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Abstract 

This essay examines the growing phenomenon voluntourism, which means that 
vacations are combined with aid work. The study aims at investigating how the 
identity of the volunteer is constructed in marketing and information materials 
from companies that are involved in the volunteer industry and if this is to be 
understood as a result of postcolonial power. This is conducted through discourse 
theory inspired by Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. The theoretical framework 
is composed by postcolonial theory in general and postcolonial feminism in 
particular.  

The methodology and theory impose that identity is created relationally which 
means that by creating the identity of the volunteer, the identity of the person who 
receives help – the Other – is also created. My conclusions are that the volunteer 
is portrayed and created as superior the Other, he or she is portrayed as needed, 
educated, stable and active and the identity of the Other is the direct opposite. 

The study shows that the construction of identity in the marketing material 
bear traces of a postcolonial structure in which the West possess power over the 
Third World. 

 
Nyckelord: postkolonialism, diskursanalys, Laclau & Mouffe, volontärturism, den 
Andre.   
Antal ord: 9997 
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1 Inledning  

När jag var 18 år gammal reste jag till Senegal för volontärarbete. Tillsammans 
med en vän arbetade jag i fyra veckor på spädbarnshemmet Pouponnière des 
sœurs franciscaines i Dakar och bodde hos en lokal värdfamilj. Vi gjorde detta av 
tre anledningar: vi ville hjälpa till och bidra till en bättre värld, vi ville uppleva en 
annan kultur och vi ville få nya perspektiv och erfarenheter. När jag kom hem 
kände jag mig som en ny människa. Jag hade fått nya perspektiv på livet, jag hade 
en enorm känsla av tacksamhet för min livslott och var äcklad över 
konsumtionshetsen hemma. Resan gjorde att jag växte som människa, tyckte jag. 
Dock kom jag hem med insikten att jag kanske inte hade gjort så stor skillnad. 
Visst hade min närvaro gjort att några fler bebisar blev tröstade när de vaknade 
och grät och visst hade den inneburit att barnen fick lite extra uppmärksamhet. 
Men jag tvivlade på vilken skillnad det egentligen gjorde i det långa loppet. Den 
stora skillnaden hade skett inom mig, det insåg jag.   

Det jag gjorde när jag reste till Senegal var att bli volontärturist. 
Volontärturism innebär volontärarbete kombinerat med turism. Människor från 
rika länder reser till fattiga länder under en kortare tid och till exempel undervisar 
i engelska - och betalar pengar för att göra det. Detta fenomen, volontärturism, är 
vad denna uppsats handlar om. 

Intresset för ämnet väcktes i samband med min egen upplevelse som 
volontärturist, eftersom jag grubblade mycket på vad det egentligen innebar att 
vara volontär och vilken effekt det fick. Det är även allt fler i min omgivning som 
gör liknande resor och det är ett växande fenomen globalt, vilket gör det ännu 
intressantare.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka identitetsskapandet av volontären - hur 
bilden av den västerländska volontären konstrueras. Vilka maktrelationer kommer 
till uttryck i detta identitetsskapande, och hur kan vi förstå subjektet ”volontär” i 
relation till ”den Andre” (den som mottar hjälpen)? Vad säger bilden av 
volontären om den Andre?  

Det principiellt intressanta är maktrelationer mellan det globala nord och 
globala syd och hur dessa yttras i detta fall. Jag är intresserad av om och hur vi 
kan förstå detta som maktutövning, vilket för mig in på postkolonial teori och 
postkolonial feminism.  

 
 



 

 2 

Frågeställningarna är:  
 
- Hur konstrueras volontärens och den Andres identitet inom 

volontärturismen ur ett postkolonialt och diskursteoretiskt perspektiv?  
- Hur kan identitetsskapandet inom volontärturismen förstås som 

maktutövning utifrån postkolonial teori?  
 
Frågeställningarna kommer att undersökas genom studier av marknadsföring 

och information från företag som säljer volontärresor. Diskursanalytisk metod 
inspirerad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe kommer att användas och det 
teoretiska ramverket utgörs av postkolonial teori och postkolonial feministiskt 
teori.  

Den feministiska inriktningen är relevant eftersom majoriteten av alla 
volontärer är unga kvinnor och därför blir det intressant att undersöka 
kontrasterna mellan den oftast kvinnliga volontären och mottagaren av hjälpen. I 
materialet uttrycks det aldrig explicit att marknadsföringen och informationen 
riktar sig mot kvinnor, men implicit märks det att företagen har en kvinna i 
åtanke. Till exempel är de flesta bilder på företagens hemsidor på kvinnliga 
volontärer. Mottagarna i projektbeskrivningarna är nästan aldrig män, utan 
projekten handlar om kvinnor, barn och miljö. På företagens bilder lyser det 
manliga könet med sin frånvaro. Jag utgår även från min fördom i detta fall och 
ska erkänna att jag själv associerar ”volontär” med en kvinna. Därför är det 
intressant att lyfta in det feministiska perspektivet i analysen.  

Forskning bör vara både inom – och utomvetenskapligt relevant.  
Inomvetenskaplig relevans innebär att en studie ska bidra med ny kunskap till 
forskningsområdet och bygga på den samlade kunskapsbanken, studien ska vara 
kumulativ (Teorell & Svensson, 2007: 18). I detta fall bottnar den 
inomvetenskapliga relevansen i valet av metod och frågeställning. Ingen tidigare 
forskning om volontärturismen som har kunnat hittas har använt den valda 
metoden - diskursteori. Dessutom har ingen tidigare studie undersökt just 
identitetsskapandet av individen. Hur volontären och volontärreseföretagen skapar 
den Andre behandlas i ett par studier, liksom volontärens motiv och drivkraft till 
att vara volontär. Men hur volontärens identitet konstrueras har inte mig 
veterligen undersökts tidigare. Med ett nytt fokus och en ny metod kan uppsatsen 
bidra med nya perspektiv till forskningsfältet.  

Den utomvetenskapliga relevansen handlar om att forskning ska bidra till 
världen utanför akademin. Forskningen ska vara betydande politiskt, socialt eller 
ekonomiskt (Teorell & Svensson, 2007: 18). Det aktuella forskningsproblemet är 
utomvetenskapligt relevant eftersom volontärturismen är en snabbt växande 
turistform. Allt fler reser som volontärer och fler och fler volontärreseföretag 
etablerar sig på marknaden. Därför är det viktigt att undersöka hur industrin 
konstruerar volontärens identitet, för att kunna diskutera de eventuella problem 
som kan uppstå och vilka maktrelationer som är aktuella inom volontärturismen.  
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1.2 Undersökningens upplägg  

Ovan har forskningsproblemet och frågeställningen presenterats samt det 
teoretiska ramverk som kommer att ligga till grund för analysen. Material och 
metod har också introducerats. Nu följer ett avsnitt om tidigare forskning som är 
relevant för denna undersökning. Det följs av ett avsnitt om diskursens kontext. 
Därefter behandlas det teoretiska ramverket, postkolonialism, i kapitel 2. Avsnitt 
2.1.1 presenterar postkolonial feminism, som kompletterar den ”vanliga” 
postkoloniala teorin.  

I kapitel 3 presenteras uppsatsens metodologiska angreppssätt vilket är 
diskursanalys med diskursteoretisk inriktning inspirerad av Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe. Därefter följer analysen i kapitel 4, då undersökningens resultat 
presenteras och diskuteras i relation till postkolonialismen. Därefter följer 
slutsatsen i kapitel 5 och uppsatsen summeras och frågeställningen besvaras. 
Förslag på vidare forskning kommer presenteras likväl.  
 

1.3 Tidigare forskning  

Det finns en del tidigare forskning om fenomenet volontärturism, både ur ett 
turismperspektiv och ett utvecklingsperspektiv. Dock kom forskningen om 
volontärturism igång först 2001, med Stephen Wearings bok Volunteer Tourism – 
Experiences that Make a Difference. Det finns studier som undersöker 
volontärturism just som en ny del av turismnäringen med fokus på vari dess 
popularitet ligger och orsakerna till dess ökning (bl.a. Cohan, 2010). Det finns 
även studier som undersöker hur resebyråerna marknadsför sig, vilket görs genom 
att locka volontärerna med en genuin upplevelse bortom turiststråken och att det 
är utvecklande och en bra erfarenhet för volontären. Studierna visar att företagen 
skapar mening för volontären genom att måla upp bilden av den behövande 
”Andre” som volontärerna behöver hjälpa. Två exempel på studier med detta 
fokus är Calkin, 2014 och Nyahunzvi, 2013. Flertalet studier fokuserar även på 
volontärernas motiv till att resa som volontärturist (bl.a. Alexander & Bakir, 2011, 
Wickens, 2011).  

Andra studier undersöker huruvida volontärturismen verkligen gör någon 
nytta och bidrar till utveckling (bl.a. Guttentag 2009, Ingram, 2011, Simpson, 
2004,).  Kate Simpson undersöker i artikeln ”Doing development: the gap year, 
volunteer-tourists and a popular practice of development” hur den så kallade 
“gap-year”-industrin 1upprätthåller en bild av utveckling som att det endast kan 

                                                                                                                                                   
 

1 Paus mellan att ungdomar avslutar gymnasiet och innan de påbörjar högskoleutbildning och det 
har blivit allt vanligare med volontärturism under denna paus.  
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ske med hjälp utifrån, från västerlänningar. Hon menar att ”gap-year”-industrin 
bygger på en syn på utveckling som att det är något som ”bara måste göras” och 
att det är just utifrån kraften ska komma - från västerländska volontärer (Simpson, 
2004: 685). Dock pratar inte resebyråerna om utveckling, det problematiseras och 
diskuteras inte utan de pratar endast i generella termer om att man som volontär 
kan hjälpa till och verkligen skapa förändring, och att ”de” verkligen behöver 
hjälpen (Simpson, 2004: 683-684, 686). Simpson  visar också att företagen genom 
sin marknadsföring säljer in en bild av den Andre som hjälplös och behöver 
räddas av västerlänningar (Simpson, 2004: 682).    

