer helt säkert att lära något av det. 

 (Globalcontact, 2018) 

 

Exempel 12 

Som volontär utomlands kommer du att göra en skillnad för de människor du arbetar med och skapa 

livslånga vänskaper. Du reser tillsammans med andra unga från Norden, som precis som dig vill hjälpa, 

påverka och lära sig av en främmande kultur. 

(Globalcontact, 2018) 

 

I exempel 11 och 12 så centraliseras den nordiska nationaliteten och även här inkluderas en diskurs 

där de känsloaspekterna av kompetens hamnar i fokus. I exempel 11 och 12 har textproducenten 

konstruerat en vision av att volontärer från Norden delar en förmåga att hjälpa och göra skillnad i 

andra kulturer. I exempel 11 blir volontärens svenska nationalitet den kompetens som värdesätts, då 
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det framställs att den svenske volontärens närvaro är det som bidrar till förbättring. Genom att 

applicera begreppet ordbetydelse på dessa exempel skapas en förståelse för vad innebörden av 

svensk och nordisk tillhörighet har för betydelse i denna kontext. Genom dessa nyckelord, svensk 

och nordisk, skapas en känsla av inkludering och samhörighet med andra som åkt eller ska åka från 

norden, samtidigt som det exkluderar andra nationaliteter och kulturer. I exempel 12 får läsaren reda 

på att den kommer att träffa likasinnade människor som både under resan skapar en trygghet då de 

delar kultur och ursprung. I texten framställs den svenska och nordiska tillhörigheten i positiv 

bemärkelse.  

 

I exempel 11 så används nyckelordet svensk som en sammankoppling med kompetens. Detta kan 

genom att analysera via begreppet interdiskursivitet synliggöra en diskurs som tyder på att svensk 

kunskap och kompetens värdesätts högt globalt. Utifrån det postkoloniala perspektivet upprätthålls 

en ojämn världsbild av att den västerländska kulturen och samhällsmodellen placeras först på den 

koloniala, hierarkiska utvecklingsmodellen (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2018). 

Inkluderingen av denna diskurs skapar en föreställning om att väst besitter den kompetens och 

kunskap som krävs för att utveckla icke-väst.  

 

Exempel 13 

Som nyutexaminerad socionom ingick det även i mina arbetsuppgifter att observera det arbete som bedrevs 

på barnhemmet, i syfte att identifiera områden för förbättring. Till hjälp hade vi en rapport skriven av en 

engelsk socialarbetare som tidigare arbetat på barnhemmet. 

(Project Abroad, 2018) 

 

Exempel 14 

 Ska du arbeta med barn kräver vi för barnens säkerhet utdrag ur brottsregistret. När du arbetar med barn är 

inte tanken att du ska vara en permanent lösning för barnens framtid, utan det finns fast personal på projekten 

som är det. Du ska finnas där för att stötta projektet och hjälpa till för att projektet långsiktigt ska finnas kvar 

och göra skillnad. 

 (Volontärresor, 2018) 

 

I exempel 13 och 14 skiljer sig beskrivningarna om kompetens, då de till skillnad från exempel 9, 

10, 11 och 12, lyfter fram tydliga och konkreta exempel av vilka kompetenser som volontären bör 

ha. I exempel 13 får läsaren kännedom hur en tidigare volontär nyttjade sina egna kunskaper och 

färdigheter till att bidra till projekten. Att textproducenten har valt att inkludera just denna tidigare 

historia tolkas som en ansats för att få den potentiella volontären att inse att även intellektuell 

kunskap värderas och behövs. I exempel 14 framgår det tydligt vad som krävs av volontären och det 
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finns inget rum för läsaren att tolka materialet annorlunda. I dessa exempel finns troligtvis en hög 

modalitet närvarande, då textproducenten, i dessa fall de kommersiella organisationerna, står bakom 

budskapet att volontärerna har ett personligt ansvarstagande i projekten. Eftersom texterna är 

publicerade på företagens hemsidor så är det ett rimligt antagande att företagen står bakom dessa 

uttalanden. 

