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Denna studie fokuserar på resebolaget Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i 

Sydafrika. Studien bygger på en analys av bolagets marknadsföring av två destinationer och 

innehåller såväl skriftligt som visuellt material. Syftet är att öka förståelsen om hur ett 

vinstdrivande resebolag väljer att kommunicera om volontärresor, sett utifrån ett eurocentriskt 
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This study is focusing on the travel agency Kilroy’s marketing communication about their 

volunteer trips to South Africa. The study is based on an analysis of the agency’s marketing 

of two destinations and contains both written and visual material. The purpose of this study is 

to increase the understanding of how a travel agency decides to communicate about volunteer 

trips, from a eurocentric perspective. Due to the development of volunteering the study will 

be centered around Kilroy’s representation of voluntourism which unites volunteering and 

tourism in ways not seen before. Based on history, global relations and previous research the 

theoretical framework of this study will consist of post colonialism, globalisation and 

eurocentrism. Furthermore, the method used is multimodal critical discourse analysis 

(MCDA), and the analysis is made with the support of terms derived from the method. 

MCDA enables a profound analysis of both the linguistic and visual parts of the material, 

which can expose underlying discourses and structures. 

 

The result of this study shows that voluntourism is constructed as a combination of a 

traditional tourism experience and a sense of meaningfulness and learning. Throughout the 

volunteer trips are described as an instrument for self realisation. Furthermore the result 

indicates that the analysed marketing communication contains eurocentric ideologies in form 

of a communicated european superiority.  
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1. Inledning 

År 2019 släppte World Tourism Organization en rapport om global turism där det 

konstaterades att dagens resenärer främst söker sig till destinationer där de kan skapa 

relationer med lokalbefolkning samt bidra till förändring (UNWTO, 2019). Samtidigt erbjuder 

allt fler resebolag sina kunder möjligheten att åka på volontärresor, vilket har genererat i 

uppkomsten av begreppet volonturism; en sammanslagning av volontärarbete och turism där 

hjälparbetet har blivit en turistattraktion (Jonsson, 2012). En undersökning gjord på uppdrag 

av FN (Förenta Nationerna) visar att nästan varannan svensk i åldern 18–24 önskar 

volontärarbeta, och en av de mest populära destinationerna är kontinenten Afrika (Unicef, 

2013).  

 

Ett av de bolag som bedriver försäljning av volontärresor är det svenska företaget Kilroy, som 

riktar sig mot unga personer. Företaget är av åsikten att resande bidrar till nya insikter och en 

ny förståelse för omvärlden, och har som ambition att förenkla resande för unga människor i 

tron att det skapar bättre människor (Kilroy, 2018a). Denna studie kommer att analysera 

Kilroys marknadsföring av två destinationer belägna i Sydafrika. Det är ett intressant ämne att 

studera, bland annat eftersom Mowforth och Munt (2008) menar att resebyråers 

marknadskommunikation påverkar turisters uppfattning om destinationer. Detta trots att 

kommunikationen främst används som instrument för företagens egna vinning genom att 

framställa främmande destinationer på sätt som tilltalar deras potentiella kunder och övertygar 

till köp (Mowforth & Munt, 2008). Genom en multimodal kritisk diskursanalys avser studien 

att generera en förståelse för hur Kilroy kommunicerar kring sina volontärresor. Fokus är på 

framställningen av volonturism, och hur ett europeiskt resebolag med ambitioner att skapa 

globala band förhåller sig till postkoloniala och eurocentriska teorier i sina diskurser.  
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2. Bakgrund  

Följande kapitel innehåller en bakgrund till studien där väsentlig information framförs för att 

ge ett underlag till studien i helhet. Det internationella hjälparbetets historia, uppkomsten av 

volonturism, företaget Kilroy samt turismindustrins generella diskurser kring Afrika som 

destination kommer att presenteras.  

 

2.1 Volontärarbete och volonturism  

Det svenska internationella hjälparbetet var tidigare starkt sammankopplat med religiösa 

samfund, och under 1800-talet arbetade flera missionsorganisationer på platser utanför 

Europa (Jonsson, 2012). Deras syfte var att (enligt dem) civilisera samhällena genom att 

ersätta den lokala befolkningens kultur med svenska kristna värderingar och seder. 

Därigenom skulle lokalbefolkningen utvecklas och bli upplysta i enlighet med svenska ideal 

(Hermansson, 2012). Under 1900-talet förändrades mycket inom det internationella 

hjälparbetet, exempelvis tog sekulära organisationer som Röda korset plats på den tidigare 

främst kyrkligt bundna marknaden. Samtidigt utvecklades medium som radio, TV och 

tidningar, vilket gjorde det enklare för människor att ta del av både globala som lokala 

nyheter (Hafez, 2007, s. 28). Tillsammans med det rådande, progressiva politiska klimatet på 

1960-talet förändrades även det internationella hjälparbetet; från att främst utgått från en 

önskan att påverka och influera försökte rörelsen nu snarare utbilda och uppmärksamma 

västerländska (med Väst menas härmed Nordamerika, Europa samt Australien och Nya 

Zeeland) länder om situationen i övriga världen (Jonsson, 2012).  

Jonsson (2012) menar att den nyförvärvade kunskapen om världen resulterade i att många 

upplevde en slags internationell gemenskap. Däri föddes en vilja att bekanta sig med 

främmande kulturer, men även en pliktkänsla att hjälpa till på drabbade platser. Ett 

paradigmskifte ägde rum, där människor började se hjälparbete även som något 

självförverkligande förknippat med äventyr, och inte enbart en altruistisk handling. Sedan 

mitten av 2000-talet har det skett ytterligare en förändring inom den svenska falangen av det 

internationella hjälparbetet; området har fått ett tillskott i form av kommersiella resebyråer 

och deras försäljning av volontärresor (Jonsson, 2012). Den här nya formen av kommersiella 

volontärresor har kommit att kallas för volonturism. Ordet avser kombinationen av 
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volontärarbete samt semester, vilket har utsetts till en av de snabbast växande turistnäringarna 

(Språktidningen, 2011).  

Kommersiella volontärresor utgörs främst av olika projekt i det Sydamerika, Afrika samt 

Asien, och pågår oftast mellan två och sexton veckor. Vanligast är att projekten utförs på 

barnhem eller skolor. Främst är det kvinnor i åldern 18–25 år som väljer att åka på 

volontärresor arrangerade av kommersiella resebyråer (Jonsson, 2012). Expansionen av 

hjälparbetet har resulterat i att i princip vem som helst har möjlighet att åka på volontärresa, 

så länge hen kan betala för det (Jonsson, 2012). Enligt en studie av Godfrey (2018, s. 137) 

drivs dessutom merparten av de som åker på kommersiella volontärresor av en önskan att resa 

och upptäcka, snarare än att göra gott. Heath (2007) menar att deras förvärvade erfarenheter 

vid hemkomst genererar en förhöjd status ur ett karriärsperspektiv, då volontären kan bli sedd 

som speciell av sin omgivning. Även Mcgloin och Georgeou (2016) argumenterar att 

erfarenhet av volontärarbete kan frambringa fördelar i en framtida karriär. Dock har också 

volonturism blivit kritiserat av flertalet människorättsorganisationer som menar att industrin 

kan leda till att andras behov av hjälp blir en affärsmässig produkt (Berge, 2014). 