En del av den tidigare forskningen om volontärturismen utgår likt denna 
uppsats från ett postkolonialt perspektiv (bl.a. Pluim & Jorgenson, 2012, Simpson, 
2004). Ett exempel på detta är Gary W. J. Pluim, och Shelane R. Jorgenson som 
undersöker hur koloniala strömningar återfinns i utvecklingsarbete generellt och 
menar att volontärturismen är en del av detta (2012). De menar att industrin 
bygger på maktstrukturer där globala nord har en hegemonisk ställning och att 
nords idéer och värderingar är överlägsna. Ungdomarna reser sedan ut i världen 
och lär ut dessa värderingar, vilket kan tolkas som värdeimperialism (Pluim & 
Jorgenson, 2012: 29-30).  

Den tidigare forskningen har gett större förståelse för att den tilltänka teorin, 
postkolonialism, är lämplig för uppsatsen eftersom flertalet tidigare studier 
analyserar volontärturismen på detta sätt. Dessutom är kolonialismen och 
postkolonialismen helt central för att förstå relationerna mellan globala nord och 
globala syd eftersom detta har präglat relationerna dem emellan under flera 
hundra år.  

Anmärkningsvärt i den tidigare forskningen är att mottagarländernas åsikt om 
fenomenet lyser med sin frånvaro. Likaså är det ytterst få studier som undersöker 
de reella effekterna av volontärturismen. Det skulle därför kunna vara 
problematiskt att även jag väljer att undersöka fenomenet med volontären i 
centrum. Jag anser dock att min studie är relevant för att det är viktigt att 
undersöka just vilken bild av volontären som skapas och hur den relateras till den 
Andre, för att få större förståelse för industrin och möjliggöra en öppen diskussion 
om volontärturism.  

1.4 Diskursens kontext  

För diskursanalysen är kontexten i vilken diskursen utspelar sig viktig och det är 
av betydelse att forskaren har förståelse för det sociala sammanhang i vilken 
diskursen rör sig (Bergström & Boréus, 2012: 30). Därför kommer en kort 
bakgrund till volontärturismen att presenteras.  

  



 

 5 

1.4.1 Volontärturism – vad är det? 

Volontärturism betyder att volontärarbete och turism kombineras. Den mest 
citerade definitionen kommer från Stephen Wearing och lyder:  
 

The generic term ’volunteer tourism’ applies to those tourists who, for various 
reasons, volunteer in an organised way to undertake holidays that might involve 
aiding or alleviating the material poverty of some groups in society, the 
restoration of certain environments or research (Guttentag, 2009: 538).  
 
Zoë Alexander och Ali Bakir tar fram en definition av volontärturism baserat 

på tidigare volontärers beskrivning av fenomenet. Definitionen är att volontären 
har ett val både vad gäller land och projekt, att det finns ett stort utbud av projekt, 
volontären betalar ett företag eller en organisation för resan, volontärarbetet sker 
under en fastslagen tidsperiod (oftast 2 veckor – 6 månader, min kommentar) och 
volontärarbetet fyller ett syfte för projektet, den som tillhandahåller det och för 
volontären. Dessutom finns det möjligheter till aktiviteter – turism – på fritiden 
(2011: 16-19). I övrig litteratur om fenomenet syftar man även oftast på 
volontärarbete som utförs av okvalificerad personal. Alexander och Bakirs 
definition kommer att användas med tillägget om okvalificerad personal. 
Volontärerna reser från globala nord till globala syd, från västerländska länder till 
icke-västerländska länder - till tredje världen2.  

Volontärturism är en snabbt växande turistform och både antalet 
volontärturister och antalet volontärreseföretag ökar varje år (Benson, 2011: 1). 
Den senaste studien som refereras frekvent, gjordes 2008 av Tourism Research 
and Marketing och angav att den största tillväxten inom volontärturismen har 
skett sedan 1990 och 1,6 miljoner människor deltar i volontärturismprojekt varje 
år (Guttentag, 2008: 538). I samma studie uppgavs även att industrin omsätter 
mellan 1.7 och 2.6 miljarder US-dollar årligen (Ong m.fl, 2013: 73). 

Vad gäller könsfördelning menar forskningen att det är en överväldigande 
majoritet vita unga kvinnor som är volontärer (Pluim & Jorgenson, 2012: 30). De 
siffror som jag har fått från volontärturismföretag bekräftar denna bild. 
PeaceWorks skickade under år 2012 sammanlagt iväg 85 volontärer varav 85 % 
var kvinnor (FredAktion, 2012: 6). Good Travels anger att mellan 120-150 
volontärer reser med dem varje år, 60 % är mellan 18-25 år och 70 % är kvinnor 
(Burrows 2014). Dessa siffror kan dock inte generaliseras till hela marknaden 

                                                                                                                                                   
 

2 Begreppsparet nord/syd kan förklaras som en åtskillnad mellan välmående, priviligierade länder 
och ekonomiskt och politiskt marginaliserade länder. Samma åtskillnad gäller för begreppen 
västerländsk/icke-västerländsk (Mohanty, 2007, s. 253). Begreppet tredje världen härstammar från 
kalla kriget, men syftar idag på de länder som befinner sig i utveckling och är politiskt och 
ekonomiskt marginaliserade – alltså synonymt med begreppen syd och icke-väst (Ovesen, 2014). 
Självklart finns en problematik med att generalisera på detta sätt eftersom det finns stora skillnader 
inom länder och begreppen är en grov förenkling. Definitionen kommer dock ändå att användas i 
uppsatsen, eftersom företagen generaliserar på detta sätt i sin marknadsföring. 
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eftersom det endast är två företag men ger en bild av vilka volontärerna är – för 
det mesta unga kvinnor.  

1.4.2 Debatten om volontärturism 

Det pågår en livlig debatt om volontärturism och dess för- och nackdelar. 
Debatten bedrivs både i Sverige och övriga västvärlden, dock är mottagarländerna 
osynliga i den. Nedan följer en översikt av vissa av argumenten i debatten.  

De positiva rösterna fokuserar framförallt lyfter fram både kunskapsutbyte och 
kulturellt utbyte mellan volontären och lokalbefolkningen i mottagarlandet. En 
annan möjlig positiv effekt är att volontärerna är en extra arbetskraft som 
möjliggör utvecklingsprojekt till en låg kostnad. Volontärer som arbetar med barn 
i till exempel skolor och på barnhem möjliggör att barnen får mer uppmärksamhet 
och kärlek, menar förespråkarna. Dessutom går oftast en del av volontärernas 
betalning till projekten ifråga. Det är också vanligt att volontärerna fortsätter att 
investera pengar och material i projekten efter att de har åkt hem. Den positiva 
ekonomiska effekten är även att volontärerna konsumerar i landet vilket gynnar 
hela samhället (Blackledge, 2013, Papi, 2014).  

De negativa effekterna menar kritikerna är att volontärerna tar 
lokalbefolkningens jobb, att volontärerna saknar erfarenhet eller kunskap om det 
arbete de utför och att bristande kulturell förståelse och respekt kan leda till stora 
problem och konflikter. Ett annat potentiellt problem är att volontärturism kan 
skapa en beroendesituation, både för att projekten blir beroende av att det kommer 
en strid ström av volontärer men även för maktrelationer mellan rika nord och 
fattiga syd. Inom projekt som rör barn och ungdomar kritiseras ofta det faktum att 
det är emotionellt påfrestande för barnen att det kommer nya människor 
regelbundet som de knyter an till men som sedan reser därifrån. I skolprojekt 
kritiseras att det kommer outbildade volontärer och undervisar en kort period för 
att sedan ersättas av någon annan vilket påverkar kontinuiteten i undervisningen. 
Ett annat inlägg i debatten är att volontärturism påstås skapa konstgjorda projekt 
som egentligen inte behövs men startas för att det är lätt att locka volontärer till 
dem (Stupart, 2013, HSRC, OBS, 2013, Kaliber 1, 2013, Kaliber 2, 2013). 
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2 Postkolonial teori och den 
feministiska inriktningen  

2.1 Postkolonialism 

Teoritraditionen postkolonialism har växt fram med viktiga bidrag från forskare 
som Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak och Homi Bhabha. Det centrala i 
postkolonialismen är ett ifrågasättande av den eurocentriska världsbilden där ett 
vitt subjekt är normen (De los Reyes, 2011: 18). Postkolonialismen undersöker 
hur världen fortfarande präglas av koloniala strukturer. Prefixet “post” har fått en 
del kritik, eftersom många forskare menar att den globala ordningen inte kan 
betecknas som “post” kolonialismen utan att världen fortfarande präglas av dess 
strukturer. Ania Loomba skriver i boken Kolonialism/Postkolonialism - en 
introduktion till ett forskningsfält att den globala ordningen idag inte handlar om 
något direkt styre, den globala ordningen tillåter dock att “vissa länder 
ekonomiskt, kulturellt och (i varierande grad) politiskt penetrerar andra” (2008: 
22). Det är alltså en form av indirekt maktutövning som både är kopplad till 
ekonomiska strukturer men även kulturellt och diskursivt. Den diskursiva makten 
är i fokus för denna uppsats.  

