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Volontärturism - En väg till utveckling eller undergång?  

En kvalitativ studie om hur Svenska volontärresebyråers projekt anknyter till Agenda 2030 

 
 

De globala hållbarhetsmålen, antagna år 2015, ska verka för en global satsning för ökad social, 

ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. I styrdokument publicerade 2018 från FN uppmanas 

berörda parter på olika nivåer att inkorporera mer ideellt engagemang i form av volontärarbete. 

Detta för att kunna etablera en lokal förankring som ska underlätta genomdrivandet av de 17 

målen, med tillhörande 169 delmål. En typ av volontärarbete som vuxit fram de senaste 20 åren 

är så kallade volontärresor, där ofta unga västerlänningar åker för att hjälpa till i projekt i 

utvecklingsländer, i kombination med nöjesresor.  

  

I denna studie undersöks hur projekt som erbjuds av svenska volontärresebyråer kan relateras 

till de globala hållbarhetsmålen, samt hur olika publikationer från FN om volontärarbete och 

hållbar turism kan förstås utifrån kommersiell volontärturism. Här har fyra svenska 

volontärresebyråers projektbeskrivningar synats och jämförts med delmålen för Agenda 2030. 

Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys av projektbeskrivningar från 

volontärresebyråernas hemsidor. Rättighetsperspektivet (Human Rights Based Approach) har 

använts vid analysen för att se på vilket sätt projektbeskrivningarna kan ses vara 

rättighetsbaserade. Resultaten visar på att volontärturism främst berör hållbarhetsmål för 

utbildning och biologisk mångfald, genom engelskundervisning och vård av djur och natur. I 

de projekt som finns kan kvalitén på de insatser som görs ofta inte garanteras, och en 

medvetenhet kring hållbarhetsmålen tycks heller inte finnas. Engagemanget kan därför ses 

adressera effekterna av strukturella problem, men inte verka för en lösning av de grundläggande 

orsakerna till problemen. En förbättring som föreslås för att volontärturism ska kunna bidra till 

en väg till utveckling är att öka kopplingen i projekten till Agenda 2030 genom 

kunskapsspridning. 

 
SÖKORD Volonturism, Volontärturism, Volontärarbete, Hållbar Turism, Agenda 2030, 

Utvecklingsarbete, Rättighetsperspektiv 
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Volunteer Tourism - A Road to Development or Despair? 

A qualitative study on how projects from Swedish volunteer travel agencies relate to the 

Sustainable Development Goals  

 
The sustainable development goals, published in 2015, were created as a global effort to 

increase sustainable social, economic and environmental development. In documents published 

in 2018 from the UN, relevant actors are encouraged to incorporate more voluntary work on 

different levels of society, in order to establish a local anchoring for the 17 goals with its’ 169 

sub-targets. One kind of non-profit work that has gained popularity in the last 20 years are the 

so-called volunteer travels, where tourists, often young Westerners, travel in order to help out 

in developing countries, in combination with leisure activities. 

In this study, descriptions of projects that are offered by Swedish volunteer- travel agencies 

have been examined as to how they relate to the Sustainable Development Goals, along with 

how different publications from the UN on how volunteerism and sustainable tourism can be 

understood in regard to commercial volunteer tourism. Here, four Swedish volunteer tourist 

agencies have been examined and compared to the sub-targets for the Sustainable Development 

Goals, also known as Agenda 2030. The method used is a qualitative content analysis of the 

project descriptions found on the web pages of the volunteer tourist agencies. The Human 

Rights Based Approach has been used to analyse the data in order to investigate in what way 

the project descriptions can be seen as rights based. The result shows that volunteer tourism 

primarily is related to development goals concerning education and biological diversity, 

through English classes and care of animals and nature. The established projects that are 

available often cannot guarantee the quality of the efforts being made and do not seem to 

incorporate an awareness of the Sustainable Development Goals. The activity can therefore be 

seen as addressing the effects of structural problems, rather than a solution of the underlying 

causes of the problems. A possible improvement that is suggested for volunteer tourism to 

contribute more to a road to development, is to more emphasize the connection between projects 

in volunteer tourism and the Sustainable Development Goals, mainly through knowledge 

sharing. 

 
Keywords Voluntourism, Volunteer Tourism, Volunteering, Sustainable Tourism, Sustainable 

Development Goals, Development Work, Human Rights- Based Approach 
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1. Inledning 

 

Vår värld med dess nationer möter ständigt nya utmaningar, allt från fattigdom och 

diskriminering till klimatkriser och krig. Många människor vill vara med och göra skillnad, 

något som bland annat märks i det växande intresset för ideellt arbete och så kallade 

volontärresor. I stort sett vem som helst kan åka till ett annat land för att volontärarbeta under 

en kortare tidsperiod, ofta i utvecklingsländer. I en strävan mot en utveckling som förväntas ge 

vår jord och dess invånare en ljusare framtid kom FN år 2015 att utveckla 17 mål och 169 

delmål som ska uppnås till år 2030 genom ett folk-centrerat och globalt samarbete. De fyra 

huvudområden för målen är; att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor 

i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen (UNDP, 2015r & United Nations 

Volunteers Programme, 2018).  

 

FN har sedan de globala hållbarhetsmålen, eller Agenda 2030 som de också kallas, genererat 

strategier för en så effektiv implementering som möjligt. Flera gånger har vikten av täta 

internationella samarbeten betonats, och även samarbeten mellan statliga och icke-statliga 

aktörer, samt civilsamhällesorganisationer. Dessa samarbeten uppmuntras för att på ett hållbart 

sätt inkorporera ett medborgarengagemang i allt från planering av strategier och policies till 

implementeringar av projekt på olika nivåer av samhället (Generalförsamlingen, 2019a). Detta 

poängteras i flera antagna rekommendationsdokument, så kallade resolutioner, från FN:s 

generalförsamling, där man aktivt uppmuntrar att involvera medborgare på en lokal nivå genom 

bland annat volontärarbete. I Generalförsamlingens 73:e sammanträde diskuterades hur ideellt 

arbete alltmer blivit en central del i implementeringen av Agenda 2030, och numera räknas som 

en av de viktigaste delarna för dess implementering. I samband med det sammanträdet 

publicerades även en rapport från generalsekreteraren om praktisk integration av volontärarbete 

i Agenda 2030. Tillsammans med detta föreslås ett sammanträde år 2020 i samarbete med 

Internationella Röda Korset vid namn ”Reimagining volunteerism for the 2030 Agenda”, där 

volontärarbetets praktiska anknytning till hållbarhetsmålen skulle utvecklas och diskuteras 

(Generalförsamlingen, 2019a). Med detta i åtanke vore det intressant att ställa sig frågan om 

även kommersiella volontärresor, eller volontärturism som det ofta kallas, kan inkluderas som 

en aktiv aktör i det arbetet, då detta är ett populärt växande sätt att resa. 

 

Idéen att kombinera samhällsnyttigt arbete med resande är inte ny och har kommit i många 

former genom åren, såsom missionsresor eller praktik. Däremot har de senaste 20 årens 

resvanor mer och mer präglats av den ökande trenden av volontärturism till utvecklingsländer 

(Proyrungroj, 2017). Tidigare innebar internationellt volontärarbete oftare utbildade personer 

som arbetade för ickestatliga organisationer (NGO) under en lite längre tid, medan 

verksamheten idag främst involverar unga utan högre utbildning. Resorna sker idag också 

generellt under en kortare tidsperiod på alltifrån ett par veckor till några månader, och de 

organiserande aktörerna för dessa resor är ofta vinstdrivande företag (Wearing och McGehee, 

2013). Enligt Godfrey (2018) positionerar vissa forskare dessa volontärresor, fortsättningsvis 

refererat till som volonturism, som en typ av alternativ turism, medan andra ser det som en form 

av ekoturism. Detta eftersom det kan ses som ett mer hållbart sätt att turista, där man under sin 

resa väljer att arbeta ideellt i lokalsamhället. Volonturism förknippas ofta med välgörenhet, och 

relateras till utvecklingsarbete och bistånd både på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

plan, där man menar sig hjälpa underutvecklade, fattiga samhällen som inte alltför sällan 

drabbats av katastrofer (Godfrey, 2018). Verksamheten är dock inte helt oproblematiskt, och 

har i tidigare forskning fått kritik för att främja en slags global maktstruktur som för tankarna 

tillbaka till kolonialtiden, i och med de ojämlika relationer som kan uppstå mellan de olika 
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grupper som möts, ofta på grund av ekonomiska skillnader (Proyrungroj, 2017). 

Kommersialiseringen av volontärresor har dessutom bidragit till högre krav på lokalsamhället 

att kunna leverera god komfort, en acceptabel svårighetsnivå på arbetet och säkerhet för 

resenären (Godfrey, 2018). Samtidigt har sektorn sällan ställt krav på företag att agera på ett 

miljömässigt och socialt hållbart sätt gentemot värdlandet (Hall & Brown, 2010). Trots den 

kritik som riktas mot volonturism fortsätter fenomenet att vara oerhört populärt och omfatta en 

multi-miljardindustri (uppskattningarna varierar något). Ideellt arbete har av forskaren 

Proyrungroj (2017) betonats som en möjlighet till personliga interkulturella möten, 

utvecklingsarbete och meningsfulla erfarenheter, vilket kombinerat med fritidsresor ger 

volonturism sin unika prägel. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Med avstamp i FN:s egen betoning på vikten av ideellt engagemang för att nå hållbarhetsmålen 

ser vi en relevans i att undersöka hur även den kommersiella volonturismen förhåller sig till 

detta. Det finns fram till skrivande stund ingen forskning som vi funnit kring kopplingen mellan 

kommersiell volonturism och Agenda 2030. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka 

på vilket sätt beskrivningar av projekt som erbjuds av svenska volontärresebyråer förhåller sig 

till de globala hållbarhetsmålen. De frågeställningar som vi undersöker i studien är följande: 

  

• Vilka hållbarhetsmål berörs i svenska volontärresebyråers projektbeskrivningar? 

• Hur förhåller sig projektbeskrivningarna som erbjuds hos svenska volontärresebyråer 

till de FN resolutioner som finns kring hållbar turism? 

• Hur kan de strategier för volontärarbete som föreslås i FN:s rapporter 73/254 och UN 

State of the World Report appliceras på svensk volonturism? 

 

3. Bakgrund  
 

För att förstå de globala målen och det arbete de uppmuntrar till, är det först viktigt att vi förstår 

vad som menas med hållbar utveckling, vad hållbarhetsmålen inbegriper samt vad FN 

presenterat kring volontärarbete och hållbar turism. Vi ska i följande avsnitt gå igenom detta, 

samt hur de undersökta svenska volontärresebyråer ställer sig till hållbart resande.  

3.1 Hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen  

 

FN:s världskommission för miljö och utveckling beskriver hållbar utveckling som ”en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (UNDP, 2015). Definitionen etablerades år 1987, 

men samma beskrivning fortsätter användas och fungerar nu som den grundbult som 

karaktäriserar de globala hållbarhetsmålen. Definitionen rymmer både en social, miljömässig 

och ekonomisk aspekt av hållbarhet, vilket inkorporerats i Agenda 2030.  

 

Som vi nämnt tidigare har FN:s generalförsamling tydligt noterat genom olika typer av 

publikationer att ideellt arbete måste utgöra en central del för att kunna engagera medborgare i 

världens nationer i de globala hållbarhetsmålen. Detta förespråkas för att hållbarhetsmålen ska 

bli lokalt förankrade och anpassade till den lokala kontexten. På så sätt skiljer de sig åt från 

tidigare liknande satsningar, som Milleniemålen, vilka kan ses som föregångare till Agenda 
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2030 i det att de var den första globala satsningen för en ökad hållbar utveckling. De första 15 

åren av det nya millenniet, mellan år 2000–2015, jobbade FN med alla dess organ och 

medlemsländer för en bättre värld utifrån åtta mål. Dessa var tydligt inriktade på 

fattigdomsbekämpning, förbättra situationen för kvinnor, utbildning och hälsa, och satte tydligt 

barns välbefinnande i centrum för en mer hållbar framtid (UNICEF, u.å.). När tidsfristen löpte 

ut år 2015 ersattes de med 17 nya ambitiösa mål, med 169 underliggande delmål för att utifrån 

fler aspekter jobba för en hållbar framtid i samhällets alla delar.  

Bild 1 visar de 17 huvudmålen.  

 
Bild 1 (Regeringskansliet/ FN, 2016)  

Förutom mer specifika undermål, inkorporerar de 17 målen även 230 mätbara indikatorer för 

att konkret kunna observera de framsteg som görs. Målen antogs som en global 

överenskommelse mellan de 193 medlemsländerna, där varje medlemsland fick i uppgift att ta 

fram nationellt gällande indikatorer för att mäta framstegen. Redovisning av ett lands arbete 

kan göras årligen på FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), men det är inte 

obligatoriskt. Målen är utformade för att vara mer omfattande än dess föregångare, att inkludera 

fler aspekter av hållbar utveckling, och framför allt stärka de med sämst förutsättningar. FN:s 

utvecklingsprogram UNDP beskriver hållbarhetsmålen som ”[…] integrerade och odelbara. De 

har visserligen nummer, men det betyder inte att ett mål prioriteras över det andra. Genom att 

ett mål uppfylls så förenklar det vägen att uppnå ett annat.” (UNDP, 2015r). Detta innebär att 

målen inte går att fokusera på ett i taget, utan kräver en sammanknuten satsning för att hantera 

alla aspekter av en hållbar utveckling.  

3.2 Agenda 2030 och volontärarbete 

 

FN:s generalförsamling som organ har ingen tvingande kraft att få medlemsländer att verka för 

det som blir överenskommet, men resolutioner, beslut och uttalanden väger fortfarande tungt 

eftersom mötet är så pass globalt i sitt deltagande. Målen är utvecklade att vara folk-centrerade, 

vilket innebär att dess implementering alltmer inkluderar ett medborgarengagemang (UNDP, 

2015r). I dagsläget utgör de kärnan i flera nationella handlingsplaner. Tillsammans med 

nationalstater har civilsamhället, mellanstatliga institutioner och den privata sektorn i allt större 
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utsträckning inkorporerat hållbarhetsmålen i allt fler aktiviteter, vilket i vissa fall även inneburit 

en ökning av ideellt engagerade medborgare (United Nations General Assembly, 2018). Både 

offentliga och privata sektorer samt civilsamhället, akademier och övriga rörelser uppmuntras 

av generalförsamlingen att involvera volontärer i sitt arbete. Även stater uppmanas här att 

implementera lagar och riktlinjer för att kunna bidra till den ideella sektorns säkerhet och 

därmed kunna reglera och bistå volontärers verksamhet på bästa sätt (Generalförsamlingen, 

2019a). När generalförsamlingen samlades till sin 73:e session i december 2018 behandlades 

just ämnet om hur centralt inkluderingen av ideellt engagemang är både inom den ideella 

sektorn och den privata för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Detta resulterade i 

resolutionen 73/140. Efter det har flera officiella dokument och resolutioner publicerats där 

volontärarbete lyfts som en viktig pusselbit för att kunna inkorporera Agenda 2030 på en lokal 

nivå och bibehålla folket i centrum, så länge det ideella arbetet sker på ett ansvarsfullt sätt 

(United Nations General Assembly, 2018).  