 

2.2 Kilroy 

Kilroy (2019a) är en nordisk resebyrå som har varit verksam inom resebranschen sedan 1946. 

Inledningsvis var det fyra organisationer som agerade inom de skandinaviska länderna, 

samtliga skapade av studenter och med studenter som målgrupp. De fyra organisationerna 

sammanslogs sedan och bildade STSS - Scandinavian Student Travel Service (Kilroy, 2019a). 

I samband med att intresset för denna typ av skräddarsydda resor för ungdomar ökade 

bildades sedermera Kilroy år 1991. Kilroy valde att fortsätta den tidigare riktningen att skapa 

och sälja resor för ungdomar och studenter, men de expanderade sin marknad till att inkludera 

fler länder (Kilroy, 2019a). Resebyrån bedriver idag sin verksamhet inom Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Island, Belgien, Polen och Nederländerna (Kilroy, 2018a).  

Kilroy menar att möjligheten att möta nya kulturer och resa bidrar till nya perspektiv (Kilroy, 

2018a). Därmed är deras vision att förenkla processen för unga att resa över landsgränser 

genom att paketera och försälja resor som tilltalar en yngre målgrupp. Deras tjänst inkluderar 

ett flertal olika typer av resor, som exempelvis utlandsstudier, backpackingresor och även 

volontärresor (Kilroy, 2019a). Utöver den försäljning som Kilroy bedriver, arbetar företaget 
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också utifrån Corporate Social Responsibility (CSR). Begreppet åsyftar hur företag frivilligt 

väljer att integrera bland annat sociala och etiska frågor i sina verksamheter (European 

Commission, 2019, s. 6). Kilroy (2018b) har utformat mål och riktlinjer för sitt arbete med 

bland annat socialt ansvar och mänskliga rättigheter, och önskar med hjälp av dem främja 

förståelsen för andra kulturer. Inom Kilroys CSR-plan framgår även vikten av att samtliga 

människor kopplade till företaget uppträder med respekt för historiska, kulturella och 

ekonomiska skillnader länder emellan (Kilroy, 2018b). 

 

2.3 Turismindustrins kommunikation om destinationen Afrika  

Avraham och Ketter (2016) menar att marknadsföring av länder i det subsahariska Afrika 

länge har präglats av en stereotypifiering som bland annat genererat i associationer med 

underutveckling. De negativa stereotyperna är gemensamma för de flesta länder, då den 

afrikanska kontinenten trots sina olikheter ofta ses som homogen. Dessa stereotyper har 

kommit att bli generaliserande uppfattningar där länderna och deras invånare tillskrivs 

negativa egenskaper (Avraham & Ketter, 2016, s. 263–264). Inom turismen återfinns dock en 

paradox där det subsahariska Afrika överlag betraktas ur ett negativt perspektiv, men 

samtidigt tillskrivs positiva attribut i egenskap av resmål (Avraham & Ketter 2016, s. 38). 

Förutom genom de bilder som konstruerats i ett marknadsföringssyfte menar Knox och Pinch 

(2010) att turister besitter förutfattade meningar om destinationer baserat på de skillnader som 

finns mellan kulturer. Dessa skillnader möjliggör jämförelser vilka vidare genererar i 

uppfattningar om geografiska platsers autentiska kulturer (Knox & Pinch, 2010). 

Sammanfattat bidrar marknadskommunikation inom turism till hur människor upplever sin 

omvärld, även om den inte alltid skildras sanningsenligt (Gallarza, Gil & Calderón, 2002). 
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3. Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel introduceras studiens problemformulering, syfte samt frågeställning. Dessa 

delar kommer att utgöra ett fundament för resterande avsnitt av studien.  

 

3.1 Problemformulering  

Människors relation till sin omvärld har förändrats i takt med den globalisering som pågår, i 

avseende att nya förbindelser har skapats och kulturella utbyten därmed har förenklats 

(Lunga, 2008). Det går dock även att se det som att globaliseringen präglas av eurocentrism; 

en världsbild centrerad kring, och med odelat fokus på, Väst (Amin, 2010). En av de 

branscher som är verksamma inom det globala fältet är den kommersiella resebranschen, som 

drivs av människors lust att utforska och upptäcka; däri verkar Kilroy. Lunga (2008) menar 

dock att resor till andra kulturer inte nödvändigtvis bidrar till en mer globaliserad värld, utan 

tvärtom kan öka redan existerande klyftor i världen. Från det perspektivet blir globaliseringen 

främst ett verktyg för att främja en global konsumtionskultur förankrad i välställda, 

västerländska länder (Lunga, 2008). Vidare är resebranschens marknadskommunikation 

central, då affärsverksamheten bygger på en förmåga att förpacka främmande destinationer på 

ett sätt som tilltalar deras kunder (Avraham & Ketter, 2016, s. 31)  

Flera forskare (Urry, 2002, s.13; Chenini, 2016; Tasci & Gartner, 2007, s. 419) menar att 

resenärer föreställer sig resmål genom de medietexter som kommuniceras av resebyråer, som 

exempelvis information eller reklam. Alltså bildar sig turister en uppfattning av 

destinationerna delvis baserat på resebyråers marknadskommunikation. Denna 

kommunikation är dock eventuellt inte fokuserad på en faktisk representation av samhällena, 

utan snarare på ekonomisk lönsamhet för det egna företaget (Mowforth & Munt, 2008). 

Vidare menar Jonsson (2012) att kommersiella resebyråers kunder främst består av unga 

människor med en önskan att skaffa sig bildning. Studien kommer att fokusera på två resmål i 

Sydafrika, vilket är grundat i Avraham och Ketters (2016) forskning om stereotypifiering av 

afrikanska destinationer inom turismen. Vidare finner vi att det är av vikt att postkoloniala 

samt eurocentriska perspektiv används, med bakgrund i den historiska relationen mellan 

Europa (där Kilroy främst verkar) och det subsahariska Afrika. Att fokusera studien på 

företag som bedriver försäljning av volontärresor är baserat på deras målgrupp; vi bedömer 
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det problematiskt att deras marknadskommunikation som åsyftar att sälja snarare än utbilda 

kan komma att forma unga människors uppfattning om världen.  

 

3.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen om hur ett vinstdrivande resebolags 

marknadskommunikation om volontärresor ser ut från ett eurocentriskt perspektiv. Genom att 

använda en multimodal kritisk diskursanalys ämnas även dolda budskap och bakomliggande 

strukturer i ord- och bildval undersökas. För att åstadkomma detta kommer följande 

frågeställning att användas:  

Hur konstrueras volonturism diskursivt genom Kilroys marknadskommunikation? 

Hur förhåller sig Kilroys marknadskommunikation till eurocentrism? 

 

3.3 Avgränsning 

Denna studie avgränsar sig genom att se globalisering från ett eurocentriskt perspektiv. 