Begreppet postkolonialism ska inte förstås som att kolonialismen är avslutad. 
Det handlar istället om att förstå kolonialismens effekter idag och hur koloniala 
strukturer lever kvar men i andra former (Thörn m.fl., 1999: 16, De los Reyes, 
2011: 19). Många postkoloniala teoretiker beskriver hur maktrelationerna verkade 
under den faktiska kolonialtiden, men deras poäng är att dessa maktrelationer 
kvarstår fast i andra mer indirekta skepnader.  

Den postkoloniala teorin är starkt kopplad till poststrukturalismen som 
fokuserar på språkets (diskursens) roll för skapandet av identiteter, politik och 
makt (Thörn m.fl., 1999: 17). Diskurser blir ett sätt att utöva makt genom att 
sanningar konstrueras och gränser för tänkandet etableras. Ett exempel på detta är 
enligt Valentin Mudimbe att bilden av Afrika är en social konstruktion som kom 
till under kolonialismen (Thörn m.fl., 1999: 20). Konstruerandet av begreppet 
Afrika gjorde det möjligt för kolonisatörerna att lägga under sig stora 
landområden, eftersom den bild som förmedlades av kontinenten och dess 
invånare rättfärdigade detta. Det är denna diskursiva makt som är central för 
denna uppsats.  

Edward Said var banbrytande för postkolonialismen med boken Orientalism 
som utkom 1978 och talade om hur icke-västerländska kulturer har framställts och 
fortfarande framställs i västerländsk forskning, litteratur, konst och politik. 
Utgångspunkten är alltså hur dessa kulturer framställdes under kolonialtiden, men 
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menar även att dessa praktiker lever kvar idag och präglar förståelsen och bilden 
av det icke-västerländska. Han påvisade att en rad dikotomier tydligt framträder 
som handlar om “vi” och “dem”, hur västerlänningen är och hur österlänningen är. 
Västerlänningen, jaget, beskrivs som rationell, progressiv, demokratisk, 
civiliserad och manlig. Österlänningen, ”den Andre”, beskrivs istället som 
sensuell, irrationell, bakåtsträvande, despotiskt, lat, barbarisk och kvinnlig (Thörn 
m.fl., 1999: 20-21, Loomba, 2008: 56-57).   

Vidare är manligt och kvinnligt en central del i representationen av de 
koloniserade. De koloniserade tillskrevs kvinnliga attribut såsom irrationalitet, 
känsla, kropp och natur medan kolonisatörerna beskrevs med manliga attribut 
såsom rationalitet, förnuft, intellekt och kultur (Thörn m.fl., 1999: 23, Loomba, 
2008: 152, 157-158). Centralt är även att den Andre blev ett anonymt kollektiv. 
Individen var aldrig i fokus utan det refererades alltid till gruppen österlänningar 
eller de Andra (Loomba, 2008: 140).  

Dikotomierna om “jaget” och “de Andra” var identitetsskapande för båda 
parter. Jaget skapade sin motpol, och definierade därmed vad man själv var 
genom att påvisa vad man inte var (Thörn m.fl., 1999: 20, Loomba, 2008: 141). 
Grundförståelsen av identitet är att den konstitueras i relationen med andra och 
genom skillnaden till det andra, eftersom skillnaderna ger en möjlighet att förstå 
vad man själv inte är. Alltså finns ursprunget till den egna identiteten utanför en 
själv - identiteten skapas genom de bilder och föreställningar som individen 
identifierar sig med (Thörn m.fl., 1999: 34-35). På detta sätt skapade “den Vita” 
sin identitet genom att konstruera “den Andre” och behandla dem som sin 
motsats.  

Skillnaderna mellan de koloniserade och kolonisatörerna utgjorde även en 
källa till legitimitet. Den svarte mannens påstådda ociviliserade och barbariska 
natur gav de vita manliga kolonisatörerna rätten att kolonisera. Kolonisatörerna 
skapade en bild av att det var deras skyldighet att kolonisera och att den vite 
mannen stod upp för moral och skulle civilisera infödingen och rädda förtrycka 
kvinnor. Den koloniserade kvinnan målades upp som att hon led av den svarte 
mannens förtryck, vilket rättfärdigade kolonisatörernas agerande eftersom de 
räddade kvinnan från sina manliga förtryckare (Loomba, 2008: 165-166, 
Mohanty, 2007: 74, Thörn m.fl., 1999: 23). Gayatri Spivaks berömda citat ”vita 
män räddar bruna kvinnor från bruna män” (Spivak i Loomba, 2008: 153) är 
talande för synen på kolonisatörerna som räddare, och dessas 
legitimitetsskapande. Ett annat exempel på legitimitetsskapandet är att kolonierna 
ofta infantiliserades och beskrevs som kolonialmakternas barn som den gode 
fadern behövde ta hand om och uppfostra (Hall, 1997: 262-263).  

Slutligen, ett annat uttryck för den postkoloniala makten är ett förminskande 
av de tidigare koloniernas kunskap och vetenskap. Valentin Mudimbe kallar det 
för en ”epistemologisk etnocentrism” (Mudimbe, 1999: 142). Poängen är att det 
inte finns någonting att lära från ”dem” ifall det inte först har kommit från ”oss”. 
Vetenskap, historia och kultur som fanns innan kolonisatörerna anlände 
osynliggörs och förminskas som ociviliserat. Likaså nedvärderas modern kunskap 
som produceras i icke-väst.  

 



 

 9 

 

2.1.1 Postkolonial feminism och tredjevärldenkvinnan 

Den ursprungliga postkoloniala teorin har kritiserats för att den utgår från ett 
manligt subjekt och att kvinnor utelämnas. Därför riktar den postkoloniala 
feminismen fokus mot att kvinnan i tredje världen lider av dubbelt förtryck. I 
egenskap av kvinna lever hon under patriarkatets förtryck, precis som sina 
västerländska systrar. Dessutom lider hon av det förtryck som kommer med att 
leva i tredje världen, som presenteras i avsnitt 2.1. Därmed skapas en dubbel 
maktrelation, mannens makt över kvinnan och nords makt över syd (Mohanty, 
2007: 55). Som en följd av utelämnandet av kvinnan i postkolonialismen har 
postkolonial feminism växt fram och fokuserar på just det dubbla förtyck kvinnan 
i tredje världen (kommer i uppsatsen att benämnas tredjevärldenkvinnan) lider av. 
Därmed lyfts kön in som faktor i analysen av de postkoloniala maktstrukturerna. 
Den postkoloniala feminismen handlar även om ett ifrågasättande av den 
”västerländska” feminismen som anklagas för att utgå från en vit medelklassnorm 
som inte tar hänsyn till klass och ras (De los Reyes, 2011: 21). I denna uppsats 
kommer fokus framförallt vara på relationen mellan den västerländska 
feminismen och tredjevärldenkvinnan vilket är ett exempel på hur postkoloniala 
strukturer verkar idag.  

Valerie Amos och Pratibha Parmar (2011) menar att en västerländsk, vit och 
eurocentrisk feminism försöker etablera sig som den enda ”sanna” feminismen. 
De menar att den västerländska feminismen utelämnar det rasifierade förtrycket 
och tar inte upp de frågor som är centrala för till exempel svarta kvinnor och 
kvinnor i tredje världen. När dessa frågor väl tas upp, är det på ett nedlåtande sätt 
med en attityd att ”vi” ska rädda ”dem” och frågorna är inte förankrade i den 
grupp man utger sig kämpa för (Amos & Parmar, 2011: 53-55). De menar att den 
feministiska rörelsen måste ta hänsyn till klass, kön, ras och sexualitet för att 
kunna tala för alla kvinnor och inte endast priviligierade vita medelklasskvinnor 
(Amos & Parmar, 2011: 69). Författarna undersöker även fördomar inom den 
feministiska teorin om att svarta kvinnor och/eller kvinnor från tredje världen är 
traditionella och politiskt omogna och behöver följaktligen bli upplärda i den 
västerländska feminismens förnuft för att kunna driva en agenda och bli politiskt 
aktiva (Amos & Parmar, 2011: 57).  

En av pionjärerna för den postkoloniala feminismen är Chandra Talpade 
Mohanty. I sin epokgörande essä Med västerländska ögon diskuterar hon 
problemet med västerländsk feminisms relation till tredje världen. Kritiken 
handlar om dagens situation och fokuserar mindre på hur det var under den 
faktiska kolonialtiden. Mohanty menar likt Amos & Parmar att forskningen utgår 
ifrån västerländska intressen och erfarenheter och de behov och problem som är i 
fokus för den feministiska forskningen bedöms efter västerländska normer och 
inte utifrån kvinnorna i tredje världens perspektiv. Detta menar hon är ett uttryck 
för den eurocentriska världsbilden och maktrelationen mellan nord och syd 
(Mohanty, 2007: 55).  
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Mohantys kritik handlar framförallt om att västerländsk feminism gör 
misstaget att konstruera kvinnor som en enhetlig kvinnogrupp med gemensamma 
intressen och önskemål. Hon menar precis so Amos & Parmar att man måste ta 
hänsyn till klass, etnicitet och ras och inse att kvinnor är en splittrad grupp inom 
vilken olika förtryck upplevs (Mohanty, 2007: 37). Vidare framställer den 
västerländska feminismen kvinnor från tredje världen som ett i sig enhetligt 
subjekt – tredjevärldenkvinnan – som påstås ha samma behov och problem. Hela 
gruppen beskrivs som att de saknar valmöjligheter och handlingsfrihet. Oavsett 
klass eller social ställning är problemen de samma, och valmöjligheterna 
obefintliga (Mohanty, 2007: 46).  