 

5.3 Framställning av länder och invånare 

Ytterligare en diskurs som urskildes i materialet är framställningen och representationen av länder 

volontärer kan besöka och dess invånarna. Materialet inom denna diskurs kategoriseras genom en 

homogen framställning av de olika länderna och dess befolkning. Olika länder och olika 

nationaliteter beskrevs utifrån liknande attribut och ordval. Studien fokuserar på volontärresor till 

länder i den afrikanska kontinenten, men i detta avsnitt kommer även exempel av externa länder 

förekomma, då resultaten visar att den homogena framställningen sträcker sig över både öst och 

väst. Exempelvis så beskrivs Peru i Sydafrika med likadana attribut som Kenya i Afrika.  

 

5.2.3.2. Beskrivning av länder 

Exempel 15 

Madagaskar är hem åt tusentals av växt- och djurarter som du inte hittar någon annanstans i världen och har 

en fascinerande historia och färgsprakande kultur att upptäcka.  

(Project Abroad, 2018) 

 

Exempel 16 

Kenya är ett land med färggrann kultur, både på landet och i städerna. 

 (Globalcontact, 2018) 

 

Exempel 17 

Som volontär i Ghana arbetar du i ett mycket färgstarkt land på Afrikas västkust. 

(Globalcontact, 2018) 

 

Exempel 18 

[...] och en fantastisk afrikansk atmosfär med dess färger och entusiasm [Ghana]. 

 (Goxplore, 2018) 
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Ett återkommande mönster som uppmärksammades var användningen av ordet färg i beskrivningen 

av destinationerna. Utöver de exempel (15, 16, 17 och 18) som presenteras ovan beskrev även 

Tanzania, Uganda, Ecuador och Peru beskrev som ”färgstarka kulturer” (Globalcontact, 2018: 

Goxplore, 2018). Att beskriva en destination som färgstark eller liknande bidrar till en öppen 

tolkning för läsaren, då trots det positiva tonfallet, är en abstrakt och obestämd beskrivning. Det 

finns inte heller ett konkret objekt som beskrivs med detta ordval, utan hela landet eller atmosfären 

beskrivs som färggrann. Detta tolkas därför som att textproducenten har en låg modalitet till 

beskrivningarna av destinationerna, då det uppfattas som att producenterna låter läsarnas 

förförståelse och personliga preferens avgöra hur destinationen ska uppfattas. Genom att 

producenten ger en öppen tolkningsmöjlighet för läsaren kan detta bidra till att destinationerna blir 

mer attraktiva för fler konsumenter. Konsumenten kan själv välja hur ordet färg ska tolkas så 

destinationen passar in i dennes vision av vad destinationen förväntas erbjuda.  

 

Vidare går det att tolka hur beskrivandet av destinationerna som färgstarka med analysbegreppet 

interdiskursivitet, då den västerländska uppfattningen av Afrikas kultur är präglat av starka, 

intensiva färger och skiljer sig från nordisk kultur. Detta kan med exotism tolkas som en strategi för 

att locka läsare. I marknadsföringen så beskrivs länderna utifrån abstrakta men positiva 

föreställningar som läsaren tros omfatta. Den västerländska diskursen kring Afrika har förklarats att 

kännetecknas som antingen en kontinent fylld med krig och fattigdom, eller livliga själar som fyller 

vardagen med rytm, dans och ceremonier (Hall, 1997). I marknadsföringen av destinationerna 

förekommer den sistnämnda diskursen, då beskrivningarna av destinationerna ska locka läsarna och 

konsumenterna att vilja åka. Tolkningen som kan göras är att textproducenterna vill att läsaren ska 

få en positiv bild av Afrika, istället för att associera kontinenten med de negativa stereotyperna som 

existerar. Däremot kan denna homogena och exotifierade framställning av länderna kritiseras i 

relation till teorin kring exotism. Den första anblicken anses beskrivningen av platserna som en 

positiv framställning då ordet färg inte är negativt laddat. Men den återkommande beskrivningen av 

”färgstark” kan ifrågasättas för att bidra till en avhumanisering av ländernas invånare. Dels på 

grund av den homogena beskrivningen av platser som differerar i kultur, miljö och socialt. Men 

även genom användningen av det valda ordet. Färg är inget adjektiv som kan karaktärisera och 

förklara de samhällen som beskrivs i texten, utan istället avvägleds läsaren från konkreta fakta. 