 

Ett av dessa dokument som publicerats är 2018 ”State of the World Report” av United Nations 

Volunteers Programme, som behandlar hur ideellt engagemang praktiskt kan verka för Agenda 

2030 och vilka fallgropar det kan finnas i en så pass oreglerad sektor där övervakningen av de 

kulturella mötena och utvecklingsarbetet är otillräcklig. För att det samhälle som bistås med 

ideell arbetskraft ska kunna utveckla en ökad medvetenhet kring målen och inte undermineras 

i sin tålighet för yttre påverkan, måste ett ömsesidigt gynnande klimat etableras i den kontext 

där volontärer och lokalsamhälle möts. På så sätt skapas heller inte en beroendeställning där 

ideella krafter tas för givet inom utvecklingsarbetet, eller en slags ojämlik maktstruktur där den 

lokala kunskapen eller praktiken bortses från. I rapporten påpekas fortsättningsvis skillnaden 

mellan spontant och kortsiktigt involverade volontärer och lokalt integrerade volontärer, 

eftersom förberedelsearbete och lokalkännedom kan vara av vikt för att kunna göra ett så pass 

effektivt arbete som möjligt. Vid fysiskt arbete menar författarna till rapporten att fallgroparna 

är färre än vid till exempel undervisning och vård, då kortsiktigt engagemang fortfarande kan 

ha en påverkan om målet är enkelt, som att bygga en vattencistern. Dock finns även här risker 

med att volontären blir utnyttjad som billig arbetskraft eller satta i osäkra sammanhang vid vissa 

kortsiktiga projekt. I rapporten föreslås en slags samhälleliga överenskommelser med 

internationella aktörer, civilsamhällesorganisationer och regeringar där det lokala samhällets 

behov står till grund för det ideella arbetets planering, för att undvika en centraliserad eller 

ekonomiskt driven planering. I Agenda 2030 understryks vikten av att ha ett lokalt engagemang 

och inkludera marginaliserade grupper som ett sätt att verka för deras inkludering. Däremot har 

det antagandet kritiserats, då man inte kan säkerställa att ett lokalt agerande med att 

marginaliserade grupper resulterar i att de blir stärkta. Man kan alltså inte anta att lokalt 

volontärarbete automatisk agerar för utsatta och marginaliserade grupper (United Nations 

Volunteers Programme, 2018). För att arbeta vidare med att inkorporera ideellt arbete i Agenda 

2030 så har det föreslagits en teknisk konferens år 2020 i samarbete med Internationella Röda 

Korset för att kunna ta fram riktlinjer för praktisk integrering och stärkande av volontärarbete i 

arbetet med hållbarhetsmålen. Sammanträdet kommer hållas i samband med den internationella 

konferensen om hållbar utveckling vid namn ”Beyond 2020 – Reimagining volunteerism for 

the 2030 Agenda”, och planerar att diskutera hur man kan inkorporera flera aktörer i 

hållbarhetsmålen (Generalförsamlingen, 2019a). 

Även om spontant engagemang och lokalt drivet volontärarbete lyfts fram som ett exempel på 

gräsrotsaktivitet för att stärka de projekt som drivs, menar man att detta också ska uppmuntras 

med varsamhet, då det i rapporten varnas för risken med att detta är politiskt- eller maktdrivet 

och därmed dels kan ha en underliggande agenda eller dels inte inkludera vissa 

samhällsgrupper. Ideellt arbete kommer alltid att påverkas av samhällets risker, den kulturella 



5 

 

kontexten och globala händelser, vilket är varför man måste höja medvetenheten kring varför 

folk väljer att engagera sig och hur man bäst kan utnyttja altruism, det vill säga osjälviskt 

motiverade drivkrafter, för att bistå samhällen på ett hållbart sätt. Rapporten visar också på hur 

internationellt engagemang kan bistå med kontakter inom ett socialt nätverk, men också på hur 

bristen på lokal integration, kunskap och medvetenhet både kan avlägsna volontären från 

kulturen genom att bilda en slags parallell kontext, där volontären agerar utan att egentligen 

förstå vad den verkar för eller situationens allvar. Vidare lyfts också hur dessa brister kan leda 

till en uteslutning av ”ointressanta” grupper i den lokala kulturen. Det faktum att de flesta 

engagemang är kortsiktiga bidrar även till att främja dessa faktorer (United Nations Volunteers 

Programme, 2018). För att undvika att möten mellan människor från olika kulturella bakgrunder 

leder till att stereotyper om den andra gruppen fördjupas menar Liu att det är viktigt att parterna 

är interkulturellt kompetenta och känsliga för den andres kultur. Detta kan handla om att vara 

bekant med kulturella tabun och ta dessa i beaktning vid sociala interaktioner, känna till icke-

verbala sätt att kommunicera, såsom genom gester, och hur kulturen ser på fysisk kontakt och 

avstånd mellan människor. Allt detta är viktigt för att kunna sända och tolka budskap på ett 

relevant sätt och inte missa relevant information som den ena parten försöker nå fram med (Liu, 

2015). 

3.3 Hållbar turism & ekoturism 

 

Som tidigare nämnts diskuterades volontärarbete och dess koppling till Agenda 2030 under det 

senaste generalmötet. Något annat som också lyftes var hållbar turism, och hur det kan bidra 

till en positiv effekt för flera av hållbarhetsmålen, eftersom det är en så pass övergripande 

aktivitet. Sessionen resulterade i resolution 73/245 (Generalförsamlingen, 2019c) om Hållbar 

turism och ekoturism. I resolutionen poängterades hållbar turism och ekoturism som en lovande 

strategi för att driva på trenden av mer hållbar konsumtion, samtidigt som det kan bidra till fler 

anständiga arbetsvillkor för fler grupper i samhället. Genom att inkludera ekoturism i hållbar 

turism kan även uppmaningar för att turism ska verka för ett hållbart nyttjande av exempelvis 

marina resurser inkluderas. Detta gör därmed att negativ påverkan på biodiversitet och miljön 

blir mindre. Hållbar turism som tar större hänsyn till etiska överväganden, lokal ekonomi och 

natur, utsatta grupper med mera, gynnar en motståndskraftig turistsektor där internationella och 

rättvisa partnerskap sätter mottagarlandet i en mer aktiv och inflytelserik position. Under mötet 

poängterade man hur hållbar turism och ekoturism kan ha en möjlig positiv inverkan på arbetet 

med Agenda 2030 (Generalförsamlingen, 2019c). Två av delmålen adresserar specifikt ämnet 

hållbar turism, och kräver en fungerande implementering av dess övervakning. Mål 8.9 är mer 

inriktad på möjligheterna att ta tillvara på arbetstillfällen som uppstår, och att även främja lokal 

kultur och lokala produkter (UNDP, 2015h) medan mål 12.B adresserar möjligheterna till att 

hållbar turism kan bidra till en hållbar utveckling, men kräver konkreta verktyg för att kunna 

övervaka och utvärdera sektorn (UNDP, 2015l). På så sätt ska hållbar turism kunna verka för 

uppfyllanden av de globala hållbarhetsmålen. 

I resolutionen beskrivs hur turism kan, om den bedrivs på ett ansvarsfullt sätt, vara en möjlighet 

att bidra till positiva effekter, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt som gynnar 

destinationen, utan att vara på bekostnad av socioekonomiskt utsatta grupper. Detta är dock 

endast gällande så länge man aktivt minimerar eventuell negativ påverkan, tar nationella policys 

och riktlinjer för miljömässig hållbarhet i beaktning och samtidigt verkar för att den lokala 

ekonomiska marknaden ska gynnas av investeringarna. För att hållbar turism ska kunna ha en 

positiv inverkan på så många aspekter krävs det, enligt Generalförsamlingen stöd från både 

nationell nivå genom riktlinjer, lagar och institutioner för att guida och övervaka sektorn, men 
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också från relevanta intressenter. Företag och researrangörer i sändar- och mottagarlandet (de 

länder som turister reser ifrån och de länder de åker till för att turista) måste ta större hänsyn till 

möjligheterna för turism att kunna verka för utsatta grupper och lokala kulturer. Detta måste 

ske på det mottagande landets villkor genom att uppmärksamma deras expertis och 

lokalkännedom (Generalförsamlingen, 2019c). Även gemensamma globala satsningar för 

hållbar turism rekommenderas, både genom stöd från olika FN-organ, men även nationella och 

regionala samarbeten. I resolutionen yrkas det på fler samarbeten mellan utvecklingsländer och 

utvecklade länder, det som även kallas globala Syd och globala Nord. Även samarbeten inom 

globala Syd uppmuntras. Slutligen uppmanas det i resolutionen till att tillsammans med detta 

verka för att främja hållbar turism genom marknadsföring, samt att synliggöra fler samband 

mellan aktiviteten och Agenda 2030. Detta för att påverka den något omdiskuterade bilden av 

hållbar turism som en möjlig väg mot utveckling, och även en möjlighet att kombinera en 

nöjesresa med positiva effekter (Generalförsamlingen, 2019c).  

3.4 Volontärresebyråer och hållbart resande 

 

Sveriges första kommersiella volontärresebyrå, Volontärresor, lanserades 2005. Sedan dess har 

marknaden vuxit (Björkman, 2014). De volontärresebyråer som undersökts här tycks i de flesta 

fall uttrycka en medvetenhet kring att volonturism kan vara ett kontroversiellt ämne med många 

fallgropar. I de flesta fall inkluderar hemsidan, tillsammans med lockande bilder och ett 

säljande språk, en flik med information om ansvarsfull turism eller ett resonemang kring 

volonturismens för-och nackdelar, eller etiska överväganden. Under en sida med frågor och 

svar på Good Travels hemsida inkluderas frågan “Är det etiskt av ett bolag att tjäna pengar på 

välgörenhet?” (Good Travel, 2018f), varpå ett resonemang förs om vikten av att bedriva 

verksamheten på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Good Travel söker därmed finna en balans 

mellan ekonomisk vinst som ett incitament för tillväxt och att inte agera på bekostnad för 

lokalbefolkningen eller projektets bekostnad. På samma sätt söker Volontärresor minimera 

risken för negativ påverkan för resor som inkluderar möten med vilda lejon genom att informera 

om hur de tagit avstånd till projekt som kan bidra till troféjakt (Volontärresor, 2018n). Good 

Travel och Amzungo informerar resenären att man kan klimatkompensera för flygresan, genom 

att betala en extra avgift som investeras i ett miljöprojekt. Det är dock upp till resenären att 

betala klimatkompensationen eller inte. Både Amzungo och Volontärresor listar också tips på 

hur volontären genom enkla “knep” kan öka den sociala, miljömässiga och kulturella 

medvetenheten under sin resa, och därmed turista hållbarare (Amzungo, 2019f & Volontärresor, 

2018o). Endast GoXplore inkluderar ingen extra information om hållbart resande eller andra 

överväganden. 

4. Tidigare forskning 
 

För att förstå den omdiskuterade volonturismen med dess styrkor och svagheter som en 

eventuell aktör i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen, ska vi nu blicka in i den 

forskning som bedrivits på området. Vi ska nu gå igenom olika aspekter av volonturism, de 

faktorer som talar för dess goda inverkan på utveckling, samt de faktorer som riskerar 

korrumpera arbetet och leda till att ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv tar över.  

 



7 

 

4.1 Varför volontärturista? 

 

Som tidigare nämnts är volontärresor en möjlig verksamhet för att gynna utvecklingsarbete. 

Det råder dock en debatt om de moraliska problem som kan finnas med volontärresor, och inte 

sällan diskuteras de motiv som volontärerna har för att resa ut. Wearing och McGehee (2013) 

skiljer på volontärprogram som genomförs genom icke-statliga organisationer, NGOs, och de 

som erbjuds genom organisationer och företag av mer kommersiell karaktär. Människor som 

deltar i volontärprogram av det senare alternativet kan något hårdraget ses som ”kick-sökande 

volontärturister” (Wearing & McGehee, 2013 s. 123) medan de som engagerar sig genom 

NGO:s tycks ha ett annat fokus i sitt arbete, stanna under en längre tid och vara mer altruistiska. 

Som vi hittills sett i texten finns det således olika åsikter och sidor av myntet när det gäller 

volontärresor. Kommersialiseringen av volontärresor har lett till en pågående diskussion om 

resornas påverkan på samhällena som tar emot volontärer samt volontärerna själva. Fenomenet 

att sälja en sammansatt resa har fått kritik, enligt Lyons, eftersom det finns en risk att de inte 

tar viktiga aspekter, som att lära sig om och respektera värdsamhällets kultur och värderingar i 

beräkning när resepaketen designas (Lyons et al., 2012).  

En aspekt som gör volontärresor så pass populära menar Goodwin (2015) beror på att det kan 

ligga en lockelse i att vässa till sin CV till att ses som en överlägsen typ av turist, som med 

medvetenhet och respektfullhet tar hänsyn till miljö och lokalkultur. Wearing och McGehee 

(2013) menar dock å andra sidan att volontärer ofta drivs av flera olika motiv när de ger sig 

iväg, vilka inte alltid måste vara antingen egoistiska eller altruistiska. De pekar fortsättningsvis 

på att motiven hos volontären tenderar att bero på demografiska faktorer, där exempelvis de 

yngre volontärerna visade sig vara mer drivna av ett egenintresse. I en annan studie om 

kommersiella volontärresenärer visar att majoriteten av respondenterna var drivna mer av ett 

njutningssökande i sitt resande än att volontärarbeta med utgångspunkt i altruistiska värden 

(Godfrey, 2018, p. 137). En annan intressant aspekt av volontärresor som tas upp av Desforges 

(1998) är hur de erfarenheter som volontären får utomlands omvandlas till ett slags ekonomiskt 

kapital vid hemkomsten. Enligt Heath (2007) kan detta ekonomiska kapital hjälpa individen 

sticka ut och därmed ge denne vissa fördelar på till exempel arbetsmarknaden. Denna ”economy 

of experience”, som Heath kallar det, kan också dessvärre leda till ökad intolerans och markera 

klyftorna mellan volontären och personer som denne kategoriserar som oliktänkande eller av 

ett annat ursprung än en själv.  

4.2 Att volontärturista med barn  

 

Som tidigare nämnts brister tidigare forskning när det kommer till att undersöka effekterna som 

de interkulturella möten mellan volonturister (taget från engelskans volontourists) och 

lokalbefolkning kan innebära, då de flesta som gjorts är så pass unika och småskaliga att det 

sällan går att generalisera till ett större sammanhang. Enligt Goodwin (2015) har det däremot 

sedan 1980-talet och främst under marknadens framväxt de senaste 20 åren funnits en pågående 

debatt kring volontärers sociala påverkan, speciellt när det rör sig om arbete med barn och unga. 

Goodwin beskriver i sin artikel exempel på när brist på lokal kännedom eller kompetens bidrog 

till en dålig upplevelse för turisten i fråga, men där det generellt fanns en tendens för turisten 

att skylla på sig själv snarare än ett dåligt utformat volontärprojekt. Efter en undersökning av 

Andrea Lee Freidus (2017) om volonturism på ett barnhem i Malawi visade sig volontärerna ha 

en snedvriden bild av hur fattigdom i Afrika krävde västvärldens medlidande och stöd. 

Volontärerna kunde heller inte se gemensamma strukturer mellan fattigdomen i Malawi och 

den relativa fattigdomen i Amerika. Barnen som interagerat med turisterna fick beskrivet för 
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sig hur de i framtiden skulle kunna resa på samma sätt när de var studenter på college, om de 

”bara tog sig i kragen” och skaffade sig ett deltidsjobb, något som i ett område med 85% 

arbetslöshet är en orealistisk föreställning att skapa sig (Lee Freidus, 2017). Vidare har 

forskning bedriven av Rogerson (2014) om liknande möten mellan internationella volontärer 

och ung lokalbefolkning visat att den främsta negativa påverkan dessa möten har är när små 

barn knutit an till turister som sedan åker därifrån efter några veckor. I vissa fall ledde 

händelserna till traumatiserande känslor av övergivenhet hos barnen, eller till en motvilja att 

interagera med andra, antagligen driven av en övertygelse om att personen inte kommer finnas 

där permanent. I motsats till detta kan det ses hur andra fall visade på hur volontärarbete ledde 

till att barnen gavs mer uppmärksamhet och därmed fick hjälp i sin utveckling, alternativt att 

barnen hade lättare att prata med den temporära personalen om känsliga ämnen än med den 

permanenta. Volonturism med barn är alltså ett omdiskuterat ämne.  

4.3 Volonturism och neokolonialism 

 

Som vi tog upp i inledningen har det riktats kritik mot hur volonturism kan vara med och 

underbygga maktstrukturer och bidra till en slags gammal maktstruktur som kan jämföras med 

neokolonialism. Buchanan (2018) förklarar neokolonialism som en förnyelse av tankar, 

praktiker och institutioner i ett land i globala Syd av utländska makter, möjliggjort genom 

globaliseringen. Efter avkolonialiseringen, som tog fart efter Andra Världskrigets slut, har 

bland annat Ghanas självständighetskämpe Kwame Nkruma använt begreppet för att kritisera 

den fortsatta ekonomiska och följande politiska dominansen som fortsatt efter det att de forna 

kolonierna etablerat ett självstyre. Neokolonialism handlar således inte så mycket om territoriell 

dominans, utan mer om en slags västerländskt inflytande av de forna kolonierna genom allt från 

idéer och kunskap, till kvarvarande strukturer, maktförhållanden och ekonomisk exploatering. 