I den västerländska feminismen framträder tydliga dikotomier mellan den 
västerländska kvinnan och kvinnan i tredje världen. Tredjevärldenkvinnan är 
”okunnig, fattig, obildad, traditionsbunden, religiös, huslig, familjeorienterad, 
trakasserad etc.” (Mohanty, 2007: 38). Den västerländska kvinnan är istället 
välutbildad, modern, har kontroll över den egna kroppen och sexualiteten och är 
dessutom fri att fatta sina egna beslut (Mohanty, 2007: 38). Konstruerandet av en 
genomsnittlig tredjevärldenkvinna ger upphov till en dikotomi med två tydliga 
motpoler, den västerländska kvinnan är normen och tredjevärldenkvinnan är 
avvikande och målas upp som den Andra (Mohanty, 2007: 33-35). Motpolerna 
konstruerar en bild av att en grupp är utsatt och exploaterad och den andra är 
priviligierad.  

Mohanty menar att påståendet om tredjevärldenkvinnor som en enhetlig 
förtryckt grupp bär koloniala drag. Representationen av den Andra i kontrast till 
självrepresentationen av den västerländska kvinnan skapar ett exploaterat objekt 
(tredjevärldenkvinnan) och ett priviligierat ”sant” subjekt (den västerländska 
kvinnan) (Mohanty, 2007: 54). Denna stereotypiserade representation bidrar till 
att vidmakthålla västvärldens maktposition i förhållande till tredje världen, och är 
ett uttryck för diskursiv makt (Mohanty, 2007: 56).  

Mohanty avslutar sin essä med en diskussion kring att representationen av den 
Andra, tredjevärldenkvinnan, även konstituerar jaget, den västerländska kvinnan. 
Genom att definiera hur den andra kvinnan är och hur jaget inte är, skapas den 
västerländska kvinnan. Skillnaderna mellan de två grupperna kvinnor ger upphov 
till den egna identiteten och självbilden (2007: 57). Detta är som framgår ovan ett 
centralt element i den ”vanliga” postkolonialismen. 

2.1.2 Synen på makt inom postkolonialismen  

För att sammanfatta det teoretiska ramverket kommer synen på makt inom 
postkolonialismen och den postkoloniala feminismen kort behandlas. 
Genomgången ovan har visat att makten till stor del utövas diskursivt genom att 
en verklighet och gränser för tänkandet konstrueras som inte är jämlik. Kärnan är 
att de maktrelationer som konstruerandet under den faktiska expansiva 
kolonialtiden lever kvar.  

Den Andre, icke-västerlänningen konstruerades under kolonialtiden som 
underlägsen västerlänningen och de postkoloniala teoretikerna menar att detta 
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lever kvar. Västerlänningen konstrueras som normen och den Andre avviker från 
den. Dessutom reduceras den Andre från att vara en individ till att betraktas som 
del i en grupp. Att endast se till gruppen förminskar individen och tar inte hänsyn 
till de olikheter som finns och är en kolonial praktik. Den Andres behov 
homogeniseras och utgår från västerländska värderingar och normer. Dessutom 
skapas en bild av att västerlänningen måste rädda och utveckla den Andre och den 
Andre får inte vara med och sätta agendan för förändringen. 
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3 Att studera diskursen – 
metodologiskt ramverk  

För att undersöka forskningsproblemet och besvara frågeställningen kommer 
diskursanalytisk metod att användas.  

Diskursanalys handlar om att undersöka samhället med språket i centrum 
(Bergström & Boréus, 2012: 354). Iver. B Neumann definierar diskurs på följande 
sätt: ”En diskurs är ett system för skapande av en uppsättning utsagor och 
praktiker som, genom att få fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer 
eller mindre normala” (Neumann, 2003: 17). Det handlar alltså om att en 
”sanning” etableras som utmålas som det rätta sättet att vara, tänka och handla. 
Diskursanalysen har sedan till uppgift att avslöja hur dessa representationer 
konstitueras och vilka som är representerade i en särskild diskurs (Neumann, 
2003: 34). 

Diskursanalys är lämplig om man är intresserad av underliggande 
maktstrukturer och metoden har tydliga kopplingar till Steven Lukes maktbegrepp 
och det tredje ansiktet i hans analysmodell. Det tredje ansiktet handlar om makten 
över tanken vilket har mycket gemensamt med diskursanalysen, som intresserar 
sig för språkets konstituerande förmåga (Bergström & Boréus, 2012: 381). 
Dessutom passar det valda teoretiska ramverket, postkolonial teori, väl ihop med 
diskursanalys. Postkolonial teori är som nämnts starkt förknippat med 
poststrukturalismen som handlar om just diskursens konstituerande roll. Dessutom 
syftar teoribildningen till att undersöka underliggande maktstrukturer vilket 
diskursanalysen är bra på att avtäcka.  I denna uppsats kommer inriktningen 
diskursteori att användas. Denna metod kommer att förklaras utförligt nedan.   

3.1 Diskursteori 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är företrädare för diskursteorin som utgår från 
ett hermeneutiskt synsätt. Centralt är att språket inte representerar verkligheten 
utan konstituerar den. Det finns ingen objektiv verklighet utan den skapas och 
förändras genom språket (Bergström & Boréus, 2012: 368, Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 24-25). Det är dock viktigt att poängtera att de inte menar att 
verkligheten inte finns för det gör den oberoende av människan. Poängen är 
endast att verklighetens betydelse skapas genom diskursen (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 35-36).  

Diskursen kretsar kring tecken vilket är kombinationen av ett tings språkliga 
betydelse och dess innehåll. Till exempel är tecknet volontär en sammanvägning 
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av den språkliga betydelsen – en person som arbetar gratis – och tankeinnehållet – 
exempelvis en god person som brinner för att hjälpa andra (jfr Bergström & 
Boréus, 2012: 365). Diskursteorins syfte är att undersöka kampen om tecknens 
betydelse och varför vissa betydelser blir konvention (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 24). 

Laclau & Mouffe menar att språket är en social praktik och det är i sociala 
kontexter som språket får sin betydelse. Allting är en diskursiv process, det är inte 
endast språket i form av text och tal som betraktas som en del av teckensystemet 
utan även alla sociala fenomen och institutioner ska betraktas som en potentiell 
del av en diskurs (Winter Jørgensen & Philips, 2000: 25, 30, 35, Bergström & 
Boréus, 2012: 364).  

3.1.1 Diskursens beståndsdelar  

För att förstå denna metod behöver ett antal diskursteoretiska begrepp behandlas 
som utgör diskursens beståndsdelar. Självklart finns det en större terminologi än 
som presenteras här, men jag kommer endast behandla de som är centrala för 
forskningsproblemet. Alla tecken i en diskurs är så kallade moment. Ett moments 
betydelse fastställs i relation till andra moment och i skillnaden mellan dem. 
Nodalpunkter är priviligierade tecken i diskursen, till exempel volontärresa inom 
diskursen om volontärturism. De andra tecknen ordnas kring nodalpunkten som är 
i centrum av teckensystemet och de andra tecknen får betydelse i relationen till 
den.  Nodalpunkten är tom i sig själv vilket innebär att den inte har någon 
betydelse på egen hand. Den fylls med innehåll och får betydelse genom 
relationen till de andra tecknen i diskursen, precis som momenten. Ett element till 
sist är ett tecken som ännu inte har fått någon fixerad betydelse utan har flera 
olika potentiella betydelser och är därmed mångtydiga (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 26-27, Bergström & Boréus, 2012: 365-367).  

3.1.2 Skapande av betydelse  

Diskursens syfte är att omvandla element till moment, alltså fastslå elementens 
betydelse och omvandla mångtydigheten till entydighet. Det pågår en strävan efter 
att etablera en totalitet, att fixera diskursen, vilket sker genom att utesluta andra 
möjliga betydelser. De betydelser som exkluderas bildar ett diskursivt fält och det 
skapas en diskursiv in- och utsida (Bergström & Boréus, 2012: 366). Betydelserna 
i det diskursiva fältet kan dock alltid komma tillbaka och göra anspråk på att vara 
en del av diskursen och det pågår därför en ständig kamp om konstitueringen av 
betydelse. Definitionen av diskursens betydelse är alltså aldrig definitiv utan kan 
alltid förändras och kan därför förstås som en tillfällig fixering av betydelse och 
reducering av möjliga betydelser (Winter Jørgensen & Philips, 2000: 26-28, 29). 
Centralt för denna process är begreppet kontingent vilket innebär att allting hade 
kunnat vara - och kan komma att bli - på ett annat sätt. Det innebär att alla 
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moment, diskurser och identiteter skulle kunna ha en annan betydelse än de har nu 
(Winter Jørgensen & Philips, 2000: 54). 

Hur går då betydelseskapandet till? Tecken sätts i relation till andra tecken 
genom artikulering. Begreppet syftar på den process i vilken det skapas en 
relation mellan olika element så att dess betydelse förändras och kan etableras. 
Därmed skapas förutsättningar för en diskurs att uppstå. (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 28, Bergstöm & Boréus, 2012: 365:368).   