Studien avgränsar sig också genom att inte undersöka ekonomiska och politiska processer 

inom globalisering. Istället undersöks enbart de sociala och kulturella processerna, vilket 

grundar sig att det är just de processer som studien förhåller sig till och frågeställningen 

behandlar. Teorin postkolonialism är även den avgränsad för att bättre överensstämma med 

studien; ur teorin har tre centrala begrepp urskilts som mest användbara för studien, och det är 

utifrån dessa som postkolonialism tillämpas. Vidare kommer denna studie inte att undersöka 

framställandet av volontären och det sociala arbetet eftersom tidigare forskning inom området 

redan har bedrivits (Gara, 2019).  
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras genomförd forskning kring volonturism, representation inom 

marknadskommunikation samt globaliseringens inverkan på förhållandet mellan kulturer. 

Separat har dessa tre områden genererat i omfattande forskning, men det saknas forskning 

som binder samman de tre fälten; undersökningar om marknadskommunikation anslutet till 

volonturism är främst inriktade på representationen av dels volontärer, dels mottagarna av 

hjälparbetet. Därmed går en forskningslucka att fylla gällande hur globala reseföretags 

marknadskommunikation presenterar volonturism utifrån teorin om eurocentrism.  

 

4.1 Den etiska aspekten av representation inom marknadskommunikation 

Borgerson och Schroeder (2002) undersöker och diskuterar den visuella representationen 

inom marknadskommunikation. Studien fokuserar på begreppen etik samt visuella studier och 

utgår från en kritisk rasteori (critical race theory). Först presenteras en fallstudie om hur ö-

gruppen Hawaii har formats till ett konsumentparadis med hjälp av marknadsföring. 

Sammankopplat för Borgerson och Schroeder en diskussion kring den sociala inverkan som 

representation inom marknadsföring har på samhällen och dess invånare. Det andra fallet som 

utforskas är märket Benetton och deras kampanj the United colors of Benetton. Här 

uppmärksammar och instämmer författarna med den kritik som märket har fått gällande delar 

av kampanjen; de anser att Benetton använder sig av bilder som missgynnar samt förvränger 

kulturer och situationer, vilket resulterar i en förstärkning av negativa stereotyper. 

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att marknadskommunikationens roll i samhället 

blir än viktigare då området i allt större utsträckning präglas av globala intressen. Som följd 

eftersöker de mer ansvarstagande marknadskommunikation, och förespråkar en kodex för 

etisk representation inom branschen (Borgerson & Schroeder, 2002). 

 

4.2 Volontärarbetets utveckling  

Jonsson (2012) har skrivit en avhandling i vilken hon undersöker den historiska utvecklingen 

av volontärarbete, och påvisar förändringar genom tiden. Syftet är att redovisa för 

uppkomsten av det kommersiella volontärarbetet, samt dess positioneringen inom fältet 

internationellt hjälparbete. Jonsson beskriver hur internationellt hjälparbete alltid varit en 

populär verksamhet som lockat stora mängder folk, men även hur demografin har förändrats. 

Det globala volontärarbetet har enligt Jonsson (2012) gått från att bedrivas av 
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missionsorganisationer till att idag återfinnas hos privata resebyråer som erbjuder 

volontärresor i ett kommersiellt syfte. Vidare visar studien hur den grupp av människor som 

åker på volontärarbete med hjälp av dessa privata resebyråer företrädesvis är ungdomar 

mellan 20 och 25 år. Jonsson beskriver dessa resande som aktivt sökande efter 

utlandserfarenhet, samt hur deras omgivning ofta värdesätter rutin från internationellt 

hjälparbete. Studien visar sammanfattningsvis att det globala volontärarbetet alltid varit 

eftertraktat, samt att den generation som främst genomför det med hjälp av kommersiella 

resebyråer är en ung och bildningssökande sådan (Jonsson, 2012).  

 

4.3 Narrativ om behövande barn och hjälpande volontärer 

Holmberg (2014) har i sin magisteruppsats undersökt konstruktionen av det narrativ som 

omsluter barn på barnhem och hjälparbetare. Kontexten är volonturism, volontärarbete och 

upprättandet av barnhem. Genom en kritisk diskursanalys analyserar Holmberg beskrivningar 

av barnhem såväl som hjälparbetare från olika hemsidor, bloggar samt artiklar. I studien 

diskuteras hur synen på barnhem skiljer sig i åt i olika delar av världen, och det är i den 

skillnaden som syftet återfinns; med hjälp av sin undersökning ämnar Holmberg söka 

förståelse för hur barnhem blir legitimerade genom det narrativ som skapats kring 

hjälparbetaren och ”de behövande barnen”. 

Bland annat används teorierna postkolonialism, neoliberalism samt globalisering. Studiens 

resultat visar att narrativet cementerar rådande stereotyper om den aktiva, omhändertagande 

hjälparbetaren från västerländska länder och det passiva, behövande barnet främst från länder 

i Sydamerika, Afrika samt Asien. Med hänvisning till tidigare forskning samt genom analyser 

av berättelser lyfts det även fram en återkommande grundidé sprungen ur narrativet - den om 

västerlänningars övertygelse om sin egen absoluta förmåga att hjälpa den övriga världen 

(Holmberg, 2014).  

 

4.4 Resebyråers roller och strategiska utmaningar 

Dolnicar och Laesser (2007) undersöker och analyserar resebyråers strategiska utmaningar i 

ett samhälle där internet tar allt större plats och människor enklare kan sköta egna bokningar. 

De positionerar sig mot de som menar att efterfrågan på resebyråer kommer att minska, och 

framhäver med stöd från tidigare forskning två tillvägagångssätt för resebyråer; de kan 

överleva om de fokuserar på unika och utmärkande tjänster, eller om de väljer att koncentrera 
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sig på särskilda segment av sin marknad. Det förstnämnda kan exempelvis vara 

reserådgivning, och det senare kan ske genom att aktivt rikta sig mot en specifik målgrupp. 

Att erbjuda unika tjänster speciella för själva resmålet eller efter resandes individuella 

intressen kan även det hjälpa resebyråer att expandera sitt inflytande och förstärka sin 

position. Vidare visar Dolnicar och Laessers (2007) forskning att det är personer mellan 20 

och 30 år med en högre akademisk utbildning som väljer att boka via resebyråer, och då 

särskilt vid paketresor samt resor till såväl kulturellt som geografiskt avlägsna destinationer. 

Det senare har lett till att resor som bokas genom ett företag förknippas med ett större behov 

av information om själva resan och resmålet. Därtill förespråkar författarna en 

professionalisering av både resebyråers analytiska skicklighet samt deras förmåga att skapa 

relationer mellan potentiella resande och specifika destinationer (Dolnicar & Laesser, 2007).  

 

4.5 Kommunikation om, och konstruktion av, destinationer  

George (2017) undersöker hur destinationers bild kan påverkas när de positionerar sig som 

ansvarstagande. Studien diskuterar ansvarstagande turism i relation till Sydafrika, och 

fokuserar på hur marknadskommunikation kan skapa en positiv bild av destinationer som 

annars anses vara riskfyllda. Det uppmärksammas att turismindustrin, som är beroende av 

kulturarv (historia) och naturresurser, har ett uppenbart intresse för socialt ansvarstagande. 