Lyons (2012) lyfter en paradoxal trend som har börjat kunna ses de senaste åren. Han menar att 

många unga som gör gap-year resor, alltså resor mellan gymnasiet och vidareutbildning, förut 

ofta valde just volontärresor som en slags protest mot den neoliberala dominansen av globala 

Syd medan det idag tillhör det ”normala” att åka som volontärturist. På grund av den knappa 

forskningen på den kommersiella volonturismens påverkan på värdsamhällena råder det för 

närvarande ingen konsensus om de mer långsiktiga konsekvenserna som fenomenet kan ha på 

interkulturella relationer, och hur människor formar sina identiteter. Enligt Lyons finns det ett 

behov av att kritiskt utvärdera trenden med gap-year volontärresor i empiriska studier, då han 

menar att situationen som den ser ut idag fortsätter att underbygga ojämna maktstrukturer, 

ojämlikhet och förenklade dualiteter som gynnar västvärlden. Lyons pekar också på knappheten 

av forskning på volontärresor som inte placeras inom diskursen för utvecklingsarbete. Även 

McGehee och Andereck (2009) poängterar att tidigare forskning genomgående har tenderat att 

studera volontärresor ur volontärens perspektiv och de sändande organisationerna, snarare än 

de lokalsamhällen som tar emot volontärerna och de människor som är bosatta på de platserna. 

Författarna menar att volonturism sätts i mycket positiv dager i tidigare forskning och 

presenteras främst som ett bättre sätt att turista. 

Palacios (2010) lyfter lämpligheten med benämningen ”volunteering” för gap-year resor och 

utbytesprogram, där unga åker till utvecklingsländer för att lära sig och samtidigt som de jobbar 

ideellt. Det som Palacios främst adresserar är huruvida hjälpen man menar sig bedriva är 

effektiv. Därmed lägger han inte fokus på om volonturister hjälper eller inte, utan snarare om 

den hjälp de ger är effektiv, då hjälpen ofta utförs av unga, oerfarna västerlänningar i 

utvecklingsländer. Baserat på tidigare forskning kritiserar Palacios hur projekt drivna av 
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organisationer under rubriken volontärresor, där unga västerländska volontärer deltar, inte 

åstadkommer märkbara positiva förändringar i de lokala kontexter de verkar. Denna slutsats 

härleds ur att volontärernas engagemang är kortsiktigt, det råder en avsaknad på kvalifikationer 

och en brist på interaktion med lokalbefolkning och motiv av altruism för att hjälpa. Ur denna 

skarpa kritik kommer Palacios fram till att det finns en problematik med att likställa 

volontärresor med internationellt bistånd och humanitär hjälp, då det senare har ett tydligt motiv 

av att jobba för interkulturella möten som ska åstadkomma personlig utveckling, mer tolerans, 

fred och en global medvetenhet. Författaren poängterar motsägelsen med att volontärresor har 

placerats inom kontexten för utvecklingsarbete då utvecklingsarbete främst ska stärka 

utvecklingsländer genom tekniskt stöd medan syftet med volontärresor har ett stort fokus på 

volontären och dess utveckling. Frågan om vems intressen och till vem detta arbete ska vara till 

gagn blir här central. Att utforma en biståndsverksamhet som i sin grund baseras på så pass 

motstridiga intressen blir i längden problematisk, menar Palacios, och understryker att för att 

verksamheten ska kunna arbeta effektivt är det nödvändigt att välja vem som egentligen ska stå 

i fokus – volontärens lärande och utveckling eller samhällena med dess invånare som man 

menar sig hjälpa. Palacios tar vidare upp frågan om huruvida utvecklingsbistånd, och därmed 

också volontärresor, motiveras utifrån viljan att hjälpa eller om det istället handlar om 

maktintressen där historien upprepar sig genom en ny form av kolonialism (Palacios, 2010). 

Den ensidiga dominansen som en kolonial struktur innebär kan förklaras som en hegemonisk 

dominans vilket kan appliceras på flera strukturella relationer. I det här sammanhanget menar 

vi med hegemoni ”den makt över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar 

vid sidan av sin ekonomiska och politiska dominans” (Hegemoni, u.å.). McGehee (2012) tar i 

sin forskning upp att de som sitter på möjligheten att frångå den rådande hegemoniska 

dominansen av neokoloniala tankebanor och fasta stereotyper inom volontärarbete är 

volontärresebyråerna eller de organisationer som förmedlar volontärresor. Volontärresebyråer 

eller organisationer som förmedlar volontärplatser kan enligt McGehee ha en positiv inverkan 

som aktörer för social förändring. Även Palacios (2010) understryker detta, hur det finns en 

potential att positiv förändring inom det sociokulturella kan åstadkommas genom 

volontärresebyråer. De kan tyvärr dock också möjliggöra fortsatta beroendeförhållanden och 

neokolonialism, menar Palacios. 

 

4.4 Volonturism - en legitim verksamhet?  

 

Som vi nämnt innan poängterar både McGehee (2012) och Palacios (2010) den centrala roll 

som organisationerna eller resebyråerna som sänder volontärer till globala Syd har för att 

antingen hjälpa eller stjälpa en positiv social utveckling. I sitt examensarbete på mastersnivå 

inom socialt arbete vid Lunds universitet skriver Liebgott (2016) om volonturism utifrån hur 

volontärresebyråerna själva legitimerar sin verksamhet, och hur de ser på resorna i förhållande 

till volontärarbete samt till vanlig turism. Författarna lyfter att steget att åka iväg på en 

volontärresa blir mindre för den resande då företagen använder samma begreppsapparat vid 

resebeskrivningen som till en vanlig turistresa. En av respondenterna i studien menade att 

volonturismen är som vanliga turistresor, där man köper som en all-inclusive, fast solandet och 

badandet byts ut mot att försöka göra skillnad på den plats man befinner sig. Representanter för 

några svenska volontärresebyråer, som är respondenterna i studien, menar också att 

volontärarbete på barnhem och förskolor är ungefär som att praktisera på en svensk förskola, 
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där volontären blir som en extra resurs och gör det som den ordinarie personalen inte hinner. 

Respondenterna poängterar också att oavsett tidigare utbildning eller förkunskaper kan alla 

hjälpa till på något sätt, och det viktiga är att man är en hjälpande hand för dem på plats snarare 

än någon som är där för att berätta hur saker och ting borde göras. Liebgott lyfter problemet i 

att volonturism tycks likställas med yrkespraktik av volontärresebyråerna, då praktik och 

volonturism lär ha olika motiv och mål. Under en praktik är målet att eleven ska utvecklas och 

lära sig, något som också absolut kan vara en följd av volontärarbete. Författaren menar dock 

att detta tyder på att resorna är mer konstruerade efter kundens efterfrågan och önskan än de 

verkliga behoven. Dock ifrågasätts fokus på personlig utveckling för volontären i volonturism. 

Hos en av intervjupersonerna finns också en uppfattning om att resebyråns kunder åker iväg för 

att hjälpa till, men att de som verkligen vill ”rädda världen” engagerar sig ideellt, arbetar för 

Sida eller jobbar utifrån en starkare politisk övertygelse. Volontärresebyråernas kunder tycks 

också uppvisa en tendens att se sin volontärinsats som något positivt att ha på sitt CV, och 

därmed blir pengarna man betalar som en investering i sin egen framtid snarare än en donation 

byggd på altruistiska incitament. Detta går därmed i linje med Heaths ”economy of experience”, 

som vi nämnde tidigare. 

I studien tar Liebgott även upp den kritik som riktats mot volonturism gällande vart pengarna 

går som den resande betalar, då detta ofta är en känslig fråga. En del av summan som betalas 

går som en donation till själva projektet, och en av respondenterna menar att det blir som en 

positiv inverkan på värdsamhället genom att dessa pengar inte bara kan se till att projektet får 

bidrag, utan också att det kan bli vinstdrivande. Därmed kan donationen till projekten bidra till 

en långsiktig hållbar utveckling och hjälpa projektet att kunna anställa folk och skapa 

kontinuitet i sitt arbete. Studien visar därmed på intressanta aspekter av volonturism utifrån 

resebyråernas perspektiv och den sköra balansgång det är inom sektorn att hjälpa eller stjälpa 

de lokala samhällena dit volontärer åker (Liebgott (2016).  

Utifrån tidigare forskning och det kunskapsgap som finns gällande hur svenska 

volontärresebyråer förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen, kan vår studie om hur svenska 

volontärresebyråers projektbeskrivningar anknyter till Agenda 2030 ses ha en relevans för 

forskningsfältet. Vår studie bidrar till att ge viktig insikt i hur även de kommersiella 

volontärresorna kan implementera strategier framtagna av FN för att verka för uppfyllandet av 

de globala målen. 

5. Teoretisk utgångspunkt 
 

Internationellt utvecklingsarbete är som vi sett inte en okomplicerad verksamhet, med sina 

många aktörer och faktorer som behövs tas med i beräkningen. Verksamheten är inte heller utan 

gråzoner. Liksom många andra åtaganden har utvecklingsarbete genomgått flera olika faser, 

påverkade av dess kontext och dominerande politiska trender eller agendor. Enligt 

Regeringskansliets riktlinjer för biståndsarbete utgör idag mänskliga rättigheter i de flesta fall 

kärnan i utformningen av bistånd och utvecklingsarbete, och det finns flera praktiska strategier 

för att underlätta och säkerställa att de mänskliga rättigheterna får en central del i de projekt 

som etableras. (Regeringskansliet, 2014). När tidigare strategier och policies fått kritik eller 

visats sig ineffektiva har nya riktlinjer tagits fram och implementerats, med mer eller mindre 

lyckat resultat. Olika antaganden och praxis som legat till grund för hur bistånd tidigare 

utformats, har påverkat projekts implementering och resultat. Även om det idag ses som en 
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självklarhet att mänskliga rättigheter utgör en grund i det utvecklingsarbete som bedrivs, menar 

Ulvin att de innan 1990 var tydligt separerade från utvecklingsarbetet (Ulvin, 2007).  

Teorin, som presenteras mer i detalj nedan, används flitigt i utvecklingsarbete både av många 

civilsamhällesorganisationer och Sida (Sida, 2015). Med hjälp av den kommer vi sen kunna 

titta på hur projekt som erbjuds av volontärresebyråerna förhåller sig till detta och hur de kan 

förstås utifrån denna viktiga grundbult inom svenskt biståndsarbete. Då vi sett i tidigare 

forskning att volonturism tidigare placerats inom diskursen för utvecklingsarbete, ser vi det 

därför som användbart att presentera dessa strategier, för att sedan använda som verktyg vid 

analysen av studiens empiri. 

5.1 Rättighetsperspektivet 

 

Inom svenskt utvecklingssamarbete finns det en uppsättning principer som ska guida hur 

Sverige ska jobba med fattigdomsbekämpning. Sida (2015) har gett ut ett material med riktlinjer 

för hur de tillsammans med sina partners ska jobba för att bekämpa fattigdom, genom att 

framförallt stärka individer i alla åldrar, man som kvinna (detta kallas empowerment på 

engelska och kommer hädanefter att användas i texten). Till grunden för dessa riktlinjer ligger 

uppfattningen att alla har en rätt till utveckling.  

Utveckling introducerades enligt Uvin (2007) som en rättighet under tidiga 1970-talet, och 

anammades kvickt av den majoritet av utvecklingsländer som krävde en förändring av de då 

rådande globalpolitiska ekonomiska avtal gällande handel, investeringar och bistånd. Ett 

biståndsarbete baserat på allas rätt till utveckling innebar samma rättighet för alla stater att 

uppfylla och verka för sina mänskliga rättigheter. Det skulle inte vara något som var exklusivt 

för globala Nord. Det satte även utvecklingsländer i en aktivt styrande position för att verka för 

sin egen utveckling och frihet. Kravet på aktivt deltagande från biståndstagarens sida innebar 

att man kunde avfärda argument för så kallat ”bundet bistånd”, där det finansiella stödet endast 

erbjuds om mottagarlandet går med på de krav på exempelvis policyförändringar, 

biståndsgivaren har. Utgångspunkterna för utveckling som en rättighet, som genom åren 

utvecklats till strategier, hjälper oss förklara och förstå tanken bakom utvecklingsprojekt, och 

de hjälper oss systematisera våra kunskaper om centrala begrepp och aspekter inom 

utvecklingsarbete. År 1986 antogs det rättighetsbaserade perspektivet som en generell praxis 

av FN:s Generalförsamling i form av en resolution. Detta perspektiv kallas Human Rights 

Based Approach, refererat till som rättighetsperspektivet på svenska, och utgör kärnan i 

långsiktiga projekt för utveckling (Uvin, 2007). 

Enligt Sida (2015) är det vid utformandet av långsiktigt bistånd viktigt att på ett meningsfullt 

sätt aktivt engagera de människor som berörs samt att identifiera grundorsaken till problemen i 

fråga. På så sätt skapar man ett slags ägandeskap för biståndstagaren, där utvecklingsländernas 

medborgares mänskliga rättigheter är i fokus. De mänskliga rättigheterna är universella och 

garanterar enligt lag en rätt till ett värdigt och tryggt liv, där alla i samband med födseln kan 

tituleras en ”rights- holder” och ”duty bearer”. En rights-holder är du och jag, vars mänskliga 

rättigheter finns inskrivna i nationell lag och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 

(United Nations, u.å.), och det innebär att vi som människor har rätt att få uppfylla våra 

mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna innefattar bland annat rätt till utbildning, 

social trygghet och hälsa. Fortsättningsvis förklarar Sida (2015) att en duty- bearer är till 

exempel stater med dess institutioner, alltså aktörer som har som uppgift att bevilja och uppfylla 

sina medborgares rättigheter. Hit hör även alla individer, då man som rättighetsbärare även har 
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en skyldighet att skydda, respektera och uppfylla andras rätt till sina mänskliga rättigheter och 

möjlighet att åtnjuta deras rättigheter. På denna princip vilar grunden för ett rättsbaserat 

tillvägagångssätt. Genom att adressera underliggande faktorer som bidragit till en ojämlik 

världsordning och påverka aktörer som på olika sätt förhindrar andra att kunna uppfylla sina 

rättigheter ligger fokus hos rättighetsperspektivet på att rättighetshavaren (rights- holder) ska 

vara aktiv och drivande i sitt uppfyllande av sina mänskliga rättigheter, genom att bli 

empowered (stärkt). Ofta innebär detta att man också verkar för att påverka och ändra policies 

som ska förändra det system som underbygger ojämlikheter, genom att stärka kapaciteten hos 

dem som är duty- bearers (Sida, 2015). Eftersom de mänskliga rättigheterna är så pass 

universella, menar OHCHR (2006) att det finns ett inneboende moraliskt resonemang att bygga 

utvecklingsarbete på dem. De är moraliskt och lagligt försvarbara, samtidigt som det bevisligen 

ger en mer hållbar effekt av utvecklingsarbetet. 

När det gäller svenskt bistånd har Utrikesdepartementet anammat riktlinjer som säger att 

svenskt bistånd främst ska fokusera på fattigdomsbekämpning, med hållbara och förutsägbara 

samarbeten som leder till långsiktig närvaro. Biståndet ska i allt större utsträckning vara 

resultatbaserade i sin formulering av förväntade mål, och målen ska vara lätta att mäta för att 

kunna få en mer konkret översikt över inverkan och framtida anpassningar. Det främsta som 

poängteras i riktlinjerna är att allt bistånd ska vara rättighetsbaserade, och utifrån det stötta 

länder i sin utveckling för att kunna tillgodose sitt behov och rätt till utveckling. Detta i kontrast 

till att skapa en maktposition genom att se mottagaren som en maktlös aktör i behov av hjälp 

och stöd (Regeringskansliet, 2014).  