Detta kan bli problematiskt då ”de andra”, i detta fall länderna och dess invånare, inte karaktäriseras 

med humana och samhällseniga attribut. Man kan därför ställa frågan - skulle liknande 

beskrivningar användas för att beskriva västerländska samhällen? Enligt exotismen kan denna 

beskrivning av länderna tolkas som gynnsam för de kommersiella organisationerna, då en charmig 

bild av afrikanska samhällen presenteras istället för konkreta och verklighetsbaserade fakta, vilket 
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kan bidra till mer försäljning. Beskrivningarna är inte till för att informera, utan för att få fler 

potentiella volontärer att åka på dessa projekt. Därför kan dessa exotifierade beskrivningar av länder 

bidra till den ojämna makthierarkin mellan väst och icke-väst.  

 

5.2.3.3 Beskrivning om invånarna 

Exempel 19 

Malawierna är öppna, vänliga och hjälpsamma, men har inte många resurser. 

(Globalcontact, 2018) 

 

Exempel 20 

Kambodja är ett land som för flera år sedan led under Pol Pots förfärliga diktatur och det har satt sina spår– 

men Thailands oförstörda granne har återvunnit optimismen och tron på ett fredligt samhälle och du kommer 

att möta en gästvänlig och glad befolkning. 

(Globalcontact, 2018) 

 

Exempel 21 

75,3 % av Madagaskars befolkning lever under fattigdomsgränsen och klyftan mellan rika och fattiga vidgas 

dag för dag. Trots svår fattigdom fortsätter befolkningen att vara varmhjärtade mot de som tar tid att 

upptäcka och uppskatta dess natur och kulturarv. Detta land av härliga människor och kontraster är redo att 

ta emot dig på ditt nästa äventyr. 

(Volontärresor, 2018) 

 

Exempel 22 

Men trots knappa förhållanden möter du människor [Tanzanier] som är fulla av energi och livsglädje! 

(Volontärresor, 2018) 

 

Trots att exempel 19, 20, 21 och 22 beskriver populationer från olika länder, går det att hitta ett 

liknande mönster på deras framställningar. Alla exempel ovan indikerar på att befolkningen må leva 

i svåra förhållanden men är lyckliga och vänliga trots detta. I texten går det att synliggöra en vi och 

dem relation mellan volontärerna och mottagarna. Med en applicering av transivitet går det att 

synliggöra en återkommande beskrivning av att mottagarna enbart har positiva tankar kring 

volontärernas besök. I exempel 21 framgår det att ”trots svår fattigdom fortsätter befolkningen att 

vara varmhjärtade mot de som tar tid att upptäcka och uppskatta dess natur och kulturarv”. Detta är 

en homogen beskrivning av Madagaskars befolkning som antyder att de alla har positiva 

inställningar till den tillfälliga vistelsen. En västerländsk maktrelation skapas i texten genom dessa 
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formuleringar, då ”de där borta” blir glada av besöket från volontären från väst. Denna 

beskrivningsform rättfärdigar att volontärer ”kommer och går” utan att ifrågasättas. Detta bidrar 

med makt till västvärlden genom att acceptera deras inflytande på destinationernas samhällen. 

 

Då det tolkas att en ojämn maktrelation mellan volontären och mottagaren existerar i texten är det 

intressant att undersöka innefattande diskurser som förekommer i texten med begreppet 

interdiskursivitet. Framställningen av att ”de där borta” har en positiv inställning till volontärens 

inflytande bidrar till en diskurs som indikerar att volontärers insats är högt uppskattat och värderat. 