Den sociala tillvaron och diskursiva praktiken betraktas som en ständigt 
pågående konflikt – det råder antagonism om betydelser. Antagonism innebär 
konflikt om meningsskapande, en konflikt om att befästa elementens betydelse. 
Detta uppstår då diskurser kolliderar (Winter Jørgensen & Philips, 2000: 47-48, 
Bergström & Boréus, 2012. 369-370). Detta tillstånd kan ersättas av hegemoni 
genom en hegemonisk intervention, vilket innebär att en diskurs tar över och blir 
den enda som gäller. Ett tillstånd med endast en ”sanning” har ersatt den 
antagonistiska situationen och en förvandling från konflikt till diskurs har skett 
(Winter Jørgensen & Philips, 2000: 48). I Bergström och Boréus framställning av 
diskursanalys benämns hegemoni som ”organisering av samtycke” (2012: 372).  

Diskursteorin kan sammanfattas genom citatet ”In that sense, we can talk 
about a discourse: all signs are moments in a system and the meaning of each sign 
is determined by its relations to other signs” (Winter Jørgensen & Philips, 2000: 
26). 

3.1.3 Identitetsskapande  

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe undersöker även skapandet av identiteter för 
individer och grupper. Identitet betraktas som något helt och hållet socialt och 
skapat i diskursen. Den är inte beständig och stabil utan kan förändras på samma 
sätt som diskurser. Alltså präglas även identitetsskapandet av antagonism och 
hegemoni (Bergström & Boréus, 2012: 371). Det finns inte en möjlig identitet 
utan det pågår alltid en kamp om olika definitioner av subjektet (Winter Jørgensen 
& Philips, 2000: 42). 

I Laclau & Mouffes analys av identitetsskapande är subjektspositioner ett 
centralt begrepp. De sätter inte subjektet i sig i fokus, utan intresserar sig för hur 
subjektet, individens identitet, bestäms i förhållande till vissa specifika positioner 
och hur dessa relaterar till varandra (Bergström & Boréus: 371-372). 
Subjektspositioner kan liknas vid roller som individen iklär sig i olika situationer, 
i fallet ”volontär” kan det handla om ”lärare”, ”extramamma” och ”räddare”. 
Enligt Laclau och Mouffe är individen alltid definierad av flera motstridiga 
subjektspositioner samtidigt, identiteten är aldrig total, hel och orubblig. Dock 
pågår en ständig kamp och strävan efter att bilda en helhet (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 42).  

Identitet innebär att man identifierar sig med något vilket i diskursteorin är de 
subjektspositioner som finns tillgängliga genom diskursen (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 42). Inspirerade av Jacques Lacan talar Laclau och Mouffe om 
mästersignifikanter vilket är identitetens nodalpunkter. Precis som nodalpunkten 
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är mästersignifikanten tom i sig själv och får betydelse i relation till annat. Runt 
mästersignifikanterna definieras identiteten genom ekvivalenskedjor. Element som 
representerar mästersignifikanten länkas samman i kedjor och skapar betydelse 
tillsammans genom relationen mellan elementen.  

Den ”egna” ekvivalenskedjan kontrasteras mot andra ekvivalenskedjor och 
genom skillnader, differentiering, mellan dessa skapas identiteten. Jaget skapas 
genom en motpol, genom vad man inte är skapas vad man är (Winter Jørgensen & 
Philips, 2000: 42-43, Bergström & Boréus, 2012: 367). Identitetsskapandet kan 
sammanfattas genom citatet ”Identity is always relationally  organised; the subject 
is something because it is contrasted with something that it is not” (Winter 
Jørgensen & Philips, 2000: 43). Detta har starka kopplingar till postkolonialismen 
eftersom den teoribildningen menar att konstruktionen av den Andre även 
konstruerar jaget vilket var centralt för identitetsskapandet i kolonialmakterna.  

Sammanfattningsvis sker identitetsskapandet alltså relationellt genom 
ekvivalering och differentiering. Mästersignifikanten (till exempel volontären) har 
ingen betydelse i sig själv, utan får betydelse genom att element relaterade till 
mästersignifikanten kopplas ihop och skapar betydelse tillsammans, genom 
ekvivalering. Dock måste detta även ske i kontrast, i differentiering, till något som 
mästersignifikanten (volontären) inte innefattar. Att vara behövd kräver att någon 
är behövande, att vara aktiv kräver att någon annan är passiv och så vidare. Varje 
element i ekvivalenskedjan har därmed en motsvarighet som säger vad 
mästersignifikanten inte är.  

Konkret kommer identitet i denna uppsats undersökas genom att 
mästersignifikanten identifierats i diskursen (volontär) och därefter de element 
som i en ekvivalenskedja skapar betydelse för mästersignifikanten. Elementen är 
behövd, kunnig, trygg och aktiv. Dessa relateras till sin motsats, vad volontären 
inte är, och den Andres identitet konstrueras genom ekvivalenskedjan behövande, 
okunnig, otrygg och passiv.  

3.2 Studiens avgränsning av material och diskurs  

Denna uppsats omfattar volontärresor som stämmer överens med Zoë Alexander 
och Ali Bakir definition i kapitel 1.4.1 av volontärturism, med tillägget om 
okvalificerade volontärer. Alltså kommer volontärer som är okvalificerade och 
volontärarbetar under en kortare period genom renodlade volontärresebyråer som 
tar betalt av volontären att behandlas.  

Det som kommer att undersökas är hur volontärföretagen framställer 
volontären i sin marknadsföring och information och hur denna diskurs skapar 
volontärens identitet. Materialet är följaktligen företagens marknadsförings- och 
informationsmaterial. Laclau & Mouffe menar att allt är text och inkluderar bland 
annat språk i tal och skrift, visuell kommunikation och inte minst sociala praktiker 
(Winter Jørgensen & Philips, 2000: 30). I denna uppsats kommer därför text 
tolkas brett och innefatta skriven text, bilder och filmer.  
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Den text som har varit i fokus är företagens hemsidor och delarna med 
projektbeskrivningar, allmän information om vad det innebär att vara volontär 
samt deras sidor med frågor- och svar. Undersökningen har även avgränsats till att 
omfatta projekt som ägnar sig åt samhällsutveckling som till exempel 
kvinnoprojekt, och de som arbetar med barnomsorg och undervisning. Hänsyn har 
inte tagits till i vilket land projekten genomförs. 

Det görs även en avgränsning av vilka företag som inkluderas i 
undersökningen. Endast företag med kontor i Sverige innefattas, alla företagen är 
inte ”svenska” men har verksamhet i Sverige. Dessutom inkluderas endast företag 
som är renodlade resebyråer. Dessa avgränsningar görs för att få ett jämförbart 
material. Det är en stor industri och företagen och projekten skiljer sig självklart åt 
men genom att avgränsa efter dessa kriterier erhålls ett mer enhetligt och 
överskådligt material med så lika förutsättningarna som möjligt.  

De företag som undersöks är Amzungo, Good Travel, GoXplore, Projects 
Abroad och Volontärresor AB. Undersökningen av Projects Abroad har i 
huvudsak utgått från deras informationsbroschyr från 2011/2012. Materialet är i 
huvudsak på svenska, förutom vad gäller Projects Abroad. Deras broschyr är på 
engelska, och citat från det materialet kommer att vara på engelska för att 
möjliggöra största transparens och därmed skapa förutsättningar för 
intersubjektivitet.  

Jag har valt att ta med långa citat, för att läsaren ska ha möjlighet att själv 
skapa sig en uppfattning om materialet. På detta sätt ökar transparensen och 
därmed intersubjektiviteten i analysen.  
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4 Konstruktionen av volontären och 
den Andre 

I detta kapitel kommer resultaten av den ingående läsning som har gjorts av 
materialet att presenteras.  

Enligt postkolonialismen var konstruktionen av den koloniserande 
betydelsefull även för konstruerandet av kolonisatörens identitet. Som behandlat i 
kapitel 2 skapades kolonisatörens identitet genom att man skapade sin påstådda 
motsats, den Andre. Detta är även centralt i diskursteorin, Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe menar att identitet skapas relationellt. I en diskursiv kamp 
konstrueras innehållet i individens identitet genom ekvivalenskedjor 
(ekvivalering) och differentiering.  

I den undersökta diskursen lyser den Andre i stort sett med sin frånvaro. Hur 
lokalinvånarna som mottar volontärernas hjälp är eller reagerar uttrycks inte 
explicit i texten. Dock skapar, i enlighet med föregående resonemang, volontärens 
konstruerade identitet även den Andres. Därmed kan jag, genom att undersöka 
volontärens identitet, även undersöka den Andres. Det kommer att göras genom 
att ställa upp begreppspar utifrån de beskrivningar av volontären som återfinns i 
materialet och genom att resonera kring hur dessa skapar två identiteter – 
volontärens och den Andres. Begreppsparen kommer sedan att diskuteras utifrån 
det teoretiska ramverket.  