Däremot är det främst konsumenters intresse för ansvarstagande produkter som gör att 

efterfrågan för etiska varor växer. Vidare diskuteras hur turismen inom Sydafrika har präglats 

av historien, och först utvecklades av kolonisatörer, för kolonisatörer. Det ledde till att en 

större del av (svarta) sydafrikanska samhällen inte var delaktiga inom turismbranschen, och 

istället blev utsatta för en missvisande representation. George (2017) argumenterar därför för 

att turismindustrins kommunikation kan spela en central roll i adresserande av fattigdom och 

ojämlikheter. I undersökningen diskuteras även att den bild som turismbranschen förmedlar 

av en destination är den bild som turister bygger sina uppfattningar på, och därmed påverkar 

beslutsprocessen vid turisters val av resmål (George, 2017).  
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4.6 Marknadskommunikationens roll kopplat till turismbranschen och 
resebyråer 
 
Muhcina, Popovici och Popovici (2014) analyserar i sin forskning företags kommunicerade 

bild av sig själva, kopplat till den service eller produkt de erbjuder. Syftet är att framhålla 

vikten av marknadskommunikation som ett medel för att upphöja de bilder som konstrueras 

av produkter, organisationer eller destinationer inom turismbranschen. De menar att fokus bör 

ligga inte bara på kommersiell kommunikation, utan även den kommunikation som rör själva 

företagsbilden - kunder och köpare tar nämligen i beaktning hur aktörer väljer att presentera 

sig själv. Skapandet och upprätthållandet av ett företags valda självbild lägger alltså underlag 

för potentiella köpare och kunder att bestämma sig för just det företaget. Den bilden som 

företag sedermera väljer att förknippa sig själva med måste de på ett smidigt sätt framföra till 

sin målgrupp. Bland annat ges marknadsföring som förslag på hur företag kan kommunicera 

ut den önskade bilden av sig själva. Just marknadsföring är användbart då den möjliggör en 

kombination av den kommersiella kommunikationen med företagsbilden. Inom 

turismbranschen och marknadsföring av destinationer menar de dessutom att det kan vara 

nyttigt att framhäva lokala representanter med koppling till den turism som företaget bedriver. 

Symboler är en annan kanal som nämns, vilka kan sätta tonen för hur en destination, resa eller 

ett företag upplevs - exempelvis genom användandet av särskilda färger, musik eller bilder på 

natur (Muhcina, Popovici & Popovici, 2014).  

 

4.7 Tidigare forsknings koppling till vår studie  

Med hjälp av den tidigare forskning som har presenterats ovan går det att skapa en inblick till 

det forskningsfält som denna studie ämnar befinna sig inom. Forskning visar att stereotyper 

råder i narrativet om volontärer och barnen; volontärer framställs som aktiva och 

omhändertagande i relation till de passiva och behövande barnen (Holmberg, 2014). 

Sammankopplat till volontärarbete visar forskning även att det är en yngre generation i jakt på 

utlandserfarenhet som främst åker på kommersiella volontärresor i form av volonturism 

(Jonsson, 2012). Denna studie kommer att reflektera över eventuella likheter och skillnader i 

det resultat som framgår i förhållande till volonturism och eurocentrism. Det framgår även att 

marknadsföringen av denna typ av resor påverkas än mer av globala intressen och innehar en 

viktig roll i samhället (Borgerson & Schroeder, 2002). I relation till eurocentrism kommer 

denna studie att analysera hur marknadskommunikationen speglar dessa globala intressen. 
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Vidare är det intressant att se likheter och skillnader i förhållande till Dolnicar & Laesser 

(2007) forskning om hur resebyråer väljer att fokusera på specifika segment och att ett större 

behov av information om resmålet existerar för resor till avlägsna destination. Kopplat till 

George (2017) forskning om kommunikation och konstruktion kring destinationer kommer 

denna studie att fokusera på hur Sydafrika, och mer specifikt de två verksamheterna, 

konstrueras i egenskap av destinationer genom Kilroys marknadskommunikation. Även 

Muhcinas et al. (2014) tidigare förda diskussion om marknadskommunikation inom 

turismbranschen kommer att användas som bakgrund i denna studie, med anledning av deras 

fokus på hur marknadsföring kan användas. Därmed kommer denna studie att grundas i 

tidigare bedriven forskning. 

 

4.8 Forskningslucka  

Sammanfattningsvis är området marknadskommunikation inom turismbranschen relativt väl 

utforskat, och har genererat i omfattande forskning. Det finns dock inte lika mycket forskning 

som binder samman turistbyråers marknadskommunikation med volonturism. Undersökningar 

och analyser av och kring volonturism är främst inriktade på representationen av dels 

volontärer, dels mottagarna av hjälparbetet - alltså utan fokus på marknadskommunikationen. 

Därmed går en forskningslucka att fylla gällande hur ett reseföretag konstruerar volonturism 

inom sin marknadskommunikation, speciellt utifrån teorin om eurocentrism.  
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5. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk som består av postkolonialism, 

marknadskommunikation samt eurocentrism kopplat till globalisering. Kapitlet ämnar ge en 

övergripande blick av teorierna genom att redogöra centrala begrepp och ideér.  

 

5.1 Postkolonialism  

Enligt Ashcroft, Griffiths och Tiffin (1998) är den postkoloniala teorin ett resultat av den 

världsordning som uppstod under främst 1800-talet genom den imperialism som europeiska 

länder utövade i den övriga världen. Den syftar till att uppmärksamma och förklara de spår 

som imperialismen har lämnat efter sig i såväl ekonomi som politik och kultur. Teorin lägger 

mycket fokus på maktrelationer och strukturer, och används för att påvisa hur dagens 

samhälle influeras av historien. Bland annat menar Landström (2001) att det icke-balanserade 

maktförhållande som uppstod mellan kolonisatörer och de koloniserade fortfarande inte har 

blivit utjämnat, utan endast ändrat skepnad. Från att tidigare upprätthållits genom framförallt 

våld och militära styren i de koloniserade områdena blev flertalet länder självständiga i mitten 

av 1900-talet, och maktförhållandet tog sig uttryck på andra vis. Exempelvis kunde de 

tidigare kolonisatörernas avtryck fortfarande ta plats i form av rasistiska ideologier, beroende 

av hjälp och svår fattigdom. Därmed levde de tidigare skapade maktstrukturerna vidare 

(Landström, 2001). 