Denna diskurs skapar en ensidig bild av volontärturismens påverkan och utesluter dess negativa 

konsekvenser. En annan diskurs som framträder i texten är föreställningen om att befolkningar i 

dessa länder är resurslösa men glada. Detta indikerar på en naiv och oerfaren inställning till de 

sociala problem som existerar. I denna kontext kan detta leda till att den potentiella volontären 

känner sig kunskapsrik och behövd i relation till befolkningen, ännu ett element som tolkas som en 

konstruktion av ”vi i väst” och ”de andra”.   

 

Friends International, en organisation som jobbar med barns rättigheter, menar att barn kan bli 

negativt påverkade av volontärturismens projekt (The Guardian, 2017, 18 augusti). Unicefs 

kommunikationschef i Kambodja samtycker med organisationens information och kommenterade 

följande “Despite their good intentions, supporters of orphanages such as tourists and volunteers, 

actually end up contributing to the breaking up of families and removing children from their own 

family environment.” - Iman Morooka i The Guardian (2017, 18 Augusti). Detta visar på 

problamatik med en homogen framställning av att mottagarna är enbart positivt inställda till 

besöken och inverkan av volontärturismen. Genom att framställa mottagare som positivt inställda i 

den externa kommunikationen kan lokalbefolkningens livskvalité förminskas. Här framgår det 

tydligt vilken makt språk kan ha, genom att skriva något som verkar harmlöst kan ha rådande 

konsekvenser i en social kontext. De följder av organisationernas val att kommunicera på kommer 

att diskuteras i avsnittet nedan.   

5.2.4 Den sociala praktiken 

Analysens sista nivå, den sociala praktiken, har undersökt materialets språkbruk och väsentliga 

element för att förstå hur de konstruerar och upprätthåller diskurserna som utmärks och analyserats 

ovan. Det som framgått är att en vi och dem-relation mellan volontär och mottagare kan påverka 

läsarens uppfattning om de olika aktörerna. Detta tolkas som att konstruera makt till den 

västerländska kulturen, vilket på en makro-nivå kan ha negativa konsekvenser för alternativa 
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kulturer och samhällen.  Den kommande analys kommer att främst utgå från postkolonialism och 

othering som teoretiska perspektiv.  

 

Exempel 23 

När jag kommer in på skolgården eller bara gå ut på gatan skriker de [ghananer] Obroni, obroni! Det betyder 

vit person. Då kommer de springande till mig och pratar med mig och vill röra mitt hår. De är verkligen 

fascinerade.:) 

(Goxplore, 2018) 

 

Exempel 23 är utdraget från en reseberättelse skriven av en tidigare volontär och är tillgänglig på 

goxplores hemsida. I exemplet syns det en textuell skiljning av volontären själv med dem 

ghananska människor hon stött på, då upplevelsen är skriven från volontärens perspektiv. Detta 

exempel visar hur kulturell hierarki och ojämn maktbalans kan förekomma i praktiken genom 

kommunikationsvalen på hemsidorna. Det finns flera olika aspekter i detta stycke som kan ha 

konsekvenser och påverkan på den sociala praktiken. En aspekt är transitiviteten mellan volontären 

och de ghananska människor hon stött på. Det är tydligt att textproducenten har valt att framställa 

upplevelsen från volontärens perspektiv, då de använder hennes egna ord. I hennes berättelse 

centrerar hon sig själv och sin hudfärg samtidigt som hon objektifierar de resterande i berättelsen. I 

texten skapas ett ”vi” och ”dem” mellan volontärer och lokalbefolkning. Dels beskrivs det 

ghananska folket volontären stött på homogent och använder sig av ordet ”fascinerande”, vilket kan 

bidra till en förståelse att ”de” som lokalbefolkning har likadana attribut och är annorlunda och olik 

volontären från västvärlden. En annan skildring mellan volontärer och lokalbefolkningen som har 

noterats är beskrivningen av volontärens vita hudfärg, som fick människor att reagera. Denna typ av 

kommunikation kan leda till vad Hall (1997) refererar till en kollektiv identifiering som parallellt 

kan leda till en social exkludering. I detta sammanhang beskrivs volontärens ”ljusa” hudfärg som en 