Uvin påpekar dock att i och med den moraliska aspekten i att etablera ett rättighetsperspektiv 

inom utvecklingsbistånd, har många institutioner hävdat att man i sitt biståndsarbete sedan 

länge verkat för ett förverkligande av de mänskliga rättigheterna. Han poängterar en viktig 

skillnad i bistånd som tillgodoser ett behov och bistånd som verkar för den underliggande 

rättigheten, genom att ett förverkligande av rättigheten även innebär en slags ”social garanti” 

som etablerar en säkerhet. Denna garanti, som grundar sig i en världsomfattande laglig 

konsensus, innebär att interaktionen mellan medborgare, företag och stat även måste säkras på 

ett mer strukturellt plan. På så sätt kan rättigheten garanteras även för de mer utsatta i samhället 

(Uvin, 2007). Den lokala expertisen och suveräniteten måste tas i beaktning som en viktig och 

central tillgång för en hållbar utveckling, vilket ofta får stå i centrum vid utformandet av projekt 

(OHCHR, 2006).  

Trots att det inte finns konkreta strategier för hur detta arbete ska bedrivas, innebär det 

rättsbaserade perspektivet att man utgår ifrån en lagligt skyddad skyldighet för ansvariga att 

vara med och stärka den andra parten i att uppfylla sina rättigheter.  

6. Metod 
 

Nedan följer en beskrivning av hur studiens data valts ut, bearbetats och analyserats. Här 

kommer vi också presentera och diskutera varför vi valt den metod och tillvägagångssätt som 

vi har samt svårigheter som kan finnas med den. Studiens etiska överväganden presenteras 

också kort.  
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6.1 Material och urval 

 

Eftersom marknaden för volontärresor enligt Goodwin (2015) expanderat så kraftigt de senaste 

20 åren föll det sig naturligt att begränsa undersökningen till svenska volontärresebyråer för att 

inte urvalet skulle bli alldeles för stort. Urvalet har därför begränsats till de mest etablerade och 

”renodlade” volontärresebyråerna på den svenska marknaden. För att hitta volontärresebyråer 

att undersöka har vi använt oss av sökmotorn Google och där använt sökorden ”svensk 

volontärresebyrå”, ”volontärresor” och ”volontärresor Sverige”. Av de träffar som detta gav 

gjordes urvalet genom att läsa om de företag under fliken ”om oss” på företagens hemsida, för 

att se om de var svenska företag eller internationella företag med kontor i Sverige eller i Norden. 

De internationella företagen sållades bort. Ett aktivt val som gjordes var att prioritera de 

resebyråer som är specifikt nischade på volontärresor, vars tjänster främst förutsätter ett 

åtagande av ideellt arbete på plats, och har ett mindre eller inget utbud av andra typer av resor 

såsom rundturer och backpacking. Eftersom en avgränsning även gjordes till att endast 

inkludera svenska företag resulterade urvalet i fyra svenska volontärresebyråer. Nedan listas 

dessa volontärresebyråer, samt hur många projektbeskrivningar som finns på varje hemsida. 

• Amzungo, 34 st 

• Volontärresor, 85 st 

• GoXplore, 100 st 

• GoodTravel, 13 st 

Totalt antalet projekt: 232 st 

Det ska noteras att en projektbeskrivning kan innehålla flera olika lokala projekt. Till exempel 

kan huvuduppgiften för volontären på en plats vara att medverka i ett projekt, men det kan 

också finnas möjlighet att välja att vara med i andra projekt precis i närheten som 

volontärresebyrån har samarbete med. Materialet som de fyra hemsidorna genererade gav ett 

tillräckligt stort material och bedömdes därför vara tillräckligt för den här studien. Att inkludera 

fler volontärresebyråer i urvalet hade gjort datamaterialet ännu större och studien hade därmed 

blivit mer omfattande, något som inte rymdes inom den givna tidsramen. 

Varje företag har en hemsida där grundläggande information om företaget anges, och där de 

olika resor som erbjuds beskrivs. Två av hemsidorna är upplagda så att det finns ett antal 

kategorier såsom sociala projekt, hälsa, djur & natur et cetera, där det under dessa flikar finns 

en rad olika projekt att välja på, medan de två andra har projekten uppdelade efter länder 

alternativt svårighetsgrad på volontärarbetet. Man kan också söka på ett specifikt land och själv 

kryssa i vad för typ av aktivitet man är intresserad av att göra. Varje projekt innehåller en rubrik, 

följt av en kort fångande inledning där platsens betydelse ofta betonas. En säljande retorik med 

beskrivningar om landets fantastiska natur, kultur och vad du som volontär får ut av upplevelsen 

framgår här, ofta med mycket positiva ord såsom ”fantastisk”, ”unik”, ”spännande” och 

”storslagna landskap”. Den säljande retoriken hade kunnat bli ytterligare en uppsats, men har 

här inte fått tagit någon plats på grund av nödvändigheten att begränsa oss. Mängden 

information varierar drastiskt mellan de olika organisationerna, där några hade så lite som fem 

meningar som beskrivning medan andra hade utförliga beskrivningar av syftet och förväntade 

åtaganden. Som nämnt i föregående avsnitt valdes de hemsidor ut som var mest nischade mot 

volontärresor i sina tjänster, men det förekommer dock ett mindre utbud av andra typer av resor, 

samt ett projekt där den resande kan få anställning på ett projekt, vilket gör att det inte längre 

rör sig om en volontärresa. Dessa resor och projekt har sållats ut ur datamaterialet.  
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6.2 Val av metod och tillvägagångssätt 

 

Eftersom den här studien undersöker projektbeskrivningar blir det relevant med någon slags 

textanalys för att på ett systematiskt sätt gå igenom innehållet i projekten. Den metod vi landade 

i som mest lämpligt för denna studies syfte är innehållsanalys, som Bryman (2018) beskriver 

som ”ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt och 

replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg” 

(Byrman, 2018, s.359). 

För att få en insikt i hur volontärreseorganisationerna arbetar, hade man även kunnat inkludera 

intervjuer med representanter från volontärresebyråerna i vår studie, vilket hade kunnat ge oss 

en mer detaljerad och tydlig inblick i hur de arbetar, och vilka styrkor och svagheter som finns 

i projektens utformning. Av två anledningar valdes inte den metoden, nämligen att få 

reseorganisationer kunde undvara flera respondenter för så pass omfattande intervjuer, samt att 

det inte nämnvärt hade ökat studiens validitet. Eftersom vi med studien ämnar att undersöka 

projektbeskrivningar, föll sig en kvalitativ innehållsanalys av de texter som finns tillgängliga 

på volontärresebyråernas hemsidor naturlig. En likhet som kan ses mellan att använda sig av en 

innehållsanalys av projektbeskrivningarna eller intervjuer är att materialen skulle utgöras av 

organisationernas egen beskrivning av sin verksamhet. Vi drog alltså slutsatsen att den 

information som finns tillgänglig på hemsidan utgör en tillräcklig mängd information för att få 

en uppfattning om projekten.  

Bryman (2018) poängterar att kvalitativ innehållsanalys som angreppssätt främst syftar till att 

användas när data studeras och är därmed inte till för att generera data i sig. Innehållsanalysen 

undersöker generellt det manifesta, det som uttryckligen skrivs i texten, för att utifrån en 

objektiv beskrivning kunna dra slutsatser om kommunikationens innehåll, men i vår studie har 

även i vissa fall den latenta, underliggande, informationen varit av betydelse.  Detta har främst 

gjorts genom att se till ordval i projektbeskrivningar, alltså olika laddade ord som kan användas 

för att lyfta en viss företeelse som mer positiv eller negativ. Innehållsanalysen kan vara 

kvantitativ i sin karaktär, där man, beroende på studiens frågeställning, kan räkna förekomsten 

och frekvensen av olika ord. Detta hade kunnat vara ett möjligt tillvägagångssätt i vår studie, 

men på grund av det deduktiva förhållningssätt vi har i analysen kan detta bli problematiskt. I 

innehållsanalysen är kodningen ett centralt steg, där man oftast utformar ett kodningsschema 

och en kodningsmanual där man sammanställer all data som hör till en viss kategori eller ett 

nyckelord. På så sätt får man alla samband mellan två material sorterade efter teman. (Bryman 

2018). I denna studie har de globala hållbarhetsmålen utgjort ramen för kodningen, där varje 

huvudmål utgjort de teman som vi letat efter i projektbeskrivningarna. Projektbeskrivningarna 

har sedan sammanställs i nyckelord som korrelerar med hållbarhetsmålen, som till exempel 

miljö, biologisk mångfald, undervisning etc. Eftersom vårt tillvägagångssätt innebär viss grad 

av tolkning av hur ett nyckelords kontext påverkar ordet, innebär det en lägre tillförlitlighet än 

vad en analys av förekomsten av vissa nyckelord i texten hade gett. För att motverka tendens 

och sträva efter en allmän och objektiv tolkning av nyckelorden har vi triangulerat våra 

tolkningar med varandra under processens gång, samt kritiskt granskat olika 

tolkningsmöjligheter under bearbetningen. Vid analysen av datan har vi utifrån 

hållbarhetsmålen och rättighetsperspektivet tittat på hur projekten anknyter till målen, samt hur 

projektens utformning kan förstås utifrån rättighetsperspektivet. Det som vi där främst tagit i 

beräkning gällande rättighetsperspektivet är hur väl man tycks jobba för att stärka individer i 

lokalsamhället genom projektet för att de ska kunna uppfylla sina mänskliga rättigheter, samt 
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om projektet tycks verka för att tillgodose behov kortsiktigt eller om man jobbar mer med roten 

till problemen. En svårighet under analysen är också att terminologin skiljer sig åt väsentligt 

mellan projektbeskrivningarna och de globala målen, där det förra kan tala om att ”stärka 

kvinnor” genom olika aktiviteter, medan det senare uttrycker samma ämne som jämställdhet 

(mål 5). Att undersöka förekomsten av specifika ord är därför inte lika givande, utan vi har fått 

inkludera det latenta i projektbeskrivningen, och därmed låtit nyckelordens kontext tas med i 

tolkningen. Vi valde att inte göra kodningsscheman för varje delmål, utan istället för varje 

projekt och där skrivit in alla mål projektet berör. Nyckelorden har sedan jämförts mot de olika 

undermålen, och skrivits ihop i en sammanfattande tabell där projektets namn, nyckelord, 

berörda undermål, citat och eventuella egna kommentarer presenterades. Ett exempel på hur ett 

projekt kan beskrivas visas nedan. Detta är taget från Volontärresors hemsida (Volontärresor, 

2019), och beskriver ett sköldpaddsprojekt på ögruppen Bali. 

 

Bali turtle conservation 

 

Beroende på vilken tid på året du är på projektet (sköldpaddor bygger inte bo året runt) så kan du identifiera 

olika sköldpaddsarter, samla in ägg och se till att sköldpaddsungarna kommer säkert till havet. Man hjälper 

även till att hålla rent sköldpaddspoolerna samt med underhållning av centret. Du kommer också, om 

tillfälle ges, få chans att undervisa i engelska på dagarna i en lokal skola. Detta gäller om skolor är öppna 

vid den tidpunkt du befinner dig på projektet samt om de är i behov av extra stöd från volontärer. 

Arbetstiderna kan variera från vecka till vecka, beroende på antal volontärer på projektet. Vanligtvis jobbar 

du på morgonen mellan 09:00-11:00 med att hålla rent sköldpaddspoolerna, tvätta sköldpaddor, mata dem 

m.m och mellan 14:00-16:00 städar du stränderna, samlar sjögräs eller undervisar m.m. 

Arbetet med sköldpaddorna är inte tungt, det viktigaste är att de får omvårdnad och på skolan är man en 

värdefull resurs till eleverna, då engelska kunskaperna kommer kunna bidra till en bättre framtid för 

barnen. 

Projektets syfte 

Syftet med detta projekt är att övervaka och främja sköldpaddornas fortlevnad samtidigt som du ökar 

engelskakunskapen i din omgivning. (Volontärresor, 2018a) 

 

Projektbeskrivningen genererade en sammanställd tabell över vilka mål och delmål som 

korrelerade med syftet för resan, vilket visas här nedan. 

 
Tabell 1 

Projektets namn  Kodord Mål & delmål Eventuellt citat/kontext Kommentar 
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Bali turtle 

Conservation  

Engelska-

undervisning,  

 

Städa stränder 

4 

14 

 
14.1 minska 

föroreningarna i 

haven 

 

14.5 bevara kust- och 

havsområden 

 

4.6 alla människor 

ska kunna läsa, skriva 

och räkna  

”Syftet med detta projekt är 

att övervaka och främja 

sköldpaddornas fortlevnad 

samtidigt som du ökar 

engelskakunskapen i din 

omgivning.” 

 

”På skolan är man en 

värdefull resurs till eleverna, 

då engelska kunskaperna 

kommer kunna bidra till en 

bättre framtid för barnen.” 

Svårt att koda till mål 15, 
då vi inte vet om denna 
sköldpaddsart är ut- 
rotningshotad eller ej. 
 

Det handlar mer om att  

ta hand om dem: ”det  

viktigaste är att de får  

omvårdnad” 

 

Volontären är en  

resurs på skolan, 

men dennes 

 inverkan på 

elevernas lärande kan 

diskuteras.  

 

Totala antalet projekt som kodades var 211, eftersom 21 av de ursprungliga inte var 

kodningsbara, eller särskilt relevanta. Hit tillhör exempelvis ett projekt om att jobba på en gård 

för gatuhundar på Bali. Projektbeskrivningen som visas här nedanför beskriver en volontärresa 

som endast är inriktad på vård av hundarna, utan sekundära uppgifter. 

 

Till skillnad från i västvärlden är balinesiska hundar fria och har vandrat på gatorna på Bali i tusentals år. 

Omkring 90% av dessa gatuhundar har en plats där de "hör hemma" (oavsett om de hör hemma hos en 

familj eller en lokal warung), men det innebär inte nödvändigtvis att dessa hundar är ordentligt skötta eller 

får regelbunden mat. 

På det här projektet kommer du att arbeta på ett "dog shelter" där du ska ta hand om, hjälpa till och 

rehabilitera dessa gatuhundar, tills att de är redo att tas hand om och adopteras utav en kärleksfull och 

omtänksam familj. 

Dina arbetsuppgifter inkluderar att ta hundarna för promenad, mata dem, rengöra och tvätta hundarna samt 

deras hundinhägnad samt socialisera med dem (visa dem kärlek och tillgivenhet) just för att dem behöver 

bli mer vana och anpassade till människor. (GoXplore, 2019a)  

 

Eftersom projektet inte involverar ett arbete med människor i fokus, gatuhundar inte är en hotad 

art, och att jobba med underhållning av hundgård inte kan ses som skydd och vård av en naturlig 

livsmiljö går projektet inte att koda till ett hållbarhetsmål. Projektbeskrivningar liknande det 

här, som inte berör något mål i Agenda 2030, har tagits med i beräkningen av det totala antalet 

projekt, men har inte satts in i ett kodningsschema, utan utgör den grupp av 21 

projektbeskrivningar som inte inkluderats i materialet. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Datamaterialet som analyserats är som nämnts företagens beskrivningar av projekt som erbjuds 

konsumenterna. Det vi kunnat undersöka är således en beskrivning av en aktivitet, och inte 

själva aktiviteten i sig. Vi kan heller inte veta vad som faktiskt görs i dessa projekt eller hur 

pass väl volontärresebyråerna efterlever det de säger sig erbjuda. Detta skulle kunna ses som 

en brist då vi vet mycket lite om den faktiska verklighet som beskrivs på hemsidorna. Dessutom 

är informationen mycket varierande, där vissa projekt beskrivs ganska knappt och inte går in 

på djupet av vad verksamheten innebär, utöver de arbetsuppgifter som erbjuds till volontärerna. 