Ofta tar postkolonialism form i ett exkluderande av vissa grupper, eller att dessa framställs på 

ett speciellt, företrädande negativt, vis (Ashcroft et al., 1998). Detta kan bland annat ske 

genom språkbruk, vilket postkolonialismen lägger stor vikt vid – det anses ha en fundamental 

roll i identitetsskapande och bildandet av en uppfattning om sin omvärld. Än mer är språket 

direkt sammankopplat med kunskap och makt, och dess påverkan på samhälleliga diskurser 

(Thörn, Eriksson & Eriksson Baaz, 1999, s. 17–18). Landström (2001) menar att 

koloniseringen bidrog till utvecklandet av nya uttryck och vokabulärer, vilka samtliga 

understryker dåtidens (och även nutidens) ojämna maktförhållanden. Exempel kan vara att 

benämna länder som utvecklingsländer bara för att de inte överensstämmer med den norm 

som återfinns i de tidigare kolonialmakterna, främst belägna i Europa. Som ett resultat läggs 

mycket fokus inom postkolonial teori på vem eller vad det är som bestämmer vilka historier 

och framställningar som används för att beskriva världen, sammankopplat med frågor om 

representation och tolkningar (Konstfack, 2002, s. 10). 
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Enligt Loomba (2008, s. 53) behandlar postkolonial teori även hur geografiska platser och 

deras befolkning samt kultur framställs i bland annat media, och hur det påverkar diskursen 

kring det som inte är västerländskt. Said (2004) menar att det perspektiv som bland annat 

Europa idag ser resten av världen med hjälp av är ett eftermäle av den världsbild som 

skapades under kolonialismen. I den bottnar all diskurs om den övriga världen i en 

övertygelse om västerländska länders absoluta dominans, vilket resulterar i en tro att den 

resterande världen är underlägsen (Loomba, 2008, s. 55). Vidare presenterar Ashcroft et al. 

(1998) den del av postkolonialism som benämns som andrafiering: det skapas i förhållande 

till den hegemoniska gruppen, och de andrafierade blir vanligtvis marginaliserade och bedöms 

efter den norm som den hegemoniska gruppen skapat. Därmed legitimeras ideligen de 

sistnämndas position, och det sker en tydlig uppdelning mellan ”vi och dem” (Ashcroft et al., 

1998). Sammankopplat har personer som inte härstammar från länder titulerade som 

västerländska kommit att representera och symbolisera en motsatt identitet (Ambjörnsson, 

1994, s. 19). Andrafiering är alltså även en slags representation av förståelsen för andra 

kulturer, och tar sig ofta uttryck i en tro på att andra kulturer företräder allt som den egna inte 

gör. Exempelvis anses europeiska kulturer ofta vara utvecklade, medan andra har fått epitetet 

underutvecklade (Mowforth & Munt, 2009, s. 76).  

 

 

5.2 Globalisering och dess paradoxer  

Enligt Lewellen (2002) fick globalisering som term fäste i samhället och den akademiska 

världen under 1990-talet, och har sedan dess varit omdebatterad. Den kan ses som ett faktum, 

en teori eller en ideologi, och således finns det inte någon entydig eller bestämd definition av 

begreppet (Lewellen, 2002; Song, Li & Cao, 2018). Den här studien kommer att utgå från 

Lungas (2008) definition av globalisering som en process vilken avser sammankoppla 

geografiska platser och kulturer präglade av motsättningar och ojämlikhet. Vidare kommer 

globalisering att tolkas som en teori snarare än ett faktum eller en ideologi. Därmed kommer 

fokus vara på att söka förståelse för globaliseringen och dess effekter (Lewellen, 2002).  

Termen globalisering står alltså enligt Lunga (2008) för processer i samhället, och ofta 

centreras dessa kring ekonomiska eller sociala (kulturella) utbyten. Förutom finansvärlden är 

turismen en av de branscher som kopplats samman med globaliseringen; turismen har gynnat 

globaliseringen, men även vice versa (Song et al., 2018). Som tidigare nämnt menar dock 
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Lunga (2008) att resor till andra kulturer inte automatiskt bidrar till globalisering. Istället är 

Lunga (2008) av meningen att globalisering och turism snarare bör ses som en kanal för den 

konsumtionskultur som enbart återfinns i välställda, västerländska länder vilket tvärtom kan 

öka avstånden mellan kulturer i världen.  

Enligt Nederveen (2015) har teorin fått framstående kritik som även den behandlar antagandet 

att globalisering inte är en global process. Istället anses den vara ett uttryck för en framförallt 

västerländsk expansion som exkluderar stora delar av Asien, Sydamerika och Afrika 

(Nederveen, 2015, s. 34). Loomba (2008) anser att kritiken grundar sig i det faktum att före 

detta kolonisatörer än idag besitter en indirekt makt över de numera avkolonialiserade 

länderna avseende ekonomi, politik och kultur. Denna makt menar Paolini (1999, s. 72) har 

resulterat i att globaliseringen bär på ett förtryck gentemot tidigare kolonialiserade länder och 

dess omgivningar, som fått rollen som endast passiva mottagare av de tidigare 

kolonialmakternas kultur.  

 

5.2.1 Eurocentrism 

Parallellt med globaliseringen återfinns även termen eurocentrism. Den är en del av begreppet 

etnocentrism, vilket Lévi-Strauss (1999) förklarar som en attityd hos människan: det är viljan 

och reflexen att opponera sig mot kulturella uttryck som tar sig olika form än den egna. 

Exempelvis kan det komma att påverka diskurser och narrativ, som koncentreras kring den 

egna kulturen och gruppen, vilket innebär ett uteslutande av de andra. Det som utgör 

skillnaden mellan eurocentrism och etnocentrism är den förstnämndas anspråk, vilket är mer 

omfattande än den sistnämndas (Marks & Sandin, 2004). Anspråket kan beskrivas som 

universellt, och grundas i ett perspektiv där Väst, och framförallt Europa agerar utgångspunkt 

och norm för den resterande världen (Wodak, 2009, s. 3).  

Vidare har eurocentrismens universella anspråk resulterat i en tro att enbart Västs egen 

utveckling är det som kan föra världen framåt. Därmed går det även att säga att eurocentrism 

utgör ett paradigm, där Väst föranleder vad som betraktas vara systematiserad kunskap eller 

inte (Marks & Sandin, 2004). Detta bidrar till en homogenisering som Väst gynnas av, i form 

av exempelvis ökad konsumtion samt försäljning av produkter och tjänster med västerländska 

kopplingar (Lønegreen, 2001). Dessutom tar sig eurocentrismen även uttryck i form av det 
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sociala samspelet, vilket innebär att medier och utbildningssystem innehar en central roll i 

diskursen (Wodak, 2009, s. 28).  

Hobson (2007) är av åsikten att eurocentrism ej bör behandlas som ett entydigt begrepp, och 

har utvecklat teorin till att innefatta två delar - medveten samt omedveten eurocentrism. 

Medveten sådan återges i en tydligt uttalad skepsis mot andra kulturer än den egna, och en 

klar partiskhet mot Väst. En omedveten eurocentrism är inte lika tydlig i sitt utförande, men 

kan exempelvis byggas på en latent tro att utveckling endast kan ske om den utformas av, och 

går efter, västliga idéer. Därmed menar Hobson (2007) att diskurser som vid första anblick 

kan klassas som kritiska gentemot Väst eller centrerade kring övriga världsdelar även de kan 

vara eurocentriska.  

Även Blaut (1993, s. 9–10) driver en tes om att eurocentrism inte enbart bör klassas som ett 

uttryck för uttalade fördomar. Han framhåller istället vikten av att betrakta eurocentrism som 

ett paradigm och struktur, utifrån vilken historien och därmed nutida diskurser formas. Likt 

Hobson (2007) menar Blaut (1993) att det har resulterat i en attityd där all kultur och alla 

samhällen utom de västerländska anses vara passiva och hjälplösa, och därmed djupt 

beroende av Västs kunskap och hjälp. Enligt Amin (2010) anses det därmed även vara en 

absolut nödvändighet att genomgå en så kallad westernization (att integrera och anpassa sig 

efter idéer från Väst) för att uppnå en modernisering. Det har i sin tur resulterat i att Västs 

ideologier och tillvägagångssätt anses vara universellt gångbara, på eventuellt falska grunder 

(Amin, 2010). 