kompentent för att skapa relationer med lokalbefolkningarna, men konsekvenserna av detta kan 

enligt Hall skapa diskursiv kamp mellan de olika identiteterna. Genom att inkludera diskursen kring 

volontärens kvalificerade kompetens blir den västerländska volontär-identiteten någon som har 

stark påverkan på andra, vilket skapar social makt. Teorin kring othering hävdar att konstruktionen 

av vi och dem skapar binära motsatspoler (ibid.). Genom att inkludera volontärens berättelse som 

tydligt kategoriserar lokalbefolkningen som olik från henne, skapas dessa motsatspoler. Det som 

kan bli problematiskt med textuella motsatspoler är att detta kan påverka läsarens kognitiva 

uppfattning om aktörerna. Den centralisering som existerar runt volontären gör att läsarens 

kognitiva förståelse blir bredare kring volontärer, medan den kognitiva förståelsen av mottagaren 

förblir snäv. Detta i sin tur förenklar bilden av mottagaren, något som resultaten lyft fram genom 
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exempelvis den homogena beskrivningen av olika länder och dess invånare (avsnitt 5.2.2 och 

5.2.3.3).  

 

Vidare så används uttrycket Obroni i en positiv bemärkelse i detta stycke. Det kan ifrågasättas 

varför textproducenten valt att inkludera begreppet i sin marknadsföring, då uttryckets härstammar 

från den europeiska koloniseringen av Ghana (Africaisacountry, 2018). Obroni är ett uttryck för en 

utländsk vit person och under koloniseringen användes uttrycket av lokalbefolkning för att 

separerade dem själva med kolonisterna (ibid). Utifrån den postkoloniala teorin kan det vara 

problematiskt att använda uttrycket i en positiv förbindelse, då det upprätthåller den överordningen 

av västerländsk kultur som uppkom i Ghana under koloniseringen. Användning av uttryck som 

Obroni i marknadsföringen kan ha konsekvenser på den sociala praktiken, eftersom det 

normaliserar ett uttryck som historiskt och etymologiskt använt för att separera en befolkning från 

europeisk makt och dominans i Ghana.  

 

På hemsidorna (projektabroad, volontärresor, goxplore och globalcontact) kan läsarna ta del av 

tidigare volontärers upplevelser genom exempelvis citat, videoklipp och volontärernas personliga 

bilder från resan. Däremot finns det ingenstans på hemsidorna som läsaren ta del av citat, 

videoklipp eller personliga bilder från mottagaren av volontärarbetet. Mottagarnas upplevelser 

kommuniceras istället från ett utomstående perspektiv, exempelvis ”om inte deras familjer tar hand 

om dem, så är de väldigt utsatta” och ”[...] gatubarnen behöver dig” (Globalcontact, 2016). Dessa 

exempel visar att mottagarnas behov och upplevelser formuleras på ett annorlunda sätt än 

volontärernas. I dessa citat används pronomen för att beskriva människorna, vilket bidrar till en 

homogen föreställning av denna grupp. Denna formulering skiljs påtagligt ifrån volontärernas 

upplevelser, där människorna ofta blir beskrivna med sina hela namn eller med substantiv. Detta 

tillgångavägsätt att presentera de två olika grupperna kan ha konsekvenser på den sociala praktiken, 

då det kan påverka läsarens uppfattning om innebörden av volontär och mottagare. Som 

textproducent har de kommersiella volontärresebyråerna en maktposition då de avgör vilka 

perspektiv som får synliggöras i marknadsföringen. Genom de valda framställningarna konstrueras 

en uppdelning och skildring mellan volontär och mottagare. Mottagarna blir ”de andra” genom det 

valda språkbruket. Detta kan vara förmånligt för organisationerna då det förmedlar en 

världsuppfattning att det existerar en skildring mellan ”vi” och ”dem”, en uppfattning som redan är 

dominerande i samhället och resulterar att konsumenten lätt kan relatera till beskrivningen.  
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Exempel 24 

Det finns alltid behov av volontärer som har lust att undervisa! Speciellt engelskkunskaperna hos de lokala 

lärarna är ofta på en mycket låg nivå. Här kan du snabbt göra skillnad med den skolengelska du har 

hemifrån. Du kan också få undervisa i matematik, idrott eller geografi om du har lust till detta.  