4.1 Ekvivalering och differentiering 

Efter läsningen av materialet har ett antal element identifierats i diskursen om 
volontärturism vilka konstruerar mästersignifikanten volontären. Elementen är 
behövd, kunnig, trygg och aktiv. Dessa ord bildar en ekvivalenskedja som 
tillsammans och i relation till varandra skapar identiteten volontär (se kapitel 
3.1.3). Eftersom identitet skapas relationellt och genom differentiering måste det 
även finnas något som jaget inte är. Man kan inte vara behövd om ingen behöver 
en. Därigenom skapas även en ekvivalenskedja om vad volontären inte är, alltså 
vad den Andre är. Mästersignifikanten i denna ekvivalenskedja är den Andre. 
Begreppsparen behövd-behövande, kunnig-okunnig, trygg-otrygg och aktiv-passiv 
framträder. I den följande analysen kommer vart och ett av begreppsparen i 
ekvivalenskedjan att behandlas självständigt, för att sedan diskutera hur de 
tillsammans konstruerar volontären och den Andre.  
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4.1.1 Behövd – behövande  

Det första elementet i diskursen är att volontärresebyråerna talar om volontären 
som att hon är behövd, vilket gör den Andre till behövande. Företagen talar inte 
om utveckling, utan om att volontärerna behövs, kan hjälpa till eller att de gör 
skillnad. Beskrivningen av volontären som behövd är mycket central och 
framkommer i stort sett i alla projektbeskrivningar som ligger till grund för denna 
undersökning. För alla företag förutom GoXplore handlar en del av deras 
allmänna informationssidor om huruvida man gör nytta som volontär, och svaret 
är alltid ja. Företagen påpekar dock att man inte kan rädda världen som volontär, 
utveckling är ett långsiktigt arbete som tar mycket tid men man gör en liten del på 
vägen (Volontärresor 1, Good Travel 1, Amzungo 1, Projects Abroad 1).  

På Volontärresor AB:s hemsidas startsida hittas en bild på en kvinnlig 
volontär som lyfter upp en skrattande ghanansk pojke i luften. I bilden står: ”Du 
behövs i Ghana! I Ghana är behovet av volontärer stort! Ta chansen att åka till 
detta fantastiska land och gör skillnad för barn och ungdomar på landsbygden” 
(Volontärresor 2).  

I texten och bilden är det tydligt att volontären konstrueras som behövd. Det är 
som att Ghana skriker efter hjälp, du måste komma hit och hjälpa oss! (min 
tolkning, ej citat). Bilden tillsammans med texten blir talande för hur 
Volontärresor AB talar till de potentiella volontärerna, som att man verkligen 
behövs och har möjlighet att göra barn som har det tufft glada, precis som 
volontären på bilden. Detta är inte unikt för Volontärresor AB, utan förekommer 
hos alla fem företag (Good Travel 2, Amzungo 2, GoXplore 1, Projects Abroad 2: 
23),  

Ett annat exempel på att volontären beskrivs som behövd är på GoXplores 
hemsida där de presenterar projektlandet Ghana.  

 
I Ghana finns ett stort behov av just Din hjälp. Din hjälp att förbättra situationen 
för det ghanesiska folket på olika vis. Listan är lång och i Ghana finns en uppsjö 
av olika områden som kan ha nytta av vår hjälp och vårt stöd (GoXplore 2).  
 
I denna beskrivning av projektområdet Ghana blir det tydligt att utvecklingen i 

Ghana ska ske med hjälp utifrån och att ghaneserna är behövande. Citatet 
implicerar att volontären är behövd av lokalbefolkningen, att volontären, och inte 
lokalbefolkningen, har förutsättningarna för att utveckla landet.  

Detta konstruerar en tydlig skillnad mellan den behövda volontären och den 
behövande Andre och det första elementet i ekvivalenskedjorna om volontären 
och den Andre identifieras.  

Begreppsparet behövd – behövande återfinns även i det teoretiska ramverket. 
Postkolonialismen undersöker hur kolonisatörerna under kolonialtiden 
legitimerade sin verksamhet genom att man påstod sig rädda de koloniserade, de 
var ociviliserade och barbariska och kolonisatörerna skulle ändra på detta. Under 
kolonialtiden talades det om att det var den vite mannens skyldighet att kolonisera 
för att utveckla de ociviliserade kolonierna (Loomba 2008: 165-166, Mohanty 
2007: 74, Thörn m.fl., 1999: 23). Tanken om att västerlänningar behövs i Ghana 
för att utveckling ska ske, kan kopplas till den koloniala tanken om civilisering.  
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Denna idéströmning återfinns även i den postkoloniala feminismen som 
kritiserar den västerländska feminismen för att ha en nedlåtande syn på 
tredjevärldenkvinnan och att hon behöver västvärldens hjälp för att utvecklas 
(Mohanty, 2007: 55). Detta återfinns i volontärturismen, trots att volontärerna 
saknar erfarenhet av utvecklingsarbete förväntas de kunna bidra. Dessutom 
bygger idéerna om vad utveckling är och hur det ska ske på västerländska 
värderingar och ideal, vilket kan betraktas som värdeimperialism. Detta återfinns i 
volontärturismen i och med att volontärerna reser ut i världen och sprider de 
västerländska värderingarna (jfr Pluim & Jorgenson, 2012).  

Vidare kritiserar den postkoloniala feminismen den västerländska feminismen 
för att inte lyssna på tredjevärldenkvinnans behov, önskemål och åsikter utan det 
drivs en agenda utifrån västerländska värderingar med en ton om att ”vi” ska 
rädda ”dem”. Tredjevärldenkvinnan får inte vara med och utforma agendan 
(Amos & Parmar, 2011: 53-55). Än en gång konstrueras en behövd västerlänning 
och en behövande Andre. I det undersökta materialet återfinns detta i och med att 
den Andre osynliggörs och det är oklart hur förankrade projekten är. Företagen 
samarbetar alltid med en lokal aktör, men dessa presenteras inte och någon 
problematisering kring projektens effekt och förankring sker inte. Alltså finns det 
tendenser till att den postkoloniala feminismens kritik är befogad även vad gäller 
volontärturism. Företagen presenterar inte projektländernas behov och önskemål, 
hur de involveras i utformningen av projekten eller vilka konkreta positiva 
effekter arbetet får. De Andra har ingen aktiv roll, utan är endast en bifigur i 
företagens diskurs.  

Ett annat centralt drag i den postkoloniala teoribildningen är kritik mot att den 
Andre konstrueras som ett anonymt kollektiv. Den Andre blir en grupp som påstås 
ha samma behov, problem och åsikter utan att ta hänsyn till interna skillnader 
(Loomba, 2008: 140, Mohanty, 2007: 46 ). Detta är tydligt inom volontärturismen 
eftersom materialet endast talar om en helhet och stereotypiserar hela länder och 
kontinenter till att ha samma behov. Till exempel talas det om det fattiga Ghana 
som en helhet och att alla Afrikas länder lider svårt av HIV/AIDS (Good Travel 2, 
Volontärresor 9). Allt detta handlar om att det konstrueras en skillnad mellan den 
behövda volontären och den behövande Andre. 

4.1.2 Kunnig – okunnig  

Det andra elementet i ekvivalenskedjan är kunnig. Volontären framställs som 
kunnig och kanske framförallt kunnigare är lokalbefolkningen i landet volontären 
reser till. Detta är tydligt framträdande när företagen talar om krav på förkunskap, 
eller snarare frånvaron av krav. Alla fem företagen påtalar att alla kan åka som 
volontär, att det inte krävs några särskilda förkunskaper. Volontären förväntas 
kunna bidra i projekten ändå, oavsett vad det är (vårdprojekt undantaget) 
(Amzungo 2, Good Travel 3, GoXplore 3, Volontärresor 3, Projects Abroad 2: 5).  

Ett exempel på detta är ett projekt via Volontärresor AB som handlar om 
kampanjarbete mot sexuella trakasserier där volontärerna åker runt till skolor och 
håller föreläsningar och workshops om sexuella trakasserier. I 
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projektbeskrivningen står det: ”Lärarna har ingen utbildning om sexuella 
trakasserier så ditt arbete gör stor nytta” (Volontärresor 3). Projektet kräver 
däremot inte några förkunskaper överhuvudtaget, förutom kunskap i engelska och 
ett brinnande engagemang för sociala – och rättvisefrågor. De lokala lärarna 
saknar utbildning i ämnet, men det krävs inte heller att volontärerna har det. Trots 
det förväntas volontärerna lära ut bättre än de lokala lärarna, trots att den formella 
kunskapsnivån är den samma – obefintlig. Det visar tydligt att volontären anses 
mer kunnig och att volontärens kunskap värderas högre än lokalinvånarnas.  

Denna bild bekräftas i Amzungos kvinnorprojekt i LungaLunga i Kenya. 
Amzungo skriver:  

 
Vill du coacha de ca 60 kvinnor med redan befintliga företag behöver de främst 
hjälp med marknadsföring och att hitta kanaler för att sälja sina produkter. Vissa 
har fått microlån för att starta men har svårt att få det att fungera eftersom de har 
bristande kunskaper inom vissa områden och kanske även svårt för att läsa/skriva 
(Amzungo 5).  
 
I detta citat framträder en tydlig skillnad mellan den kunniga volontären och 

den okunniga kvinnan i projektet. Den kenyanska kvinnan har både bristande 
kunskaper och lider möjligen även av analfabetism och ska få hjälp av volontären. 
För detta projekt krävs inte heller några förkunskaper förutom ”Grundläggande 
engelska men gärna lite arbets- och livserfarenhet” (Amzungo 5). Alltså är det 
inte givet att volontären har mer kunskap.  