 

5.3 Marknadskommunikation 

Kommunikation är centralt inom organisationer eftersom den fungerar som ett medel mellan 

dess medarbetare och kunder (Falkheimer & Heide 2014, s. 34). Marknadskommunikation 

avser den planerade kommunikation som utformas i syfte att informera och övertyga 

konsumenter till köp (Falkheimer & Heide 2014, s. 95). Således måste organisationer 

identifiera sin målgrupp, utforma ett budskap som tilltalar målgruppen och kommunicera 

budskapet genom lämpliga kanaler (Kotler & Armstrong 2018, s. 212). Marknadsföring 

kommunicerar ett varumärkes värde och är centralt för att skapa kundrelationer, samt 

representerar konsumenternas associationer och uppfattning om varumärket. Genom 

marknadskommunikation kan således en förstärkt koppling mellan varumärke och platser, 

upplevelser, människor och känslor skapas (Keller, 2007, s. 54–70). 
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Marknadskommunikation avser att väcka en känsla eller ett engagemang hos mottagaren 

(Mossberg & Sundström 2011, s. 279). Avsändaren kan uppmana till konsumtion eller 

agerande genom att anspela på rationella, emotionella eller moraliska budskap (Kotler & 

Armstrong 2018, s. 433). Rationella budskap övertygar mottagaren genom fakta, exempelvis 

kan statistik om antalet utsatta barn i ett specifikt område uppmana till agerande i form av 

volontärarbete eller bidragsgivande. Emotionella budskap motiverar till konsumtion genom 

att förmedla en känsla, som glädje, ilska eller skuld. I en medietext kan till exempel ett 

svältande barn visas för att väcka känslor hos mottagaren och således uppmana till agerande. 

Moraliska budskap är laddade med värderingar och anspelar på etiska ställningstaganden. 

Dessa budskap kan reflektera sociala frågor, och grundar sig i vad som är rätt och fel.   

Avsändaren uppmuntrar till ett ändrat beteende, som exempelvis att återvinna för att bidra till 

en bättre miljö (Kotler & Armstrong 2018, s. 434). 

 

5.3.1 Representation och stereotyper inom turism 

Genom ett strategiskt urval kan aktörer göra ett aktivt val kring hur de väljer att 

kommunicera, och därmed representera sin omvärld (Borgerson & Schroeder, 2002). Scott 

(2015) definierar representation som en rekonstruktion snarare än en ursprunglig och 

sanningsenlig framställning. Således besitter aktörer makt då föreställningar skapas utifrån 

deras strategiska marknadskommunikation (Trebbe, Paasch Colberg, Greyer & Fehr, 2017). I 

syfte att upptäcka och förhindra stereotyper är det viktigt att skapa sig en förståelse kring hur 

betydelser tillskrivs, och i vilken kontext de har konstruerats (Trebbe et al. 2017). Inom 

turistsektorn är det viktigaste verktyget i marknadskommunikationen skapandet av 

destinationers image - alltså den bild som omvärlden förknippar ett samhälle och dess kultur 

med (Gallarza, Gil och Calderón, 2002, s. 57). Turister bygger och fattar sina beslut på 

uppfattningar av de konstruerade bilderna samt eventuella stereotyper som förmedlas snarare 

än en faktisk verklighet (Gallarza, Gil & Calderón, 2002, s. 57). 

 

Kopplat till turism spelar autenticitet en stor roll för många resande som ofta har målet att ta 

del av andra kulturer än sina egna; de vill möta ’de andra’ människorna, vars uppfattade 

olikheter medför en slags mystik (Knox & Pinch, 2010, s. 44–48). 

Marknadskommunikationen inom turism anspelar på önskan om autenticitet bland annat 

genom användandet av uttryck som ”äkta byar” (White, 2007). Hall och Tucker (2004) menar 

dock att denna strävan efter autenticitet ofta misslyckas, då destinationernas kulturer snarare 
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uppvisar en slags iscensatt autenticitet, överensstämmande med de förutfattade meningar 

turisterna har. Det blir ett slags uttryck för den postkoloniala ordning som råder i världen 

(Timothy & Boyd, 2003, s. 90). Enligt Timothy och Boyd (2003) är det däremot fortfarande 

just själva äktheten hos destinationerna som turister gärna använder som 

bedömningsunderlag. Följaktligen blir det turisterna själva som tolkar vad som är autentiskt, 

och vad som egentligen representerar ursprungsbefolkningen och deras seder, snarare än 

kulturen själv (Timothy & Boyd, 2003, s. 239). Enligt Mowforth och Munt (2008) har jakten 

på autenticitet i viss mån resulterat i att särskilda kulturer samt etniciteter blivit konserverade i 

syfte att tillfredsställa turister. Omvärlden upplever därmed de samhällena som primitiva och 

avstannade i sin utveckling. Primitiviteten har således blivit ett uttryck för autenticitet i viss 

marknadsföring, och därigenom en produkt (Mowforth & Munt, 2008).  

Avraham och Ketter (2016, s. 32) menar att resebranschens marknadsföring fokuserar på att 

övertyga till konsumtion genom att anspela på målgruppens drömmar och behov (verkliga 

eller socialt konstruerade) som kan uppfyllas genom att resa till den kommunicerade 

destinationen. Inom turismindustrin är därför landets uppfattade image och mediebild 

avgörande för turisters beteenden och beslut gällande destination och syftet med resan 

(Avraham & Ketter, 2016, s. 31). Borgersson och Schroeder (2002) menar att skadande 

stereotyper framförallt är problematiska i en global marknad, där kommunikationen redan 

hämmas av kulturella skillnader. Kopplat till negativa stereotyper, kan företag genom CSR 

lyfta bland annat sociala och etiska frågor i sina verksamheter (Grafström, Göthberg & 

Windell, 2008, s. 35).  
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6. Metod & material  
Det här är en fallstudie som analyserar Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i 

det subsahariska Afrika utifrån en kvalitativ metod i form av MCDA. Genom en kritisk 

diskursanalys har delar av Kilroys marknadskommunikation granskats med hjälp av ett 

analysschema byggt på begreppen lexikala val, transitivitet, antaganden samt strukturella 

motsättningar. Det presenteras även en förklaring av studiens tillvägagångssätt och 

forskningsetiska överväganden samt en diskussion kring metodval.  