Var förberedd på att barnen nästan alltid är vana vid ensidig tavelundervisning, där man upprepar det läraren 

säger. Det finns därför stora möjligheter att introducera svenska undervisningsformer och låta eleverna lära 

genom lek och aktiviteter. 

(Globalcontact, 2018)  

 

I stycket ovan synliggörs diskursen att västerländsk kompetens och kunskap är ideell och bör 

spridas globalt. Denna diskurs träder fram i olika former i texten, ett exempel är att beskriva 

volontärens och lokalbefolkningens kompetens i varandras motpol, då volontärens kompetens höjs 

medan lokalbefolkningens sänks. I texterna analyserade framgår det att volontärens kompetens 

värderas högre än lokalbefolkningen, som återupprepande beskrivs homogent (exempel 9, 10, 11, 

12, 13 och 24). Då textproducenten väljer att homogent beskriva lokalbefolkningens kunskap som 

låg konstrueras en bild hos läsaren att volontärer och dess kunskap är behövliga för barnens 

utbildning. Den västerländska utbildningen framställ som ideell och volontärens närvaro gestaltas 

som lösningen på brist av bra utbildning. Detta kan påverka på en makro-nivå då volontärerna får 

informationen om att deras kompetens är tillräcklig för att undervisa i dessa länder, trots att 

kvalifikationerna i hemmamiljö ofta kräver en högre akademisk utbildning för att undervisa. Denna 

föreställning kan skapa en överordnad av den västerländska kulturen, eftersom texten bidrar till en 

uppfattning att kunskapskraven är lägre i dessa områden. Enligt den postkoloniala teorin resulterar 

dessa typer av meningsuppbyggnader i en bibehållen världsuppfattning av att västkulturen är 

behövande för utvecklingen framåt (Georgeou & McGloin, 2016). Under den koloniala eras 

existerade en världsuppfattning om att västervärldens kultur bör spridas globalt för lyckad 

samhällsutveckling. En kan säga att denna uppfattning återspeglas i exempel 24, då en homogen 

föreställning presenteras om låg kunskap hos de lokala lärarna, men att volontären kan snabbt göra 

skillnad med kunskapen den har hemifrån.  

5.3 Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka svenska kommersiella volontärreseorganisationers hemsidor för att 

förstå hur volontären samt mottagaren av det sociala arbetet framställs, samt vilka diskurser som 

gick att identifiera. Volontären i det analyserade materialet har återkommande framställts som en 

godhjärtad äventyrare som har den kompetens som behövs för att göra positiv skillnad för 

mottagarnas sociala konflikter. Oavsett vem som identifierar sig som volontär framgår det i 

materialet att de kommersiella volontärreseorganisationerna uppskattar allas involverande i 
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projekten, då ”all form av hjälp uppskattas” (exempel 9) och ”oavsett din bakgrund kan du bidra på 

de olika projekten” (exempel 10).  

 

Resultaten av analysen indikerar på att mottagarens upplevelse av volontärturismen enbart 

presenteras från ett utomstående perspektiv. Tillskilland från volontärers erfarenhet som presenteras 

från deras perspektiv, exempelvis genom inkludering av tidigare volontärers berättelser, personliga 

bilder och videos, gick det inte att hitta material som informerar från mottagarens perspektiv. 

Istället presenterasmottagarens upplevelser från ett utomstående perspektiv - ”Trots svår fattigdom 

fortsätter befolkningen att vara varmhjärtade” (exempel 21), eller från volontärens perspektiv – ” 

Då kommer de springande till mig och pratar med mig” (exempel 23). Framställningen av 

mottagarna återkommer som homogen i materialet som analyserats, trots geografiska, sociala, 

kulturella och religiösa skillnader. Exempelvis beskrivs befolkningen av Malawi, Madagaskar, och 

Kambodja enhetligt; som utsatta för svåra förhållanden men glada och gästvänliga (exempel 19, 20 

och 21). 