Detta kan leda till vissa svårigheter i tolkningen och förståelsen av syftet. Vissa projekt hade 
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aktiviteter inom hälsa eller hållbarhet, men vad exakt man menar sig jobba med inom dessa 

vida begrepp specificerades inte. Här har vi enbart kodat det manifesta, för att inte göra felaktiga 

antaganden som äventyrar resultatets trovärdighet. Hemsidan GoXplore gav också en stor 

möjlighet för konsumenten att själv välja projekt eller anpassa sitt volontärarbete på plats, vilket 

gör de projekten lite mindre tillförlitliga i sin beskrivning. Ett exempel på tvetydiga 

beskrivningar är ett projekt i Costa Rica som endast beskriver volontärernas aktivitet med 

meningarna: ”Det finns även sköldpaddsprojekt vid Karibiska kusten, här befinner sig 

‘Leatherback sköldpaddan’. Projektet ligger i Barra del Pacuare, Tortuguero i provinsen 

Limon” (GoXplore, 2019b). Citatet visar på en avsaknad av specifik information om vad detta 

sköldpaddsprojekt innebär rent praktiskt och vad dess syfte är, vilket gör en kodning av 

projektet komplicerat. Ett annat exempel på material som visade sig tvetydigt var det faktum 

att vissa projekt involverade ”kvinnogrupper” som en aktivitet, men vad dessa kvinnogrupper 

sysslar med framgår inte i projektbeskrivningen. Att veta om det rör sig om en tillits-grupp, 

social gemenskap, grupp för att diskutera våld i nära relationer eller dela erfarenheter om budget 

inom mikroföretag kan vi endast spekulera kring. Efter diskussion beslöt vi oss för att 

information inte kunde kodas och tolkas på ett tillförlitligt sätt och kopplas till hållbarhetsmålen, 

och viktig information kan därmed ha fallit mellan stolarna.  

6.4 Överförbarhet och tillförlitlighet 

 

När det kommer till överförbarhet och möjligheten för oss att kunna uttrycka oss kring resultatet 

på ett mer generellt plan så vi kan inte säga så mycket om övriga svenska eller internationella 

resebyråer som exempelvis erbjuder några enstaka volontärresor, då det vi undersökt är svenska 

resebyråer som är nischade på volontärresor. Dock skulle man kunna tänka att liknande 

tendenser som finns hos svenska volontärresebyråer återfinns i utformning av projekt hos 

internationella volontärresebyråer och studien att studien därför kan ses ha en viss 

överförbarhet. 

Vi som författare är medvetna om vår egen oförmåga att vara helt neutrala vid urval och analys, 

vilket gör att resultatet till viss del är färgat av våra förkunskaper och eventuella ontologiska 

ställningstaganden som härröra från vår utbildning i globala studier eller den kulturella kontext 

vi verkar i. För att undvika detta är transparensen otroligt viktigt i hur arbetsgången sett ut. Det 

är även viktigt för att studien ska gå att göras igen av andra forskare, det säga för studiens 

replikerbarhet. Skulle studien genomföras vid ett senare tillfälle av andra forskare tror vi att 

liknande övergripande tendenser skulle noteras, med förutsättningen att samma 

projektbeskrivningar finns kvar. Detta ger studien en bra tillförlitlighet och reliabilitet. Det bör 

dock noteras att man som forskare aldrig kan vara helt neutral, då man påverkas av förkunskaper 

och värderingar på ett omedvetet plan. Därför kan andra forskare göra en något annan tolkning 

av vissa faktorer. Här måste frågan om intern validitet lyftas, då vi som forskare ser samband 

mellan vissa variabler, som till exempel informationsspridning om HIV och bekämpa spridning 

av smittsamma sjukdomar, medan andra forskare kanske skulle koda informationsspridning 

som utbildning (mål 4). 

 

6.5 Etiska överväganden 

 

Inom samhällsvetenskapliga undersökningar finns det en rad etiska principer som bör följas. 

Mycket handlar där om hur deltagare i studien (informanter eller respondenter) informeras om 

hur studien ska användas, att de samtycker till sitt deltagande och hur studien ska användas, att 
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de inte lider skada eller blir utelämnade på något sätt. I många studier är anonymitet och 

konfidentialitet centrala delar inom forskningsetiken, där man som forskare måste vara noga 

med hur personuppgifter behandlas (Bryman, 2018). Informationen från hemsidorna som vi 

använt i denna studie är offentligt tryck och därmed något som volontärresebyråerna själva valt 

att publicera. Det material som använts till studien är därmed tillgänglig för allmänheten och 

inga enskilda personer nämns. Därför har vi även valt att ha med namn på volontärresebyråerna. 

Samma resonemang är applicerbart på de globala hållbarhetsmålen, som har alla mål med en 

kort beskrivning publicerad på hemsidan.  

7. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer det bearbetade datamaterialet presenteras och relateras till tidigare 

forskning och till rättighetsperspektivet. Figur 1 visar fördelningen av antal projekt som kodats 

till ett visst mål. X-axeln visar de olika hållbarhetsmålen 1–17, och y-axeln visar antal samband 

materialet har visats ha till de olika målen. Notera att ett projekt kan ha kopplats till fler delmål, 

beroende på projektets arbetsområden och syften, vilket gör att antalet koder är fler än antal 

projekt. 

Figur 1. Fördelningen av kopplingar som gjorts mellan projektbeskrivningar och mål. 

Som tydligt kan ses är mål 4, ”god utbildning för alla” (UNDP 2015d), med de dryga 160 

projekt som de berör, tydligt det hållbarhetsmål som framträder som mest centralt hos de 

svenska volontärresorna. Samtidigt är mål 7, ”hållbar energi för alla” (UNDP, 2015g), inte 

kodat till något projekt. Alltså kan man dra slutsatsen att inget projekt som erbjuds av 

volontärresebyråerna inkluderar arbete med hållbar energi. Vidare är mål 15 ”ekosystem och 

biologisk mångfald” (UNDP 2015o), med 58 koder, samt mål 3 ”hälsa och välbefinnande” 

(UNDP, 2015c) med 39 koder också tydligt framträdande. Som tidigare nämnts i texten 

överlappar målen mer eller mindre varandra, och även om de är integrerade i varandra och 

menade att sträva efter tillsammans, så gör de olika målens teman det praktiskt att presentera 
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och diskutera resultaten knutet till separata mål. Vi kommer därför ta upp de två tydligaste 

tendenserna som setts i datamaterialet, nämligen social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. 

Vi ser god utbildning som en mycket relevant faktor för en hållbar social utveckling, därför 

kommer mål 4 att diskuteras under den rubriken. Fortsättningsvis kan mål 15 kopplas till en 

biologisk och miljömässig hållbar utveckling och kommer därför diskuteras under den rubriken. 

Mål 4 och 15 med tillhörande undermål (detta går vi strax in på djupare) är alltså de 

hållbarhetsmål som berörs allra mest i projekt som erbjuds av svenska volontärresebyråer. 

Dessa två tendenser kommer att diskuteras djupare och hur det kan förstås utifrån tidigare 

forskning. Övriga hållbarhetsmål som inte varit lika tydligt kopplade till projekten kommer att 

diskuteras i relation till de två huvudtendenserna. Under avsnittet ”hållbar turism” presenteras 

resultat kopplade till delmål 8.9 och 12.B, där vi analyserar projektens förhållande till hållbar 

turism. Detta har fått en egen rubrik eftersom det inkluderar både miljömässig och social 

hållbarhet. Slutligen presenteras resultat som inte tydligt kan ses koppla till de stora 

huvudtendenserna social och miljömässig utveckling under rubriken ”övriga resultat”.  

 

7.1 Social hållbar utveckling 

 

Något som framkommit under studien vid undersökning av de fyra volontärresebyråernas 

hemsidorna är det stora utbud som finns av projekt som involverar mötet med barn och 

ungdomar. Ofta är det projekt där volontären får vara med och hjälpa till på förskola, barnhem, 

daghem, barncenter och skolor. I flera fall finns det en flexibilitet kring volontärens 

arbetsuppgifter, som kan variera beroende på volontärens förkunskaper och de rådande behoven 

för projekten (Volontärresor, 2018e). Det enda kravet för att få arbeta i projekten är i de flesta 

fall ett godkänt utdrag ur belastningsregistret (GoXplore, 2019a). Resorna kan därför skilja sig 

åt något i vilka exakta uppgifter volontären tilldelas, och handla om att assistera befintlig 

personal, samt att hjälpa till med undervisning eller hålla egna lektioner, ofta i engelska. 

Praktiskt arbete såsom städning, matlagning och underhåll av fastigheter och ytor är också något 

återkommande i en stor del av projekten. och det uttrycks ofta att volontären själv får välja om 

det är vissa uppgifter man önskar utföra mer eller mindre. I t.ex. Ecuador har Volontärresor 

flera olika projekt på samma geografiska plats där det förekommer beskrivningar om att 

volontären själv har stor påverkansmöjlighet i utformningen av sin resa (Volontärresor, 

2018m). Samma sak beskrivs av GoXplore (GoXplore, 2019a). Därmed finns det en bredd 

gällande hur arbetet utformas, och volontärer som besöker samma plats genom samma 

volontärresebyrå behöver därför inte alls ha en liknande upplevelse av sin vistelse. På flera 

platser erbjuds också språkkurser som ett komplement till volontärarbetet. Volontärresor 

poängterar uttryckligen att ”då engelskakunskaper i Colombia är begränsade rekommenderas 

medelgoda spanskakunskaper från volontär.” (Volontärresor, 2018f). I många spansktalande 

länder i Sydamerika där projekt drivs så menar man att det inte är nödvändigt att kunna språket, 

men att det kan vara en fördel då många i lokalbefolkningen inte talar engelska. I de flesta fall, 

där det behövs, ingår en kort språkutbildning.  

7.1.1 Utbildning  

En majoritet av de sociala projekten har som huvudsyssla eller bisyssla att volontären ska dela 

med sig av sina kunskaper i engelska. I nästan alla projekt nämns att volontären får vara med 

och assistera i undervisningen och ibland hålla egna lektioner, främst i engelska men även i 

ämnen såsom matematik, musik, idrott och konst. På förskolor och daghem handlar det mycket 

om pedagogiska lekar och lek i allmänhet. Volontären blir i dessa projekt ofta en extra resurs 

för den befintliga personalen, men kan i vissa projekt också få vara helt ansvariga för 

undervisningen. Vissa projekt rekommenderar då att man kan det lokala språket (t.ex. spanska) 
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eller har erfarenhet av läraryrket, medan andra projekt bara kräver att volontären har 

grundläggande kunskaper i engelska. Även de projekt som inte explicit är fokuserade på 

utbildning på något sätt har ofta med i projektbeskrivningen att volontären också gärna får 

undervisa i engelska. I ett projekt på Fiji lyder Amzungos beskrivning som följer:  

Som volontär kommer du att befinna dig på en grundskola. Arbetsuppgifterna kan komma att skilja sig, 

men främst handlar det om att vara en hjälpande hand och en extra lärare. De ämnen som undervisas i kan 

vara engelska, datorkunskap och provskrivning. Det förekommer även hantverkslektioner och olika 

aktiviteter. Vid mer erfarenhet kan du komma att hålla i egna lektioner som du då också planerar själv. 

Har du erfarenhet inom konst eller musik kan du också få möjlighet att undervisa och hålla i lektioner inom 

detta (Amzungo, 2019a).  

I exemplet ovan får vi en inblick i hur volontären tilldelas arbetsuppgifter och vi förstår att det 

många gånger handlar om att känna in situationen och hjälpa till där det behövs. I projektet får 

eleverna färdigheter som kan vara viktiga för att vara i framtiden kunna få ett jobb, som t.ex. 

kunskap i handarbeten, datorer och engelska. Detta kan ses som en bidragande faktor till mål 

4.4, att ”öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet” (UNDP, 2015d).  

Fortsättningsvis kan vi också se hur det i samma projekt ligger en stark betoning på det 

interkulturella mötet:  

Syftet är att tillsammans med den lokala personalen undervisa och lära ut till de blandade klasserna på 

dessa skolor, vilket kan vara en utmaning med tanke på skilda åldersgrupper och nivåer i utbildningen. 

Många av familjerna har inte råd att resa eller att ta sig runt i världen och att volontärer kommer till dessa 

skolor är därmed extremt viktigt för att ge barnen en chans att lära sig om andra kulturer och länder! 

(Amzungo, 2019a) 

Att främja kulturella möten är i sig inget hållbarhetsmål, men kan få positiva effekter på att 

minska fördomar gentemot den andre och bygga vänskaper som är ömsesidigt gynnande, vilket 

gör det till en väsentlig del av barnens undervisning att få besök av volontärer. Som vi dock sett 

i tidigare forskning poängterade Liu (2015) vikten av interkulturell kompetens för att dessa 

möten inte ska leda till att fördomar bekräftas och fördjupas, eller att någon blir kränkt. Flera 

projekt har som sitt explicita syfte att främja kulturmöten, medan det i andra projekt kan ses 

som en effekt av de mötesplatser där volontären hjälper till. Företaget Volontärresor trycker 

också på vad dessa interkulturella möten ger åt volontären, nämligen att de bidrar till personlig 

utveckling. I beskrivningen till projektet ”Córdoba barn” skriver Volontärresor att ”programmet 

ger dig insikter i hur du själv är som person i ljuset av en annan kultur” (Volontärresor, 2018k) 

Om vi fortsätter att titta på de tendenser i materialet som vi funnit kring utbildning, kan vi se 

att det delmål som främst berörs är mål 4.6, ”alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna”. 

Figur 2 visar fördelningen av hur projekten som berör mål 4 är fördelade på de olika 

undermålen. 
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Figur 2. Fördelning av kopplingar mellan projekt och delmål för mål 4. 

En viktig notering angående mål 4.6 är att volontären i sig inte alltid undervisar och på ett direkt 

sätt bidrar till att elever på plats blir läs och skrivkunniga eller utvecklar andra förmågor. 

Däremot kan volontärens närvaro på projektet ses som något som möjliggör detta, genom att i 

stora klasser fungera som en extra resurs och stötta den befintliga läraren. Dock har volontären 

i de flesta fall inte något krav att kunna de lokala språken eller annan utbildning, utan 

grundläggande kunskaper i engelska är det som efterfrågas. Huruvida detta kan försvåra för 

volontären att faktiskt hjälpa elever med uppgifter och svara på frågor kan diskuteras. En stor 

del av projekten är lokaliserade till områden med många ekonomiskt och socialt utsatta 

människor. Barn kan ibland på grund av fattigdom missa skolan eller inte våga sig dit, andra 

som går i skolan får inte del av undervisning av bra kvalitet. Följande citat från Volontärresor 

visar på detta, och hur projekten är med och driver eller stöttar skolor i fattiga områden med 

resurser såsom pengar men också kvalitativ engelskundervisning: 

Vårt undervisningsprogram i Bali är ett projekt som stödjer lokala barn mellan 7 och 11 år gratis. De lokala 

barnen har inga möjligheter att studera engelska. Det finns många barn som inte kan läsa och skriva 

engelska i Indonesien. Med ert stöd strävar vi efter att ge dem självförtroende att kommunicera med 

människor från andra länder och för att få en bättre karriär i framtiden (Volontärresor, 2018a).  

Här kan vi se på vilket sätt volontären spelar en viktig roll, nämligen genom att erbjuda barnen 

inte bara kunskaper i grundläggande engelska, utan också möjligheten att träna språket 

tillsammans med en utlänning. Detta projekt bidrar både till mål 4.6, genom att öka läs- och 

skrivkunnigheten. Det bidrar samtidigt också till mål 4.4, ”öka antalet personer med färdigheter 

för ekonomisk trygghet” (UNDP, 2015d) genom att lära barnen engelska och ge dem en vana 

att interagera med människor från en annan kulturell och språklig bakgrund. Detta gör dem som 

vi ser i citatet mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Fortsättningsvis bidrar man i detta 

projekt till att utrota diskriminering i utbildning, vilket är mål 4.5, genom att ”barn som lever 

under utsatta förhållanden” får tillgång till utbildning (UNDP, 2015d). Projekten generellt 

vänder sig alltså till socioekonomiskt utsatta grupper i samhället och bedriver ofta sina insatser 

i slumområden eller generellt fattigare områden. Genom att erbjuda avgiftsfri och lika 
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skolundervisning (mål 4.1) samt genom att skapa trygga och inkluderande utbildningsmiljöer 

(mål 4.A) så att alla har möjlighet att ta del av undervisningen, är man återigen med och kämpar 

för att utrota diskriminering i utbildning (mål 4.5). I områden såsom på Bali med mycket turism, 

där flera projekt finns, kan goda engelskkunskaper vara en bra förutsättning för jobb i framtiden 

(GoXplore, 2018a).  