 

6.1 Forskningsdesign  

Motivationen av forskningsdesignen grundar sig i studiens syfte: att öka förståelsen av 

Kilroys marknadskommunikation om volontärresor och volonturism utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv. För att uppnå det kommer delar av företagets kommunikation analyseras genom 

en fallstudie, vilket lämpar sig vid en önskad fördjupning om särskilda företeelser, som ofta 

kan påvisa strukturer i en mer allmän kontext (Alvehus, 2013, s. 75). Vidare präglas studien 

och valet av metod av ett socialkonstruktivistiskt synsätt med utgångspunkt i att samhällets 

diskurser är socialt konstruerade av människan (Burr, 2015, s. 4). Avsikten är att 

uppmärksamma de bakomliggande strukturer och dolda budskap som återfinns i samhälleliga 

diskurser (Machin & Mayr, 2012, s. 15) och metoden kommer därför att vara MCDA. Att en 

studie är kvalitativ innebär enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2012) att den är baserad på 

tolkningar och analyser. Materialet kan exempelvis utgöras av fallbeskrivningar och 

observationer, och studien drivs av en vilja att förklara hur och varför. Förståelse och 

innebörd är i fokus (Rienecker & Stray Jørgensen, 2012, s. 173–174). Vidare kan det enligt 

Larsen (2018) vara fördelaktigt att använda fler än en metod för att skapa en mer komplett 

bild av empirin och ämnet. Det är av den anledningen vi har valt att använda oss av MCDA, 

då metoden tillåter en användning av flertalet olika analysverktyg, vilka kan bidra till fler 

infallsvinklar och en bredare analys. 

 

6.2 Material och urval 
Studiens material är hämtat från Kilroys hemsida och Youtubekanal. Valet av Kilroy grundar 

sig i företagets uttalade ambition att skapa globala band, samt det faktum att de under 2000-

talet lade till volontärresor i ett utbud tidigare främst fokuserat på nöjes- och upptäcktsresor 

(Travelreport, 2010). Vidare kan man genom ett strategiskt urval, där forskaren själv 
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bestämmer urvalet, undersöka den information som redan på förhand anses intressant 

(Alvehus, 2013, s. 67). Tidigare forskning visar att volontärprojekt vanligen fokuserar på 

människor, och framförallt barn (Jonsson, 2012), vilket denna studies strategiska urval 

grundar sig på. Detta överensstämmer med Kilroys volontärresor, som dessutom främst går 

till Asien, Afrika samt Sydamerika. Kopplat till tidigare forskning om resebyråers 

kommunikation och stereotypifiering av det subsahariska Afrika (Avraham & Ketter, 2016, s. 

263) har vi därför valt att studera marknadskommunikationen om två destinationer i Sydafrika 

(se bilagor 2–4). 

 

Bland de fem mest populära volontärresorna inom Afrika och kategorin människor återfinns 

Heart for Juniors och Sunshine Educare. Projekten är lokaliserade i Kapstaden, Sydafrika och 

utspelar sig på förskolor. Materialet avser en text och en videofilm från vardera av dessa 

volontärdestinationer. Videofilmen från Sunshine Educare är 2.30 minuter lång och finns 

tillgänglig under samma flik som texten om volontärdestinationen på Kilroys hemsida 

(2019c). Videon till Heart for Juniors, som är 3.28 minuter lång, är delad på Kilroys 

Youtubekanal (Kilroy, 2015), men finns inte på hemsidan med den tillhörande texten. Genom 

att använda två olika medietexter (text respektive video) för dels Heart for Juniors, dels 

Sunshine Educare, skiljer sig materialet åt trots att de behandlar information om samma 

destination. Därmed kan studiens material bestå av flera aspekter och ge en bredare analys 

(Alvehus 2013, s. 78). 

 

Jørgensen och Phillips (2002, s. 80) menar att material som innefattar språkliga resurser och 

visuella element bör transkriberas för att förenkla utförandet av analysen av vad som sades 

och skedde i den ursprungliga kontexten. Denna studie har följt Forkbys (2007, s. 98) 

rekommendationer gällande transkribering; innan analysen av filmerna genomfördes skrevs 

deras innehåll ned, och språkliga uttryck skrevs ordagrant ut. Exempelvis lämnades 

talspråkliga uttryck som ”like” kvar, för att analysen skulle vara så sanningsenlig som möjligt 

(Forkby, 2007, s. 98). I de fall där talet ej var möjligt att uppfatta används hakparenteser på 

följande vis: [...], vilket Forkby (2007, s. 98) förespråkar.  

 

6.3 Metodval 
Som metod i studien kommer som tidigare nämnt en multimodal kritisk diskursanalys 

(MCDA) att användas, vilket Machin och Mayr (2012) menar kan ses som en gren av den 

kritiska diskursanalysen (CDA). CDA skapades och fick fäste inom det språkvetenskapliga 
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fältet under 1970-talet (Ahrne & Svensson, 2011). Machin och Mayr (2012, s. 20) beskriver 

epitetet diskurser inom CDA som framträdande och övergripande ideér, normer samt 

ideologier inom texter. CDA utvecklades alltså med målet att granska språk och dess 

grammatik som en form av ideologisk katalysator (Machin och Mayr 2012, s. 25). Metoden 

används för att kartlägga hur texter skapas samt formas för att sedan analysera detaljerna i 

dem för att se hur diskurser konstrueras och presenteras för läsaren (Machin och Mayr 2012, 

s. 25). Det blir därmed en studie av osynliga och indirekta betydelser inom texter, som 

forskaren försöker hitta genom diskurser (Machin & Mayr, 2012, s. 20). Vidare beskriver 

Machin och Mayr (2012) hur det under 1990-talet skedde ett skifte inom lingvistiken och det 

fält av språkvetenskap som hade utvecklat CDA; texters betydelse ansågs inte längre enbart 

kommuniceras genom språket, utan även genom visuella attribut och andra semiotiska tecken. 

Därmed utvecklades det som kom att bli MCDA. Det som skiljer de båda metoderna åt är att 

CDA enbart centreras kring text, medan MCDA även fokuserar på det visuella (Machin & 

Mayr, 2012, s. 8). Inom MCDA kan ordet text även omfatta visuella uttryck, så för att 

förenkla kommer hädanefter ordet medietexter användas för att beskriva situationer när både 

skrift och det visuella berörs.  

 

6.4 Tillvägagångssätt  
Metoden har tillämpats genom att analysera materialet utifrån ett analysschema skapat utifrån 

begrepp återfunna inom MCDA. Larsen (2018, s. 85) beskriver hur en analys av data är 

nödvändigt för att upptäcka komplexa omständigheter och mönster som inte är omedelbart 

synbara. För att studiens analys ska bli så strukturerad som möjligt kommer den att utgå från 

ett analysschema (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 47) och den gjorda 

transkriberingen. Genom analysschemat kan materialet brytas ned med hjälp av begreppen för 

att kunna besvara undersökningens frågeställning (Bergström 2011, s. 182). Schemat kommer 

att utgå från följande begrepp.  

 

6.4.1 Begrepp 

Lexikala val innefattar hur en avsändare väljer att representera en situation eller aktivitet 

(Machin & Mayr, 2012, s. 47). Machin och Mayr (2012, s. 30) menar att man genom en 

lexikal analys granskar val för att avslöja deras underliggande betydelser. I granskningen kan 

man exempelvis se om det finns specifika ord som tenderar att användas och om det finns 



 21 

andra ord som istället undviks. Genom att observera de lexikala val som gjorts kan man 

utforska det sätt som sändaren väljer att positionera sig genom (Machin & Mayr, 2012, s. 30). 