 

I materialet grundar relationen mellan volontär och mottagare i volontärens förmåga att positivt 

påverka mottagaren. I texterna beskrivs den kompetens och kunskap som volontären besitter och 

kan förmedla som avgörande för mottagaren, som inte besitter likande kvalifikationer. Detta 

indikerar på en maktrelation mellan deltagarna, där makten förekommer hos volontären som 

erhåller kapaciteten att förändra.  

 

Det analyserade materialet har identifierat tre diskurser som sedan enskilt analyserades. Den första 

diskursen är framställandet att ett behov av volontärturism existerar. Tre olika typer av behov-

diskurser gick att urskilja. Diskursen kring det resurs-orienterade menar att volontärturism behövs 

eftersom volontärer bidrar med nödvändiga resurser som tid och kunskap. Diskursen kring det 

känslo-orienterade behovet indikerar att utöver de resurser som volontärerna bidrar med så är deras 

närvaro och besökt högt värderat eftersom det skapar en trygghet hos mottagarna. Den tredje 

behovs-orienterade diskursen menar att volontären personligen gynnar av att åka på dessa projekt. 

Genom volontärturism så tillfredsställs även de behov volontären kan uppleva, exempelvis ett 

behov av att upptäcka nya platser i världen samt få mer arbetserfarenhet. Den andra diskursen som 

identifierats och analyserats är att volontären bidrar med värdefull kompetens. I denna diskurs 

framställs volontären som tillräckligt kapabel att hantera de problem och konflikter som pågår i 

platserna organisationerna erbjuder projekt vid. Den tredje diskursen som har identifierats användas 

av de svenska kommersiella volontärreseorganisationernas på sina hemsidor är framställningen att 
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ländernas befolkning lever i svåra förhållanden men är livfulla och gästvänliga mot de 

volontärturister som intresserar sig i deras kultur och natur.   

 

Dessa framställningar och diskurser inkluderande i texterna kan påverka på en makro-nivå och på 

den sociala praktiken. Då läsaren, som troligtvis är en potentiell volontär, anammar informationen 

på hemsidorna kan hens uppfattning om vad som förväntas av volontärer påverkas. Exempelvis 

förklaras inte bakgrund och faktorer till de konflikter som projekten hanterar på hemsidorna, vilket 

kan bidra till att volontären inte får den grundläggande informationen som behövs. Detta kan ha 

negativa konsekvenser för mottagarna som blir påverkade av projekten och de involverade. Även 

diskurserna som har synliggjorts i materialet kan ha en påverkan på den sociala nivån.  

 

De resultat som förekommit under den kritiska diskursanalysen kommer att reflekteras och 

diskuteras i kommande avsnitt.  

6. Avslutande diskussion 

 

Studiens resultat lyfter fram flera aspekter som är intressanta att ytterligare diskuteras. En av dessa 

aspekter är framställningen av behovet på organisationernas hemsidor. Den fundamentala idén med 

volontärarbete är att arbetet ska bidra till social och hållbar utveckling. Däremot så går diskursen 

kring volontärens själv-orienterade behov emot detta koncept då målet istället är att tillfredsställa 

volontärturistens intressen och vilja. Dessa resultat överlappar med resultat från McGloin & 

Geargeou (2016) studie. I deras studier framgick det att marknadsföringen av projekten fokuserade 

på formuleringar som antydde att volontärens CV skulle stärkas (ibid, 2016) och på de inkluderade 

semesterupplevelserna (ibid, 2014). Utifrån det postkoloniala perspektivet kan detta vara ett resultat 

av den centralisering kring Europa som dominerat sedan den europeiska koloniseringen (se avsnitt 

3.1).  Alltså att trots en handling som i teorin ska centralisera mottagarna som i studiens kontext är 

personer från Afrika, präglas eurocentralism i industrins praktik.  