Något annat barn och unga kan få undervisning om är demokrati, som är fallet på ett projekt 

Good Travel erbjuder i en kåkstad i Kapstaden (Good Travel, 2018b). Detta skulle kunna ses 

jobba mot mål 4.7, att genom kunskaper om fred, ickevåld och mänskliga rättigheter ge fler 

utbildning om ”hållbar utveckling och globalt medborgarskap” (UNDP, 2015). Genom att 

rights-holders får mer kapacitet att bidra till ett demokratiskt och fredligt samhälle kan man se 

hur projektet arbetar för att hjälpa människor uppfylla sina rättigheter. Precis som Uvin (2007) 

poängterar är det viktigt att den hjälp som ges (främst inom bistånd, men samma princip kan 

appliceras även här) ska adressera underliggande faktorer till problem, och på så sätt mer 

långsiktigt verka för människors möjlighet att uppfylla sina mänskliga rättigheter. Arbete som 

riktas på kunskapsspridning skulle därför utifrån denna tidigare forskning kunna förstås som 

väsentligt för långsiktigt hållbara projekt, som bidrar till ägandeskap för olika rights-holder och 

duty-bearers. Det är viktigt att tillägga att alla delar av målen kanske inte berörs, och att de på 

projektplatsen inte nödvändigtvis är medvetna om kopplingen mellan deras arbete och de 

globala målen. Det som dock går att se är vissa bidragande faktorer i projektarbetet som kan 

knytas till hållbarhetsmålen. 

Avslutningsvis får som vi nämnt volontären i många projekt hjälpa till med undervisningen. 

Ofta finns då material att följa och använda när denne ska hålla lektioner, men det finns också 

fall då volontären själv får göra planeringen. Samma projekt på Fiji som vi tittade på tidigare 

skriver: ”vid mer erfarenhet kan du komma att hålla i egna lektioner som du då också planerar 

själv” (Amzungo, 2019a). Huruvida volontärens sätt att utforma undervisningen påverkas av 

dennes värderingar och åsikter som bärs med från personens kulturella hemvist är en viktig 

fråga att fundera över. Utifrån tidigare forskning kan det här belysas hur neokoloniala strukturer 

skulle kunna underbyggas och neoliberala värden överföras obemärkt. Dock är detta till stor 

del beroende på vilket ämne som undervisas.  

 

7.1.2 Jämställdhet 

 

En annan typ av projekt som bidrar till en hållbar social utveckling är projekt inriktade på att 

stärka kvinnors ställning och rättigheter. Amzungo (2019b) och Volontärresor (2018i) erbjuder 

plats på varsitt projekt i Kenya vars syften berör just detta med att stärka kvinnor. Arbetet tar 

sig uttryck i mer eller mindre informella aktiviteter som syftar till att skapa vänskap mellan 

volontären och kvinnorna, och stärka självförtroendet hos kvinnorna. Genom utbildning i allt 

ifrån att lära sig läsa och skriva till företagande, syslöjd och datorkunskap ges kvinnorna också 

ökade chanser att skaffa sig en inkomst. Mål 4, som handlar om ”God utbildning för alla” talar 

i undermål 4.5 om att utrota diskrimineringen i utbildningen, där det är centralt att ”avskaffa 

skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet” (UNDP, 2015). Projekt av detta slag kan 

därför på ett konkret sätt anses bidra till att minska skillnaderna i tillgång till utbildning och 

utbildningsnivå mellan könen.  
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En annan sak som är viktig för flickors möjlighet att utbilda sig är ju självklart att de ska kunna 

närvara i skolan. Ett projekt som tydligt exemplifierar detta är projektet ”Kenya - stärk kvinnor 

och flickor” som erbjuds genom Amzungo (2019b). Här har man ”[…] skapat kontakter med 

ett företag som tillverkar menskoppar. Menskopparna köps in genom försäljning av tygkassar i 

Sverige som sys här. Menskopparna underlättar vardagen enormt och gör att flickor slipper 

missa skollektioner varje månad och kan fortsätta sin skolgång på samma sätt som pojkar” 

(Amzungo, 2019b). Detta samarbete där tygpåsar säljs för att kunna köpa menskoppar kan ses 

som ett partnerskap inom det civila samhälle, och kan därmed kopplas till mål 17.17 som 

handlar som att ”uppmuntra effektiva partnerskap” (UNDP, 2015). På projektet bildas också 

möjlighet att prata om ämnen som rör produktivitet och familjeplanering, vilket berörs i mål 

3.7 ”tillgängliggör reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla” (UNDP, 

2015c). I beskrivningen står det att det ” […] på eftermiddagar hålls workshops under ett par 

timmar både i byn där du bor samt i närliggande byar dit ni transporterar er med motorcykel. 

Det kan handla om att lära kvinnorna skriva eller diskutera allt från hälsa och religion till 

ekonomi och familjeplanering.” (Amzungo, 2019b). Genom att tillgängliggöra mensskydd kan 

flickor lättare närvara i skolan, och genom att skapa forum för att diskutera och lära ut 

familjeplanering kan kvinnorna få möjlighet att styra sin egen reproduktivitet. Detta är också 

något centralt i mål 5.1, som handlar om att ”utrota all form av diskriminering mot kvinnor och 

flickor” (UNDP, 2015e). Projekt som stärker kvinnor både socialt och ekonomiskt skulle kunna 

ge positiva bieffekter såsom att öka kvinnors inkludering i samhället (mål 10.2), utrusta kvinnor 

för att kunna stå i ledarskapspositioner (5.5) och genom att öka kvinnornas kunskap om deras 

rättigheter också förebygga olika former av våld och utnyttjande emot dem (mål 5.2). 

 

I dessa projekt som jobbar med att stärka kvinnor och göra dem medvetna om sina mänskliga 

rättigheter och ge möjlighet till utbildning och försörjningsmöjligheter ökar man kvinnans roll 

som en aktiv aktör för förändring i sitt eget liv. Som rättighetsperspektivet tar upp är det 

grundläggande i utvecklingsarbete som ska ge långsiktiga och hållbara resultat med 

empowerment, där de som är rights- holders, vilket kvinnorna är, vet att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter och också kunna begära det av de som är duty- bearers. Eftersom rätt till hälsa, 

utbildning och trygghet är mänskliga rättigheter kan projektet därmed ses verka på en 

rättighetsbaserad grund för de mänskliga rättigheterna, och därmed också bidra till att nå flera 

hållbarhetsmål. 

 

7.1.3 Sjukvård och omsorg 

 

Mål 3,” hälsa och välbefinnande för alla” (UNDP, 2015c) har kodats till 39 projekt, där det 

mest kodade undermålet med sina 14 projekt var mål 3.8,” tillgängliggör sjukvård för alla” 

(UNDP, 2015c). Projekt som kodats till mål 3 involverar bland annat arbete på vårdcentral, 

sjukhus eller annan vård som olika hembesök ute i rurala områden. Projekt inom äldreomsorg 

har inte kunnat kodas till något hållbarhetsmål, då beskrivningarna främst pekat på att 

volontärens roll är att vara ett socialt stöd och aktivera de äldre. Detta kan givetvis ha en 

positiv inverkan och öka livskvalité hos vissa äldre, men kopplingen till hållbarhetsmålen var 

mycket vag. När det gäller vårdcentraler har det däremot funnits en mycket tydligare koppling 

till främst mål 3. En volontärplats som Volontärresor erbjuder i Cusco i Peru ger möjlighet att 

välja mellan projekt på skola, daghem eller vårdcentral. I beskrivningen om arbetet på 

vårdcentral skriver volontärresebyrån följande: 
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Vårdcentralen ligger i den fattigare delen av Cusco och tar emot ca 200 patienter per dag. Personerna som 

kommer hit har inte råd att ta sig till de mer resursstarka sjukhusen i andra delar av staden. På hälsocentret 

gör man ultraljud, hälsokontroller för gravida och barn, tandläkarkontroller och barnafödslar. Vi ser gärna 

att du har tidigare erfarenhet av eller utbildning inom hälsovård (Volontärresor, 2018d).  

 

Volontärens uppgift är alltifrån att assistera i hälsoundersökningarna till att ”arbeta med mödra- 

och barnhälsovård”. Eftersom projektet nämns ligga i en fattigare del av staden gör projektet 

att sjukvård blir tillgänglig även för de grupper i samhället som har det svårare socioekonomiskt 

sett. Mål 3.8, ”tillgängliggör sjukvård för alla” (UNDP, 2015c) har därför kodats till detta 

projekt. Vidare ser vi i beskrivningen ovan att man har barnafödslar samt jobbar med mödra- 

och barnhälsovård. Då det är säkrare för kvinnor att föda på vårdcentraler och sjukhus bidrar 

detta till mål 3.1, att ”minska mödradödligheten” (UNDP, 2015c). Detta arbete bidrar även till 

mål 3.2, ”förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år” (UNDP, 

2015c). Det nämns inte i projektbeskrivningen exakt vad för typ av barnavård det handlar om, 

men bara det att barn med sina mödrar kommer till vårdcentralen kan ses som en bidragande 

faktor till att upptäcka, förebygga och bekämpa sjukdomar som annars hade kunnat leda till en 

alldeles för tidig död. En annan uppgift som volontären har i detta projekt är att ”ta fram 

utbildningsmaterial om hälsa samt delta i olika hälsokampanjer som bedrivs i slumområdena” 

(Volontärresor, 2018d). Exakt vad denna information innehåller eller vad för typ av 

hälsokampanjer det rör sig om beskrivs inte närmare, vilket gjort att den informationen inte 

kodats. Det vi dock sett i detta projekt och som kan ses som representativt för liknande projekt 

är att erbjuda sjukvård till de som annars har svårt att få tillgång till den.  

 

 
Figur 3. Fördelning av kopplingar som gjorts mellan projekt och delmål för mål 3. 

 

Gällande förkunskapskrav kräver projektplatser på äldreboenden och vårdcentraler ofta inga 

förkunskaper. Vissa restriktioner finns på de mer avancerade projekten som erbjuder riktigt 

sjukhusarbete, samt det projekt som vi tog upp ovan, men exempelvis projekt som handlar om 

att ”informera om tex HIV/AIDS, Diabetes, TB” (GoXplore, 2019e) alternativt assistentjobb 

finns tillgängliga utan krav på tidigare erfarenhet. De tre delmål som fortsättningsvis har kunnat 

ses relateras till nio respektive sex projekt är delmål 3.3 ”bekämpa smittsamma sjukdomar” 

(UNDP, 2015c), där vi räknat in kunskapsspridning kring HIV/AIDS som ett sätt att bekämpa, 

eller snarare förebygga smittan, och mål 3.7 om att tillgängliggöra information om och vård 

kring reproduktiv hälsa.  
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Fortsättningsvis finns det ett mindre antal projekt som kan ses bidra till en hållbar social 

utveckling och bekämpa sjukdomar genom att ge tillgång till rent vatten och förebygga 

vattenburna sjukdomar. Volontärresor erbjuder en volontärplats på Madagaskar där ett av 

projekten volontären kan välja att delta i arbetar med renovering och byggnation. Här är en av 

sakerna man gör att ”förbättra samhällets hygien- och saneringsstationer” (Volontärresor, 

2018l). Det finns ingen närmare beskrivning om vad det är för typ av saneringsstation, om det 

rör sig om kemikalier eller avlopp, men då det nämns i samband med hygien är det senare 

alternativet mest rimligt. I projektet får volontären även vara med och bygga toaletter. De 

hållbarhetsmål som projektet bidrar till är därmed mål 6.2 ”säkra tillgången till sanitet, hygien 

och toaletter för alla” samt mål 6.3 ”förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka 

återanvändning”. Fortsättningsvis är projektet med och bidrar till att nå mål 3.3, då det genom 

att bygga toaletter och förbättra hygien och vattenkvalité är med och bekämpar smittsamma 

sjukdomar, där vattenburna sjukdomar ingår.  

 

Avslutningsvis kan projekt inom vatten, sanitet och vård kopplas till projekt med en rights- 

based approach, då man här stärker lokalsamhällen genom att hjälpa dem få tillgång till 

förnödenheter som är viktiga för att de ska kunna få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

Rätten till hälsa och liv, samt rätten till rent vatten är här central. Huruvida projektet på ett aktivt 

sätt involverar dem problemet berör, om de blir aktörer för sin egen förändring och därmed är 

aktiva ägare av sin utveckling, eller om de genom institutionaliserade medel får ta emot hjälp 

och därmed inte har samma ägandeskap i sin utveckling kan diskuteras. Då informationen kring 

många projekt är knapphändig, som vi diskuterat i metoddelen, kan vi inte gräva djupare i denna 

fråga. 

 

7.2 Miljömässig hållbar utveckling 

 

Den andra tendensen vi funnit vid analys av materialet är projekt relaterade till biologisk 

mångfald och bevarandet av naturliga miljöer, som alltså berör hållbarhetsmål 15 (UNDP, 

2015o). Att lösa klimatkrisen är en av de fyra grundpelarna för hållbarhetsmålen, därför är det 

rimligt att anta att det skulle kunna vara en trend inom volonturism som är knuten till en ökad 

medvetenhet kring klimat och miljö. Det är dock få projekt som är renodlade miljöarbeten. De 

flesta projekt är främst fokuserade på djurhantering, och endast en organisation, Amzungo, har 

projekt listade under ”miljövård” (Amzungo, 2019d). Trots det inkorporeras miljöarbete i andra 

former i fler projekt genom diverse bisysslor. De flesta projekt lokaliserade i strandmiljö 

inkluderar i sin beskrivning att städning av stränder ingår, vilket bidrar till mål 14 om hav och 

marina resurser (UNDP, 2015, n). För de marina projekt som erbjuds kan inte alla kopplas till 

mål 14, då de flesta innebär främst vård av sköldpaddor. Däremot kan det projekt lokaliserat i 

Zanzibar som stöttar marina forskare genom insamling av data ses som ett bidra till 

genomförandet av delmål 14.A, som strävar efter att utveckla vetenskaplig kunskap som bidrar 

till friskare hav (Good Travel, 2018d). 

  

Ett annat sätt som miljö och klimatarbete inkluderats genom är via undervisning i miljökunskap 

för lokalbefolkning, andra turister eller i skolklasser. Som beskrivet av GoXplore:” Man får 

även besöka en skola en gång i månaden eller så kommer barnen och besöker projektet för att 

lära sig mer om djuren och varför det är så viktigt att bevara miljön och naturen” (GoXplore, 

2019a). Precis som med övrig utbildning under volontärresor ifrågasätts nästintill aldrig 

volontärens kunskaper kring ämnet, något som inte garanterar en effektiv eller kompetent 
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undervisning, vilket kan vara problematiskt enligt Palacios (2010) som vi nämnt tidigare. 

Projekt som däremot beskriver en del av sin verksamhet med ”[…] målen är att lära ut miljövård 

och vikten av att bevara regnskogen” (Volontärresor, 2018h), eller ”införa miljöutbildning till 

barn i en ung ålder” (Amzungo, 2019c) kan man ha en viss medvetenhet kring vikten av 

kunskap för att kunna hantera miljöförändringar. Dessa är betydelsefulla för arbetet med 

hållbarhetsmål 13.3, att” öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar” (UNDP, 

2015m). Detta resonemang, att investera i lokalbefolkningens kunskap innebär att man lämnar 

dem med större möjlighet att själva kunna stå emot klimatförändringar, vilket stärker deras 

ägandeposition över sin utveckling. Projekt som kodas till mål 13.3 kan därför ses anknyta till 

rättighetsperspektivet. 

7.2.1 Biologisk mångfald 

Som vi nämnde i inledningen till analysavsnittet är mål 15 tillsammans med mål 4 de 

hållbarhetsmål som kan ses arbetas för i flest antal projekt. Därför ska vi nu gå igenom mål 15 

lite noggrannare, och se hur projekt som på något sätt berör biologisk mångfald är med och 

bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling. Först ska vi gå igenom de specifika delmål som 

berörs och hur fördelningen däremellan ser ut. Nedan visas ett stapeldiagram som visar att mål 

15 om ekosystem och biologisk mångfald endast beror fem av tolv delmål, och att de två mest 

berörda delmålen var 15.5, ”skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer”, samt 

delmål 15.7 ”stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade arter” (UNDP, 2015o).  