 Volontären beskrivs med andra ord som kunnig medan lokalbefolkningen 
framställs som okunnig. Citaten visar att volontären antas besitta kunskap 
automatiskt som lokalbefolkningen saknar. Denna dikotomi om kunnig och 
okunnig återfinns i det teoretiska ramverket. Chandra Talpade Mohanty kritiserar 
den västerländska feminismen för att skapa stereotypa dikotomier mellan den 
västerländska kvinnan och tredjevärldenkvinnan. Bland annat menar hon att 
tredjevärldenkvinnan framställs som just okunnig och obildad i konstrast till den 
utbildade västerländska kvinnan (Mohanty, 2007: 38). I citaten som behandlas 
ovan skapas en tydlig skillnad mellan den kunniga volontären och den okunniga 
lokalbefolkningen, trots att volontären saknar kunskap om projektområdet. Jag 
menar att de visar att tydliga spår av den koloniala uppdelningen om kunskap 
finns kvar inom volontärturismen. 

Projektbeskrivningarna om undervisningsprojekt är särskilt tydliga med 
dikotomin, eftersom volontärer förväntas kunna undervisa helt utan erfarenhet. 
Framförallt görs reklam för att undervisa i engelska och företagen skriver att både 
elever och lärare har bristande kunskaper i språket. Alla lärare porträtteras som en 
enhetlig icke-engelsktalande grupp.  

I kapitel 2.1.1 behandlas även att Amos och Parmar menar att västerländska 
feminister anser att tredjevärldenkvinnan behöver bli politiskt skolade av 
västerländska kvinnor. Samma upplärningstanke återfinns inom den koloniala 
retoriken, då man påstods eftersträva att civilisera de koloniserade. De skulle läras 
att leva modernt istället för i sin primitiva kultur (Amos & Parmar, 2011: 57, 
Loomba 2008: 165-166, Mohanty 2007: 74, Thörn m.fl., 1999: 23). Detta kan 
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kopplas till volontärturismens idéer om att externa volontärer är kunnigare och 
behövs i länderna för att de ska utvecklas.  

Viktigt för motsatsen mellan kunnig och okunnig är även att västerländsk 
kunskap och värderingar konsekvent har haft en priviligierad ställning genom 
historien och så även idag (Mudimbe, 1999: 142). Detta är även tydligt 
framträdande inom den postkoloniala feminismen som menar att västvärldens syn 
på utveckling och jämställdhet dominerar (Mohanty, 2007: 55). Detta stärker 
bilden av att västerlänningar anses kunnigare och mer bildade, vilket enligt ovan 
återkommer inom volontärturismen.  

4.1.3 Trygg - otrygg 

Det tredje elementet är att volontären beskrivs som trygg.  
 
I världen finns barn och ungdomar som behöver trygghet och kärlek, som inte har 
detta som en självklarhet i sin vardag. Många av våra fantastiska projekt har 
startats av eldsjälar som brinner för att hjälpa andra. Ta chansen att hjälpa och 
utveckla dessa vackra själar. ’We all walk under the same sun’ (Volontärresor 5). 
    
Denna text återfinns på Volontärresor ABs hemsida som en samlad 

beskrivning av barn och ungdomsprojekt. Texten ackompanjeras av en bild på en 
leende kvinnlig volontär som kramar om fyra glada svarta pojkar.  

Citatet och bilden säger att volontären är en person som sprider kärlek och 
värme omkring sig. På bilden tyr sig barnen till volontären som ger dem närhet, 
kärlek och trygghet. Denna bild av volontären framträder även hos de andra 
företagen (se bl.a. Good Travel 5, GoXplore 5, Projects Abroad 2: 15, 
Volontärresor 7).  

Ofta handlar projektbeskrivningar för barnhemsprojekt om att volontären 
kommer in och ger kärlek och värme eftersom den lokala personalen inte hinner. 
Volontären får alltså vara den kärleksfulla trygga glädjespridaren som alla barnen 
tyr sig till. Amzungo skriver till exempel följande om ett av sina barnhemsprojekt: 
”På ett barnhem får du träffa barn som behöver trygghet, kärlek och 
uppmärksamhet, precis som alla barn. Bara din närvaro kommer att uppskattas 
starkt” (Amzungo 3).  

På företagens hemsidor kryllar det av bilder på vita, oftast kvinnliga 
volontärer som är omgivna av skrattande barn som kramar och klänger på henne 
(Amzungo 3, Good Travel 6, GoXplore 4. Projects Abroad 2: 11, Volontärresor 
7).  
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Bild 3 (Good Travel 6).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Bild 4 (GoXplore 4)  Bild 5 (Amzungo 3) 
 
Bilderna förstärker skapandet av volontären som en trygg, varm person som 

kommer med kärlek och uppmärksamhet till bortglömda och övergivna barn. 
Volontärresor AB har en film på sin hemsida med volontären Oscar som har 

varit i Ghana och arbetat på ett barnhem. Han berättar om varför han är volontär, 
vad han får göra och hur han upplever det hela. Vid ett tillfälle i filmen pratar han 
om fördelarna med att det är volontärer på barnhemmet.  

 
Det gör väldigt stor skillnad för dom, dom få barnen som är här, att ha nån som är 
väldigt tillgiven och kärleksfull med dom och som inte bara använder dom för att 
springa och hämta mat eller redskap eller sådär. Om vi inte skulle göra det här 
skulle den här generationen helt glömmas bort.  
 
Oscar fortsätter:  
 
Bara för att de är födda på andra sidan jorden ska de inte behöva födas in i ett 
kärlekslöst samhälle. Om jag då kan vara den personen för någon eller några 
under bara en kort period så kanske jag har hjälpt några i alla fall (Volontärresor 
4).  
 
Det är värt att notera att det är en manlig volontär som lyfts fram eftersom det 

oftast är kvinnliga volontären som porträtteras i materialet. Det Oscar uttrycker i 
filmen går i linje med citaten och bilderna ovan. Volontärerna gör en stor insats 
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genom att ge kärlek, trygghet och närhet till barn som har blivit övergivna och 
beskrivs som oälskade. Dessa beskrivningar kan samlas under adjektivet trygg. 
Det skapas även en tydlig kontrast mellan volontärerna och lokalinvånarna i 
filmen som av Oscar beskrivs som kärlekslösa och endast utnyttjar barnen till 
olika sysslor. Denna kontrast skapar det tredje elementet i ekvivalenskedjan om 
den Andra. Volontären är trygg, vilket genom relationellt identitetsskapande gör 
den Andra till otrygg. Ett exempel på detta ur volontärdiskursen är att 
beskrivningarna av barnhemsprojekten handlar om övergivna barn som inte har 
fått uppleva kärlek och trygghet. Indirekt säger det att den Andre inte kan erbjuda 
trygghet till sina barn.  

Mönstret om den trygga volontären och otrygge Andre återfinns inom den 
postkoloniala teoritraditionen. Dikotomin om kolonisatörerna och de koloniserade 
beskriver den Andre som barbarisk och irrationell, knappast två ord som 
förknippas med trygghet. Den Andre påstods vara oberäknelig och den svarte 
mannen var farlig och ett hot mot kvinnor (Loomba, 2008: 56-57, 153, Thörn 
m.fl., 1999: 20-21).  

Under kolonialtiden infantiliserades kolonierna och målades upp som 
kolonialmakternas barn som de behövde ta hand om och uppfostra. Västvärlden 
konstruerades som den trygge föräldern (fadern) som skulle ta hand om sina 
otrygga barn (Hall, 1997: 262-263). Denna retorik återfinns även i den 
postkoloniala feminismens kritik som menar att synen på utveckling genomsyras 
av att väst måste utveckla tredjevärlden. Den trygga fadern ska ta hand om sina 
barn.   

4.1.4 Aktiv – passiv  

Det fjärde och sista elementet i diskursen om volontären är aktiv. Att volontären 
är aktiv kommer till uttryck på framförallt två sätt. Först och främst genom att 
volontärresan framställs som en fantastisk erfarenhet, att volontären utvecklas 
mycket och lär sig om sig själv, sin kultur, får nya perspektiv på livet och så 
vidare. För det andra porträtteras volontären som en engagerad, driven och 
initiativrik person. Båda dessa beskrivningar hör ihop med att vara aktiv. 
Inledningsvis kommer erfarenhets- och personliga utvecklingsjakten behandlas 
och därefter engagemang, driv och initiativförmåga.  

Projects Abroad skriver om vad man får för pengarna, en punkt är self-
development och de skriver: ”You will become more independent and your self-
confidence will grow through this unique experience. These are all invaluable 
qualities that will enhance your future prospects” (Projects Abroad 2: 64). 
Företaget säljer in en personlig utveckling som en anledning till att göra en 
volontärresa och skapar därmed även en bild av att det är det som volontären är 
ute efter – utvecklas och få nya perspektiv på livet. Företagen påtalar även att det 
är en bra merit och att det ser bra ut på CV:t att ha varit volontär utomlands.  

Good Travel listar under fliken Personliga vinster med volontärresan en rad 
fördelar med att göra en volontärresa. En av dem är att det är en bra merit för 
framtiden.  
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Undersökningar har visat att arbetsgivare uppskattar och värdesätter 
volontärerfarenheter; bland annat visar det på ett personligt engagemang, 
beslutsamhet, ansvarsfullhet och empati. Det är populärt bland studenter, 
nuvarande som nyexaminerade, som vill bygga på sitt CV eller bland karriärister 
som antingen skulle vilja eller är i färd med att byta jobb. Volontärerfarenhet 
tillför ytterligare en dimension till en meritlista och ger kanske det lilla extra en 
arbetsgivare söker (Good Travel 4). 
 