 

En annan aspekt som är värd att diskutera vidare är studiens resultat rörande mottagarens låga krav 

på kompetens. Dessa resultat liknar det som Jansson (2012) och Simpson (2004) menar är en 

marknadsföringsstrategi för kommersiella volontärresebyråer, då det öppnar upp fältet för fler 

människor. Även har resultaten visat att denna kompetensnivå och volontärens delaktighet värderas 

högt för mottagarens utveckling. Det som är viktigt att notera från dessa resultat är att det 

konstruerar en framställning av att mottagarens behov inte är komplicerade eller svåra för de i väst 

att hantera, men att mottagaren inte är kapabel att hantera dem på egen hand. Detta liknar den 

framställning som Dogra (2007) menar används för att skapa en volontär-identitet som en ”väst 
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hjälte”. En konsekvens av detta är att en relation mellan mottagare och volontär skapas, där 

mottagaren är i en beroendeställning till volontären, som centraliseras och är huvudpersonen för att 

hantera konflikten. Något som teorin kring othering skulle förklara som två binära motpoler där 

volontären är dominerande. Tidsspannet mellan pågående studie och Simpsons (2004) och Dogras 

(2007) är över tio år, detta tyder på att framställningen av mottagare och volontär inom kommersiell 

volontärturism inte har förändrats, trots den ökade kritiska forskningen och kritiken som äger rum 

på sociala medier.  

 

Vad som skiljer sig från denna studies resultat med tidigare forskning är att Dogra (2007) såg en 

ökning av att namnge mottagarna i annonser och i den externa kommunikationen. Resultaten från 

denna studie visar dock att en homogen framställning av mottagarna är vanligast, medan 

volontärens namn är det som syns. Vad denna skillnad beror på kan inte resultaten av denna studie 

visa, utan ytligare forskning krävs för att besvara detta.  

 

I denna studie framgick det att destinationsländerna presenteras homogent, ett resultat som inte har 

resonerats kring i den tidigare forskningen. Resultaten kan utifrån ett postkolonialt perspektiv tolkas 

bero på eurocentrism. Alltså att västvärlden är centraliserad och tydlig, medan det som är icke-väst 

är obetydligt och kan därför få homogena beskrivningar och attribut. Postkoloniala teoretiker som 

Edward Said (1995) menar att världen är kategoriserad i väst och icke-väst. Resultaten tyder på en 

sådan uppdelning i den externa kommunikationen av volontärturism, då exempelvis Peru 

(Sydamerika) beskrivs likadant som Madagaskar (Afrika).  

 

6.2 Slutsats 

Studiens syfte var att förstå hur svenska kommersiella volontärorganisationer kommunicerar sina 

kommande projekt externt och hur de involverade framställs. För att lyckas besvara syftet har en 

analys riktad på volontärens och mottagarens framställning genomförts, samt undersökt texernas 

diskurser. Analysen gjordes utifrån Fairclough tredimensionella modell. I undersökningen 

uppmärksammades tre diskurser som ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar; 

behov, kompetens och länder och invånares framställning. Resultaten visar på att volontären 

framställs som en äventyrlig, godhjärtad och behövd, medan mottagaren beskrivs som 

välkomnande, ont om resurser och behövande. Detta visar på att textproducenten har konstruerat en 

ojämn maktrelationen mellan volontär och mottagaren, där volontär hamnar i en ledande position.  
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6.3 Förslag för vidare forskning 

Under studiens gång har flera intressanta synvinklar och diskussioner förekommit som skulle kunna 

studeras ytterligare. Dels skulle det vara intressant med liknande longitudinell studie som Dogra 

(2007) genomförde för att jämföra hur marknadsföringen förändras över tid. En liknande studie som 

fokuserar på mottagarnas framställning skulle kunna undersöka frågan kring synligheten av 

mottagarens namn och identitet. Dogra kom fram till att det blev allt vanligare att inkludera 

mottagarens namn under senare år av det studerade materialet, men resultaten från denna studie 

menar att mottagarens namn inte inkluderas. Hur förändras mottagaren framställning i extern 

kommunikation under tid?  
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