 

 
 

Till delmål 15.5 och 15.7 kodades volontärprojekt med skydd och vård av djur och deras 

livsmiljö, samt arbete med utrotningshotade arter. Flera projekt rörde arbete med att förebygga 

tjuvjakt, bland annat genom att avlägsna snaror i naturen och patrullera för att upptäcka 

tjuvjägare. I projektet ”Kenya Wildlife” jobbar man även mer indirekt mot att förebygga 

tjuvjakt, genom att ta hand om de hundpatruller som jobbar med att hindra tjuvjakten. I 

projektbeskrivningen på Volontärresors hemsida står det bland annat: 

 
Detta är det största reservatet för spetsnoshörningar i östra Afrika och är även hem åt det tre sista Nordliga 

trubbnoshörningarna som finns kvar i världen. Det är även endast här som du har en chans att se 

schimpanser när du är i Kenya. Detta är då på ett reservat för djur som är räddade från den svarta 



27 

 

marknaden. Projektet jobbar även med människorna som bor nära reservatet för att utbilda nästa 

generations djurskyddare! Ta denna chans att arbeta som volontär och lära dig om hur livet går till på ett 

36 000 hektar stort reservat och hur man tar hand om räddade djur, hur man spårar vilda djur samt hur man 

tar hand om den hundpatrull som jobbar mot tjuvjakt (Volontärresor, 2018h).  

 

Något centralt i flera djurrelaterade projekt, som Kenya Wildlife exemplifierar, är vården av 

djur och det praktiska arbetet. En av dagsplaneringarna för volontären lyder: ”Besök och hjälp 

till att ta hand om de tre sista nordliga trubbnoshörningarna som finns kvar i världen.” 

Kopplingen mellan volontärens arbete och delmål 15.5 blir här ytterst tydlig, där volontären på 

detta reservat förebygger att arter utrotas genom att se efter de få individer som finns kvar.  

 

I andra projekt finns det ett större fokus kring hotade djurarter, som även det adresseras i delmål 

15.5. Alla fyra företag hade ett eller flera projekt med syftet att assistera viltvårdare, samla in 

data eller hålla efter naturen i området, specifikt relaterat till att stötta projekt som bekämpar 

tjuvjakt eller främjar skyddade arter som hotas av tjuvjakt. ”Den information om djuren du 

hjälper till att samla in används av reservatets förvaltning, av antitjuvjaktspatruller och av 

nationella organisationer som jobbar med att rädda utrotningshotade djur” (Good Travel, 2018). 

Här tar man även upp bidrag till nationella samarbeten för att adressera hoten mot en biologisk 

mångfald, men eftersom hemsidan inte specificerar tydligare vad för typ av information det är 

som sammanställs och hur den sedan används, är det svårt att dra någon slutsats kring detta.  

 

Så många som 64 av 232 projekt involverade främst djurhållning i någon form. Däremot skiljde 

projekten sig kraftigt åt i sina syften, där en del projekt innebär aktivt arbete för just biologisk 

mångfald, genom uppbyggande och säkerställande av naturliga livsmiljöer, märkning av 

delfiner eller att bygga tillgängliga vattenkällor för ökenelefanter och andra projekt var mer 

fokuserade på djurhållning eller rehabilitering av vilda djur. De senare projekten innebar ofta 

inte lika intensiva, och mer småskaliga volontärarbeten, som till exempel sköldpaddsutsläpp 

eller arbete på zoo kan, enligt projektbeskrivningen ” […] bestå av allt från att förbereda djurens 

mat, rengöra deras inhägnader till att hjälpa vårdarna” (Volontärresor, 2018g). Här ser man inte 

en stark koppling till de delmål som går under mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald, 

men däremot verkar många liknande projekt även inkludera sekundära arbetsuppgifter, som 

nämnt ovan. Dessa extrauppgifter är mer förenliga med hållbarhetsmålen, då de ofta innebär att 

vårda djurens naturliga livsmiljöer. Ett projekt om rehabilitering av apor inkluderar aktiviteter 

som gynnar den naturliga regnskogen genom ” […] återplantering av hotade trädarter, där du 

hjälper till med återplantering och fröinsamlingar” (Volontärresor, 2018j), vilket kan relateras 

till 15.2 om att ”främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogningen och återställ utarmade skogar” 

(UNDP, 2015o). Ett projekt som innefattar arbete i växthus och vård av Galapagos 

jättesköldpadda där man även får ”hjälpa till att identifiera infödda och endemiska arter” 

(GoXplore, 2019c), korrelerar med delmål 15.8 om att förhindra invasiva främmande arter i 

land- och vattenekosystem (UNDP, 2015). Här kan man alltså se en koppling till att kombinera 

olika aktiviteter som främjar en biologisk mångfald, både bland djur- och växtliv, något som 

alla företag hade många exempel på.  

 

7.3 Hållbar turism 

 

Även om volonturism enligt vissa forskare bör räknas in som en form av ekoturism, alternativt 

inkluderas som en del av utvecklingsarbete, innebär det fortfarande en köpt resa som förväntas 

ha vissa krav på bekvämlighet, möjlighet för sightseeing och dylikt. GoXplore och 

Volontärresor inkluderar exempelvis i flera av sina projekt en beskrivning av tillgängliga 

turistmål och aktiviteter i närheten som volontären har möjlighet att uppleva (GoXplore, 2019b 
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& Volontärresor, 2018f). Turistens aktiviteter i landet genererar inkomster och arbetstillfällen 

för den lokala ekonomin. Även om vi inte kan undersöka hur arbetsvillkoren ser ut, och även 

om det förmodligen skiljer sig beroende på länder projekten är placerade i, kan man i alla fall 

konstatera att lokala samarbetspartners till volontärresebyråerna antagligen bidrar till fler 

anställningar och inkomst för lokalbefolkningen. Eftersom det publicerats en resolution kring 

hur man ska kunna öka turismens och ekoturismens positiva bieffekter (Generalförsamlingen, 

2019c), och det faktum att delmål 8.9 och 12.B av hållbarhetsmålen riktar sig mot en mer hållbar 

turism och ökad övervakning av turismen (UNDP, 2015h & UNDP, 2015l) blir dessa frågor 

centrala i den här undersökningen. Då i princip alla projekt inkluderar ett samarbete mellan 

volontärresebyråerna och lokala organisationer eller företag genereras inte bara ett flöde av 

volontärer utan också ett flöde ekonomiskt kapital. Det ökar även chanserna för att lokala 

samarbetspartners kan planera projekt och därmed verka för ett uppfyllande av sina mänskliga 

rättigheter.  Kan de lokala samarbetspartners ställa krav på turismen, så skulle man även kunna 

påverka de neokoloniala strukturer som kan etableras i volonturismen. Positiva effekter av 

volontärernas närvaro kan förstärkas om volontären även handlar lokalt producerad mat och 

souvenirer som stärker den lokala ekonomin. Detta kan kodas till mål 8 om anständiga 

arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Mål 8.9 specificerar att man för att verka för en hållbar 

turism ska utarbeta och vidta politiska åtgärder för att arbetstillfällen ska skapas och lokala 

produkter och lokal kultur främjas. Det politiska planet är inget dock som berörs i 

projektbeskrivningarna så därför är kopplingen hos svenska volontärresebyråers projekt till 

Agenda 2030s mål om hållbar turism haltande och bristfällig. 

En annan faktor som FN uppmärksammar skulle kunna bidra till att minimera negativa 

konsekvenser är lokal kulturkännedom (Generalförsamlingen, 2019c). I flera projekt uppmanas 

resenären att ta del av den lokala kulturen, ibland genom att lära sig språk, eller genom att 

interagera med personer i det lokala samhället. Ett exempel på detta är ett projekt i Sydafrika 

där det ingår ” […] en grundläggande språkkurs där du får lära dig några ord och meningar på 

zulu, det lokala språket i St. Lucia, så att du i viss mån ska kunna kommunicera med 

befolkningen på deras eget språk.” (Good Travel, 2018c). I andra fall ordnas 

introduktionsveckor, där man får pröva på att ”laga thailändsk mat, lära dig användbara fraser 

på thailändska och bland annat besöka det kända buddisttemplet, Wat Phrah non Jaksi, gamla 

stan Ayutthaya” (GoXplore, 2019f). På detta sätt kan volontären introduceras till den kontext 

som denne ska arbeta i, vilket kan bidra till en ökad förståelse för den lokala kulturen och 

därmed också minska risken att interkulturella möten för med sig negativa konsekvenser (Liu, 

2015). Här kan man se en koppling till United Nations Volunteers Programmes rapport om 

volontärarbete, där interkulturella möten kan bidra med sociala kontakter som ökar förståelsen 

för den lokala kulturen. Det är dock inte alla projekt som involverar möten eller 

språkundervisning, och på GoXplores är introduktionskursen i de fall den erbjuds frivillig 

(GoXplore, 2019f). Volontärresor däremot inkluderar ofta några dagar av introduktion där man 

får lite grundläggande information om platsen, som på ett barnhemsprojekt i Ghana där det står 

att ” […] programmet inleds sedan med en introduktion på 3 dagar i Accra. Dag 1 och 2 lär du 

dig om ghanansk kultur och du får några inledande språklektioner. Ni diskuterar hur det är att 

bo i en ghanansk familj och vilka kulturkrockar som kan uppstå” (Volontärresor, 2018b). Hur 

pass representativ denna information är för den stora massan av invånare kan ifrågasättas, och 

huruvida den kan underbygga stereotyper är också en risk att ha i bakhuvudet. Det finns således 

en risk att volontärer kan brista i sin medvetenhet och kunskap kring den lokala kulturen. I 

United Nations Volunteers Programme rapport tas det som tidigare nämnts upp att volontären 
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kan agera i en parallell kontext som inte nödvändigtvis har en positiv inverkan på utvecklingen 

till följd av bristande lokal kunskap och integration, en tendens som volontärer som flera projekt 

löper risken att ha. 

  

Många av organisationerna har projekt som inriktar sig mot utsatta grupper (funktionshindrade, 

fattiga, kvinnor etc.), som exempelvis ett projekt från GoXplore vid namn ”Victims of 

prostitution”, som syftar till ”[…] att ge kvinnorna stöd då de önskar lämna ett liv med sexuellt 

utnyttjande bakom sig och hjälpa dem till en bättre vardag och få ordning på sina liv” 

(GoXplore, 2019b). Agenda 2030 har som specifikt syfte att ”Globala målen ska genomföras 

med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar” (UNDP, 

2015r). Det kan exempelvis innebära att man lägger mer resurser på de länder eller speciellt 

sårbara sociala grupper. Även om många av projekten som rör vård och omsorg inte kräver 

tidigare erfarenhet, visar man på att de grupperna i en del fall blir uppmärksammade och får 

stöd (Good Travel, 2018f). Det vi dock på volontärresebyråernas hemsidor inte kan finna någon 

information om är hur projekten blivit etablerade, och vilka grupper man utesluter genom att 

ha de urval man har. Andra grupper i en viss kontext som där är utsatta, till exempel religiösa 

minoriteter, kanske inte är inkluderade. Detta vet vi som sagt inget om. Ett exempel på projekt 

som når ut till utsatta är två projekt från Good Travel där man har ett etablerat sponsorprogram 

vid namn ”10 Families Community Outreach Program”. Här får 10 familjer i mest akut behov 

av hjälp stöd genom exempelvis näringsrik mat och möjlighet till att upprätta en egen 

försörjning (Good Travel, 2018a). Detta är ett exempel på hur Agenda 2030:s syfte att ta hänsyn 

till de med sämst förutsättningar gifter sig med en rättighetsbaserad strategi, då familjerna får 

stöd för att få rättigheten till mat och vatten och förhoppningsvis ett drägligare liv tillgodosedda. 

  

Slutligen finns det som nämnts ovan i 6.2 många projekt som rör natur, där de flesta involverar 

miljövård i form av att städa upp, vårda natur eller identifiera icke inhemska arter. Eftersom 

hållbar turism enligt FN bör agera för att inte påverka miljön negativt, innebär volontärresor 

som inkluderar aktiviteter som att sprida kunskap om miljövård, återplantera regnskog med 

mera, som tidigare nämnt att detta verkar för att industrin ska bli mer hållbar. Därmed kan det 

ses hur vissa strategier som FN förespråkar om hållbar turism integreras i svenska 

volontärresebyråers projekt. Kunskapsspridningen om miljövård och hållbara livsstilar kan 

direkt kopplas till delmål 12.B som beskrivs syfta till att” Senast 2030 säkerställa att människor 

överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och 

livsstilar i harmoni med naturen.” (UNDP, 2015l). Här kan man se hur volontären fokuserar sitt 

engagemang på att öka kunskapen och medvetandenivån kring hållbar utveckling och hur man 

kan verka för en bättre miljö. En del projekt som involverar kunskapsspridning är specifikt 

inriktade på ungas deltagande, som det miljöprojekt på Bali som involverar både teoretisk 

utbildning och fysiskt tillsammans med barn och unga. Okunskap beskrivs här som ett utbrett 

problem för den miljömässiga situationen i området (Amzungo, 2019c). 

  

För att verka mer för samarbete i utvecklingsfrågorna finns det uttryckt i mål 17” 

Genomförande och globalt partnerskap” (UNDP, 2015r) ett delmål för att etablera effektiva 

partnerskap. De resolutioner som behandlar volontärarbete för Agenda 2030 beskriver även hur 
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samarbeten på flera nivåer krävs för att kunna koordinera en samstämmighet mellan de behov 

som finns och de volontärer som engagerar sig. Att projekten i de flesta fall arrangeras med 

hjälp av och i samråd med lokala samarbetspartners och organisationer innebär att det finns en 

grund för internationella partnerskap, vilket kan ses som en bidragande faktor för uppfyllandet 

av mål 17, med mycket potential för att utveckla positiva samarbeten. 

 

7.4 Övriga resultat 

 

Ett av de fyra huvudområden i Agenda 2030 är som vi diskuterat tidigare att avskaffa extrem 

fattigdom. Det är mål 1 som berör fattigdom och fattigdomsbekämpning (UNDP, 2015a), och 

har kodats till fyra projekt i denna studie. Trots att mål 1 är en så pass central del av 

hållbarhetsmålen har vi, i jämförelse mot exempelvis mål 4, endast funnit ett fåtal projekt verkar 

för att uppfylla målet. Ett projekt som volontärresor har på Irland, som på grund av den 

geografiska placeringen av projektet utmärker sig, jobbar med att bekämpa fattigdom lokalt 

bland irländare. På projektet kan man jobba som volontär i en secondhand affär vars intäkter 

går till ekonomiskt och vänskapligt stöd till socioekonomiskt utsatta människor i närområdet. 

Mål 1.2 handlar om att halvera fattigdomen på jorden bland alla människor som på något vis 

lever i fattigdom. Formuleringen i hållbarhetsmålet öppnar för att det här inte bara rör sig om 

extrem fattigdom i globala Syd, utan likväl fattigdom enligt andra nationella mått. Ett annat 

projekt i Argentina jobbar med att ordna sportaktiviteter för utsatta barn och ungdomar genom 

att få in personerna i en gemenskap och erbjuda trygghet och mat för att ungdomarna inte ska 

hamna i fel kretsar (Volontärresor, 2018c). Detta projekt har kodats till 1.5, som handlar om att 

bygga upp en ”motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljökatastrofer” (UNDP, 2015a). 

Vi har dragit slutsatsen att genom att barn och ungdomar får en bra gemenskap och inte istället 

söker sig till gäng ute på gatorna, är man med och bygger upp en trygghet som förebygger social 

instabilitet. Återigen kan man se ett stärkande av folks möjlighet till att uppfylla de mänskliga 

rättigheterna, då trygghet och säkerhet kan ses som några av de mer grundläggande faktorerna 

för empowerment. 