Att sälja in volontärresan som en erfarenhet som gynnar dig i framtiden 

återkommer hos alla undersökta företag (Amzungo 4, Good Travel 4, GoXplore 4, 
Volontärresor 6, Projects Abroad 2: 5). Att företagen väljer att marknadsföra sig 
på detta sätt visar att de tror att det appellerar på volontärerna, att det är vad 
volontären söker. Volontären konstrueras som en aktiv person på jakt efter 
erfarenheter och personlig utveckling. Volontärresan målas upp som en arena för 
lärdom, en arena där hon har möjlighet att lära sig saker som hon inte hade kunnat 
lära sig hemma. Det är en investering i volontärens framtid, lika mycket som i 
projektens framtid. Volontären framställs tydligt som en aktiv person som gör 
aktiva medvetna val för att förbättra sina framtidsmöjligheter.  

Eftersom detta aktiva sökande sker på den Andres arena kan det vara 
problematiskt ur maktsynpunkt att västerlänningen använder den Andre som ett 
verktyg i den egna personliga utvecklingen och för att stärka sina 
karriärmöjligheter. Situationen hade varit en annan om människorna i 
projektländerna hade möjlighet att resa till volontärens land och få samma chans 
att utvecklas, men nu sker resorna endast åt ett håll och då uppstår en 
maktrelation.  

Att volontären framställs som aktiv framgår även av att hon beskrivs som 
engagerad, driven, modig och initiativrik. Volontären beskrivs av företagen som 
en engagerad person som inte är rädd för utmaningar (se bl.a. Amzungo 1, Good 
Travel 3). Det påtalas att det är viktigt med ett eget driv och att det är man själv 
som avgör hur mycket man får ut av sin resa. Egna initiativ uppmuntras i så gott 
som alla projektbeskrivningar, ett tecken på att volontären är och ska vara 
engagerad och driven (se bl.a. Volontärresor 8, GoXplore 5).  

Amzungo skriver på sin hemsida om vad en volontär är. De menar att:  
 
En volontär som vill arbeta utomlands är en modig person som är intresserad av 
att lära sig om andras kulturer och gärna vill göra en insats där det behövs. En 
volontär ska inte ersätta lokal arbetskraft utan tanken är att vara två extra händer. 
En volontär vill bidra med sitt engagemang och sina erfarenheter till andra och lär 
sig samtidigt mycket om sig själv, det nya landet och kulturen. Du lär dig kanske 
även ett nytt språk och får vänner för livet! (Amzungo 1).  
 
Vidare påpekar företagen på sina allmänna informationssidor att det som 

behövs för att kvalificera sig som volontär är driv, engagemang och en brinnande 
önskan att göra gott.  GoXplore beskriver till exempel vad det innebär att resa 
som volontär på följande sätt: ”Som volontär behöver du ha ett starkt 
engagemang, positiv attityd och självklart vara öppen för nya kulturer”. 
(GoXplore 4).  
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”Vi på Good Travel tycker att alla som vill ska kunna åka på en volontärresa. 
Allt som krävs är en vilja att hjälpa till och ett öppet sinne” (Good Travel 3), 
skriver Good Travel som svar på frågan om vem som kan åka som volontär. 
Företagen ställer alltså upp en kravprofil för vem som kan åka som volontär och 
skapar samtidigt en bild av vem volontären är. 

I materialet blir det tydligt hur man ser på volontärer. Det är en aktiv person 
med ett stort driv, mod och engagemang som kan och vill ta på sig stora 
utmaningar. I och med att identitet skapas relationellt står aktiv i relation till 
någon som är passiv – den Andre. Att beskriva volontären som aktiv med stort 
engagemang och driv, säger indirekt att lokalbefolkningen inte är det. Volontären 
behövs för att lokalbefolkningen inte har det som krävs. Dessutom är det 
volontären som kommer med hjälp, medan lokalbefolkningen tar emot den. Det 
skapas oundvikligen en skillnad mellan den aktive individen och den passive som 
får hjälp.  

Representationen av den aktive västerlänningen och den passive Andre 
återfinns inom postkolonialismen. En del av konstruktionen av den Andre under 
kolonialtiden var att porträttera hon som lat vilket hör tydligt ihop med passivitet 
(Loomba, 2008: 56-57, Thörn m.fl., 1999: 20-21). Den Andre kunde inte uträtta 
något på egen hand utan behövde den vite mannen för att föra samhället framåt. 
Detta kan även kopplas till den postkoloniala feminismens kritik av den 
västerländska, som går ut på en kritik av att den Andra framställs som att hon inte 
kan utvecklas på egen hand (Amos & Parmar 53-55, 57). Detta hör ihop med den 
behövande Andre, men även med att den Andre är passiv.  

Dessutom kan passivitet ses som ett tecken på begränsad frihet och begränsade 
möjligheter. Volontärens jakt på erfarenhet och personlig utveckling visar att hon 
är fri och har valmöjligheter. Hon är på jakt efter att fylla sin kunskapsbank med 
mer erfarenheter för att lyckas bättre på arbetsmarknaden. Detta sker på den 
Andres arena och riskerar att vara på dennes bekostnad. Det skapas en tydlig 
kontrast mellan volontären som kan välja och vraka mellan olika volontärprojekt 
och den Andre som passivt tar emot hjälpen.  Det blir tydligt att lokalbefolkningen 
inte har samma valmöjligheter - den Andre är inte fri och har inte en uppsjö av 
möjligheter för sin framtid. Erfarenhetssökandet på den Andres arena kan tolkas 
som att det skapas en skillnad mellan parternas framtidsutsikter. Denna kontrast 
mellan valmöjligheter återfinns i Chandra Talpade Mohantys texter. Hon menar 
att den västerländska feminismen porträtterar tredjevärldenkvinnan som att hon 
inte har några valmöjligheter (2007: 46). Hon är kontrollerad och ofri och har inte 
en uppsjö av möjligheter för framtiden.  
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5 Sammanfattning och slutsats 

Jag har nu presenterat resultatet av undersökningen av den diskurs om volontären 
som fem volontärreseföretag presenter i sin marknadsföring och information. Nu 
återstår endast att knyta ihop säcken - och sammanfatta resultaten och besvara de 
inledande frågeställningarna samt ge förslag på vidare forskning. Frågorna som 
uppsatsen har sökt svaret på är:  

 
- Hur konstrueras volontärens och den Andres identitet inom 

volontärturismen ur ett postkolonialt och diskursteoretiskt perspektiv?  
- Hur kan identitetsskapandet inom volontärturismen förstås som 

maktutövning utifrån postkolonial teori?  
 
För att börja med den första frågan, diskursteori och postkolonialismen menar 

att identitet konstrueras relationellt och därför har ekvivalering och differentiering 
använts för att undersöka identitetsskapandet.  Det är volontärens identitet som 
har varit i fokus men denna konstruerar indirekt den Andres.  

I analysen har två ekvivalenskedjor framträtt i materialet, dels om 
mästersignifikanten volontären, dels om mästersignifikanten den Andre. 
Volontärens identitet har konstruerats genom ekvivalenskedjan behövd, kunnig, 
trygg och aktiv. Varje element säger indirekt något om vad volontären inte är och 
vad mottagaren av volontärens arbete är och en ekvivalenskedja för den Andre har 
också konstruerats. Den Andre är dock även nödvändig för att konstruera jaget, 
eftersom identitetsskapande kräver en motsats att relatera till. Volontärens 
identitet säger därmed något om vem den Andre är, men den Andre är även 
nödvändig för att skapa volontärens identitet. Identitetsskapandet sker med andra 
ord i växelverkan, i enlighet med diskursteori och postkolonialteori. 

Detta leder oss in på den andra frågan om maktutövning. I diskursen framställs 
volontären tydligt som överlägsen den Andre och som att hon innehar en 
maktposition i förhållande till sin motpart. Dessutom präglas diskursen av en 
tanke om att tredjevärlden behöver hjälp utifrån för att utvecklas och 
volontärturismen utgår från västerländska värderingar. Vidare är det otydligt hur 
involverade de behövande är i utformandet av agendan för projekten. Till sist ses 
lokalbefolkningen som en homogen grupp, som en enhet med samma behov och 
önskemål. Det är även värt att notera att dikotomierna om den västerländska 
kvinnan och tredjevärldenkvinnan som Mohanty kritiserar västerländsk feminism 
för, framträder i diskursen (Mohanty 2007).  

Detta anser jag är uttryck för att volontärturismen reproducerar en 
postkolonial maktstruktur och därmed kan förstås som maktutövning Möjligen 
ligger det i sakens natur att en maktrelation är närvarande när en part hjälper en 
annan?  
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5.1 Vidare forskning  

Till sist vill jag presentera några förslag på vidare forskning om volontärturism. 
Jag anser det anmärkningsvärt att det i tidigare forskning har varit så lite fokus på 
hur volontärarbetet tas emot av lokalbefolkning, vad deras uppfattning i frågan är. 
Därför vill jag föreslå att vidare forskning fokuserar på detta. Det hade varit 
intressant att göra en identitetsanalys av volontären fast ur lokalbefolkningens 
perspektiv och undersöka hur identiteten skapas i den diskursen.  

Det saknas även, enligt mig, undersökningar av volontärturismens reella 
effekter för projekten och mottagarländerna. Jag föreslår därför att vidare 
forskning fokuserar på detta istället för på effekterna för volontären.  
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