  

När det kommer till mål 2, ingen hunger, som kodats till tio olika projekt, har den tendens som 

upptäckts handlat mest om projekt där man delar ut näringsrik mat till barn eller att man jobbat 

med jordbruk för att öka livsmedelssäkerheten. Dessa projekt har då kodats till mål 2.1 ”tillgång 

till säker och näringsriktig mat för alla” och till mål 2.2 ”utrota alla former av felnäring” 

(UNDP, 2015b). 

  

Projekt som ses jobbar mot att nå mål 9 handlar om infrastruktur har heller inte visat sig visat 

sig vara många. Projekt som på något sätt handlat om att förbättra eller bygga ut infrastrukturen 

i ett samhälle, tillsammans med exempelvis hus och skolor har kodats till mål 9.1, som handlar 

om att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur (UNDP, 2015i). 

  

Ett mål som täcker in flera olika aspekter av hållbar utveckling är mål 11, som rör hållbara 

städer och samhällen (UNDP, 2015k). Här har alltifrån projekt som jobbar med att renovera 

gamla tempel på Sri lanka (Amzungo, 2019e) till projekt som jobbar med att ta hand om djur 

som är viktiga för den biologiska mångfalden på Galapagosöarna (GoXplore, 2019c). Detta är 

exempel på två av de åtta projekt som kodats till delmål 11.4, ”skydda världens natur- och 

kulturarv” (UNDP, 2015k). Delmål 11.1, som berörde sju olika projekt, handlar om säkra 

bostäder och specificerar där att det kan handla om att rusta upp slumområden. Ett projekt i 

Thailand som GoXplore (2019f) erbjuder volontärer att vara med och hjälpa lokala familjer 

vars bostäder och sanitära förhållanden är mycket dåliga att rusta upp och renovera. 
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Slutligen kan vi se hur projekt som berör mål 1, 2 och 11 kan förstås jobba utifrån eller fram 

emot ett slags rättighetsperspektiv. Genom dessa projekt är man med och kämpar för att 

människor ska få sina rättigheter uppfyllda när det kommer till mat och husrum samt social 

trygghet. Huruvida detta arbete bedrivs utifrån ett ägandeskap där de personer utvecklingen 

berör blir aktiva aktörer för sin förändring, och därmed blir stärkta (empowered), är ett ämne 

för diskussion. 

 

8. Diskussion och slutsats 
 

Som tidigare nämnts är Agenda 2030 en folk-centrerad satsning, där medborgarengagemang 

och samarbeten beskrivs som en viktig faktor för att lyckas driva igenom de ambitiösa målen. 

Resultatet har gett oss en konkret bild av vilka hållbarhetsmål som adresseras av projekt som 

erbjuds av svenska volontärresebyråer, samt hur fördelningen mellan de olika målen ser ut. 

Även om många projekt visade sig kunna kopplas till flera hållbarhetsmål, visade resultatet på 

en tydligt ojämn fördelning i vilka mål som berörs av volontärprojekten. Resultatet visade på 

ett övervägande antal projekt som berör mål 4, genom de mängder av projekt inom förskola, 

skola och daghem som erbjuds. Problematiken som vi här vill påpeka, utifrån tonvikten som 

läggs på en god utbildning i mål 4, är avsaknaden av krav på tidigare erfarenhet i flera projekt 

där volontären får möjlighet att undervisa. Detta skulle kunna äventyra utbildningskvalitén för 

eleverna. När det gäller barnens och ungdomarnas säkerhet krävs det i de flesta fall på 

barnhemsprojekt eller liknande ett utdrag ur belastningsregistret, vilket förhoppningsvis kan 

göra den psykiska miljön säkrare för barnen. Fortsättningsvis är en annan rimlig fråga att ställa 

sig vilken påverkan volontärens närvaro i klassen kan ha på barnen, och huruvida det bidrar till 

ett ökat eller minskat studiefokus hos eleverna. Projekt där volontärens primära uppgift i skolan 

endast är att ge möjlighet för eleverna att träna engelska muntligt för att utveckla sina 

engelskkunskaper är mer försvarbart gentemot denna kritik, då en viss nivå av grundläggande 

kunskaper i engelska är ett krav i många projekt. För att säkerställa volontärens nivå av 

engelskkunskaper skulle volontärresebyråerna kunna be sina kunder göra ett typ av språktest 

innan de åker. Därmed skulle volontärens engelskanivå tydligt framgå, och denne skulle då 

kanske få sättas att undervisa på en nivå som motsvarar dennes kunskaper. Nackdelen med detta 

förslag är att volontärresebyråerna använder sig av en liknande retorik som andra resebyråer 

som förmedlar vanliga turistresor, som Liebgotts (2016) forskning visar. Huruvida det skulle 

öka försäljningen av volontärresor om obligatoriska språktest för volontärerna infördes kan 

diskuteras. Förmodligen skulle det avskräcka en grupp människor från att åka, då det kräver 

mer förarbete innan resan. 

  

Samma resonemang som fördes gällande mål 4 kan användas för att ifrågasätta kompetensen 

hos volontärer som arbetar på projekt inom vård och omsorg. Naturligtvis kan volontärerna 

tilldelas enklare uppgifter, men arbetet kan ändå inte sägas till fullo främja exempelvis mål 3.8 

som specificerar god tillgänglig sjukvård för alla, då kvalitén inte heller här går att säkerställa. 

Gäller det även kortare resor, kan en tillräcklig kompetensutveckling sällan hinnas med. 

Hållbarhetsmålet är dessutom, liksom flera andra hållbarhetsmål, mer fokuserat på att 

tillgängliggöra god och etablerad sjukvård på en institutionell nivå i samhället. 

Hållbarhetsmålet berörs därför inte till fullo i de fall där volontärernas insats innebär en 

temporär möjlighet att tillgängliggöra sjukvård för vissa patienter. I de fall där situationen är 

mer eller mindre akut, kan praktiska grundläggande insatser som görs vara till hjälp. Där kan 

man inte på samma sätt kritisera det engagemang som finns. 
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Som vi såg i resultatet var det några projekt som inte på ett tydligt sätt kunde ses bidra till att 

uppfylla några hållbarhetsmål. Att mål 1 endast kunde kodas till fyra projekt innebär antingen 

att medvetenheten om att utrota fattigdom inte är en central del i volontärresors utformning, 

alternativt att det är svårt att projekt med kortsiktigt engagemang från volonturister kan 

adressera ett så mångfacetterat problem med många bidragande grundorsaker, som fattigdom 

är. Samma sak gäller mål 7, hållbar energi för alla, vars mer tekniska utformning kan medföra 

krav på en kompetens som volonturister kanske inte har, mycket på grund av kundgruppens 

demografi som är främst unga. 

 

Vissa projekt kan på ett mer indirekt sätt främja uppfyllandet av andra mål genom en positiv 

spin-off effekt, som till exempel mål 10.2 som handlar om att främja social, politisk och 

ekonomisk inkludering. Projekt som gör att rights- holders får sina mänskliga rättigheter 

tillgodosedda kan utifrån rättighetsperspektivet förstås ha en mer långsiktig positiv inverkan. 

Genom att verka för allas rätt till utbildning, i synnerhet där kvinnor, flickor och andra utsatta 

grupper i samhället inkluderas, blir människor stärkta (empowered) och kan bli aktiva aktörer 

som verkar för förändring i sina egna liv. När individer är stärkta, har färdigheter för ekonomisk 

trygghet och är medvetna om sina rättigheter är chanserna större att de kan delta i det sociala, 

ekonomiska och politiska livet på ett aktivt sätt. 

Även när det gäller hållbar turism kan man se vikten av både sociala och miljömässiga positiva 

spin-off effekter av de aktiviteter som turister deltar i. Projekt som inkluderar praktisk miljövård 

genom att exempelvis städa stränder, identifiera icke inhemska växtarter för att skydda floran, 

och återplantera regnskog kan vara med och främja bilden av volonturism som en hållbar turism 

eller ekoturism. Däremot kan man ifrågasätta huruvida den positiva effekten av volontärarbetet 

kvarstår med tanke på alla flygresor som volontärer genomför för att ta sig till projektplatserna. 

Att så många projekt inkluderar vård, observationer eller rehabilitering av vilda djur både på 

land och i vatten, ger projekten en koppling till hållbarhetsmål 15 om främjandet av biologisk 

mångfald och även delmål 14.A som berör kunskapsspridning om marint liv. Som det 

poängterades i United Nations Volunteers Programmes rapport kan kortsiktigt ideellt arbete 

gynna de projekt som berörs om arbetsuppgifterna är praktiska och konkreta, något som 

volonturismens miljöarbeten ofta är. Utmaningen här för att integrera en social och miljömässig 

hållbarhet i volontärresorna ligger snarare i att etablera ett socialt klimat som bygger upp en 

tvärkulturell förståelse mellan volontären och lokalbefolkningen. Det finns en 

utvecklingspotential i hur volontärresebyråerna förbereder volontärerna inför arbetet, där man 

med mer ingående introduktionsutbildningar skulle kunna främja en ökad medvetenhet för att 

verka mer för en social och miljömässig hållbar utveckling. Redan nu erbjuds i många fall 

introduktionsdagar, där alltifrån språk till matlagning tas upp, som kan öka chansen att 

volontären får en mer nyanserad bild av den kontext denne ska verka, även om den i många fall 

kan verka otillräcklig. Som Liu (2015) lyfter är också kunskap om viktiga aspekter inom 

interkulturell kommunikation av yttersta vikt för att undvika möten som medför bekräftande av 

stereotyper och fördjupande av fördomar. 

  

De som spelar den avgörande rollen här för om denna socio-kulturella integration av volontären 

i värdsamhällen fungerar eller inte är organisationerna som erbjuder volontärresorna, som 

Palacios (2010) och McGehee (2012) lyft i sin forskning. Volontärresebyråerna kan här i stor 

utsträckning påverka om arbetet bidrar till neokoloniala beroendeförhållanden, eller om de 

istället fungerar som katalysatorer för en positiv hållbar utveckling. Alternativt en kombination 

av båda. De internationella samarbeten som turismen innebär kan även ha en 

påverkansmöjlighet för mer strukturell påverkan för att säkra folks rättigheter, då den 

inkorporerar såväl ekonomiska drivkrafter som sociala och kulturella. Att det är en utlänning 
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som kommer för att lära lokalbefolkningen i utvecklingsländer skulle kunna upplevas som 

något som förstärker skeva maktförhållanden. Det faktum att hjälpen och kunskapen kommer 

utifrån, och därmed inte från landets egen befolkning med dess kunskapsproduktion, kan 

problematiseras. Att erkänna och respektera lokal expertis och kunskap är som vi sett i de 

antagna FN-resolutionerna av yttersta vikt för att volontärarbete, hållbar turism och ekoturism 

ska ha den positiva inverkan som förväntas (General Assembly, 2019a & General Assembly, 

2019b). Enligt rättighetsperspektivet kan vi också förstå det väsentliga i att människorna i 

utvecklingsländernas samhällen som tar emot volontärer själva måste vara drivande och ha ett 

ägandeskap i sin utveckling för att inte beroendeförhållanden ska uppstå eller upprätthållas. Det 

är också av yttersta vikt att här se till de projekt där volontärer är i kontakt med barn, att det 

hela tiden sker utifrån ett rättighetsperspektiv och att barnens bästa är det som värnas. 

Organisationer skulle i dessa typer av projekt med fördel kunna ta emot volontärer en längre 

tid, alternativt endast tillåta direkt möte under dagsundervisning eller dagsaktiviteter så att 

risken av att väcka känslor av övergivenhet hos barnet minimeras. 

  

Alla åtgärder mot faktorer som hindrar en person från att tillgodose sina rättigheter kan ses som 

positiva insatser. Ett exempel på det är alla de projekt som specifikt riktar sig mot de allra mest 

utsatta i ett samhälle. Tidigare forskning visar på att representanter från volontärresebyråerna 

anser att volontären är en ”hjälpande hand” genom att på till exempel förskolor utföra de 

arbetsuppgifter som inte hinns med av den ordinarie personalen. I ett projekt som togs upp i 

resultatet understryks hur beroende elevernas undervisning var av volontärers besök. Detta 

innebär att elevernas undervisning riskerar att äventyras om projektet inte har volontärer som 

engagerar sig kontinuerligt. De projekt som är så pass beroende av ideella insatser att de faller 

om flödet av volontärer skulle upphöra kan då inte ses som hållbara. Alltså kan man se ett behov 

av en slags koordination av ideellt engagemang för att kunna öka stabiliteten och den 

kvalitetsmässiga hållbarheten i projekten, något som även efterlyses i United Nations 

Volunteers Programmes ”State of the World” rapport (United Nations Volunteers Programmes, 

2018). Här nämns att ett välfungerande volontärarbete måste bygga på en internationell 

överenskommelse om volontärens position i utvecklingen. Överenskommelsen kan ses som ett 

led i att främja mål 17. 17 om partnerskap mellan olika aktörer i samhället, såväl offentliga och 

offentlig-privata som civilsamhällesorganisationer, för ett effektivt genomförande av 

hållbarhetsmålen. Genom publikationer och riktlinjer från regeringar, FN och andra 

civilsamhällesorganisationer kan man etablera en hållbarhet som är välkoordinerad gentemot 

de behov som finns. Många projektplaneringar i biståndsarbete är rättighetsbaserade (Sida, 

2015), något som med fördel också skulle kunna inkorporeras i de samhälleliga 

överenskommelserna som föreslås av United Nations Volunteers Programmes för 

volontärarbete. Man kan även anse att det med fördel kan etableras av de kommersiella 

volontärresebyråerna. Detta för att identifiera och adressera kärnan i problemen, och garantera 

att insatserna svarar mot behoven på lokalsamhällets villkor. Det faktum att målen inkorporerar 

så många aspekter av samhället innebär att volontärprojekten inte kan adressera de fullständiga 

orsakerna, utan snarare de effekter som de tar sig uttryck genom. 

  

  

Utifrån att vi i vår studie undersökt hur svenska volontärresebyråer berör eller inte berör 

hållbarhetsmålen, hur volontärresor kan ses förhålla sig till FN resolutioner och State of the 

World Report, samt hur volontärresor generellt kan förstås utifrån FN:s resolution om hållbar 

turism, kan vi nu dra slutsatsen att även volonturism kan bidra till både sociala, ekonomiska 

och miljömässiga förbättringar om projekten tar hänsyn till rättighetsperspektivet, samt även de 

faktorer som bidrar till hållbar turism. Detta genom att erbjuda projekt som berör ämnen 

relaterade till både social- och miljömässig hållbar utveckling, och genom att i många fall 
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samarbeta med lokala NGO: Vi vill dock höja ett varnande finger för den problematik som finns 

med volonturism, där man jobbar med strukturellt rotade problem genom kortsiktiga insatser. 

Man bör därför vara mycket försiktig med att likställa volontärresor med utvecklingsarbete eller 

något slags internationellt utvecklingssamarbete. Det vår studie förhoppningsvis kan göra är att 

ge en fingervisning för hur en kommersiell resebyrå kan anpassa sin verksamhet för att verka 

mer för de globala hållbarhetsmålen.  I Agenda 2030 finns det en betoning på att 

medvetandegöra världens befolkning rörande hållbarhetsmålen, vilket volontärresebyråer står i 

en unik position att göra. Genom att inkorporera information om Agenda 2030 i sitt arbete kan 

svenska volontärresebyråer, genom kontaktnät både på svensk marknad och i globala Syd, öka 

och sprida kunskapen om hållbarhetsmålen, och därmed inkludera fler i arbetet för en ökad 

hållbarhet. I och med detta kan även kommersiell volonturism bli en aktivt bidragande faktor 

för Agenda 2030.  

För att vidare undersöka volonturismens påverkansmöjligheter på Agenda 2030 vore det 

intressant att lyfta samma undersökning efter genomförandet av konferensen “Beyond 2020” 

som nämndes i bakgrunden. Även att undersöka det faktiska genomförandet av projekten 

genom fältstudier alternativt intervjuer kan i fortsatt forskning bidra till en mer konkret bild av 

sambanden mellan volonturismen och de globala hållbarhetsmålen, samt hur projekten kan 

förbättras genom att inkludera rättighetsperspektivet.  
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