Lexikala val kan vidare referera till diskurser där identiteter och värderingar återfinns. 

Exempelvis kan författaren eller talaren använda lexikala val som anpassas utefter specifika 

sociala ändamål (Machin & Mayr, 2012, s. 31). Genom lexikala val kan avsändaren ge intryck 

av auktoritet och påverka mottagaren genom makt, exempelvis med hjälp av expertutlåtanden 

och hierarkiska medel (Machin & Mayr, 2012, s. 42). I den här studien kommer lexikala val 

att användas som en utgångspunkt för att uppmärksamma vilka val Kilroy har gjort i sin 

marknadskommunikation, och hur de förhåller sig till volonturism och eurocentrism. 

Därigenom ämnar vi få en förståelse för vilka diskurser som återfinns i medietexterna.  

 

Transitivitet är ett begrepp inom CDA som beskrivs av Machin och Mayr (2012, s. 224) som 

centralt under meningsskapandet i medietexter, då det tillskriver aktörer olika roller. En 

analys av transitivitet innebär enligt Winther Jörgenson och Phillips (2002) en granskning av 

hur händelser och processer sammankopplas med subjekt och objekt genom språkliga medel 

som verb. Det bidrar till en klarare bild av de ideologiska konsekvenser som representationer 

och framställanden kan generera (Winther Jörgenson & Phillips, 2000, s. 87). Machin och 

Mayr (2012) beskriver vidare hur transitivitet redogör för mänskliga relationer i form av vem 

som blir representerad som aktiv respektive passiv. Detta medför ett skapande av 

maktförhållanden då det genererar en skildring av vem som gör vad, åt vem och hur. 

Därigenom sker ett uppbyggande av den passive som offer. Analyser av transitivitet utgår 

oftast ifrån vad som finns i en medietext, och ställer det i kontrast till vad som saknas (Machin 

& Mayr, 2012, s. 224). I den här studien kommer transitivitet att användas som ett verktyg för 

att granska de roller som aktörerna i medietexterna tillskrivs.  

 

Antaganden förekommer i medietexter när avsändaren antyder något utan att explicit uttala 

det, och därmed tar för givet att mottagaren har kunskap om innebörden av de val som gjorts 

(Machin & Mayr 2012, s. 137). Däremot menar Machin och Mayr (2012, s. 153) att många av 

dessa val är undermedvetna. Mottagare förlitar sig på delade antaganden om den betydelse 

som ord och ting bär på, som exempelvis vad en skola är (Machin & Mayr, 2012, s.153). För 

att mottagaren ska uppfatta en text eller ett tal som mer trovärdigt och logiskt kan därmed 

antaganden användas för att stärka argument (Machin & Mayr, 2012, s. 154). Studien 

kommer att använda antaganden som ett verktyg för att lyfta de delar av 

marknadskommunikationen där Kilroy förlitar sig på delade uppfattningar, alltså sociala 
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konstruktioner. Antagandena kommer sedan att kopplas till teorierna, som har sin grund i 

sociala processer.  

 

Strukturella motsättningar är ytterligare ett begrepp vars innebörd kan påverka medietexter, 

enligt Machin och Mayr (2012, s. 39). Det innebär att de ord och framställningar som används 

antyder att det finns en motsats som är frånvarande i texten. Exempelvis kan ordet fattig 

indikera att motsatsen är rik (Machin & Mayr, 2012, s. 39). Dessa ord skapar vidare mening i 

texterna, och genom att använda strukturella motsatser kan underförstådda värderingar 

återfinnas (Machin & Mayr, 2012, s. 41). Strukturella motsättningar kommer att användas 

som ett verktyg i studiens analys för att synliggöra vad Kilroy väljer att uppmärksamma 

respektive utelämna i sin marknadskommunikation, och därigenom även analysera vad det 

osagda anspelar på.  

 

6.5 Metoddiskussion 
Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2017, s. 270) är ett av uppsatsskrivandets viktigaste 

syften att klara av att förhålla sig relativ till sin studie, vilket kan illustreras genom ett påvisat 

kritiskt förhållningssätt och en förmåga att diskutera gjorda val. Beslutet att tillämpa en 

multimodal kritisk diskursanalys grundar sig som tidigare nämnt i studiens uttalade syfte; att 

förstå hur volontärresor och volonturism kommuniceras utav Kilroy utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv. Då materialet är såväl skriftligt som visuellt valdes MCDA och inte CDA. 

Sammanlänkat beskriver Tracy (2001, s. 734) hur diskursanalyser inom 

kommunikationsrelaterade områden är fördelaktiga i sin förmåga att på ett tilltalande vis 

tillåta en rad olika studier äga rum; hur människor presenterar sig själva, förhåller sig till 

varandra, övertalar varandra, och praktiserar kulturer är några exempel.  

Samtidigt argumenterar Denscombe (2009) för svårigheten att genom en diskursanalys 

verifiera studiens metoder och slutsatser. En diskursanalys lutar sig ofta mot forskarens egna 

förkunskaper och känslor, vilket leder till att tolkningen av empirin inte tvunget behöver vara 

objektiv. Kvalitativa metoder eftersträvar generellt sett inte heller uteslutande objektiva 

förklaringar av fenomen och händelser, vilket står i kontrast till flertalet andra metoder och 

därmed utgör kritiken gällande bristen på verifiering. Genom att istället presentera en 

subjektiv tolkning av fenomen är det svårare att dels generalisera, dels genomföra samma 

studie med ett liknande resultat (Denscombe, 2009). Under studiens gång har hänsyn visats 

gentemot kritiken genom att utförligt beskriva uppsatsens samtliga delar. Denscombe (2018) 



 23 

argumenterar för ett användande av begreppen trovärdighet och pålitlighet inom diskussioner 

kring kvalitativa studiers validitet och tillförlitlighet (reliabilitet), vilka är de begrepp som 

vanligtvis används inom forskning. Trovärdighet behandlar hur studien presenterar sin 

kvalitativa data, vilken bör vara så utförlig och exakt som möjligt (Denscombe, 2018, s. 410). 

Denna studie förhåller sig till trovärdighet genom att på ett transparent vis presentera 

materialet i form av medietexterna, samt noga redogöra hur studien har genomförts. 

Därigenom presenteras även läsaren för de verktyg som har möjliggjort forskningen, vilket 

stärker pålitligheten, även om det inte garanterar att en forskning med ett identiskt resultat kan 

utföras baserat på det nämnda tillvägagångssättet (Denscombe, 2018, s. 411). 

Den utförda transkriberingen förenklade analysen, då den möjliggjorde att det insamlade 

materialet kunde struktureras på ett enkelt och överkomligt sätt. Detta möter en annan kritik 

av MCDA, vilken menar att metoden är för kvalitativ och snäv för att kunna genomföra 

analyser av stora mängder material (Machin & Mayr, 2011). Metoden valdes ut efter att den 

begränsade mängden med material var bestämt, och smalnades av i och med valet av begrepp 

som begränsades till fyra stycken. Vidare argumenterar Ahrne och Svensson (2011, s. 148) 

för vikten av att uppge rimliga anledningar och goda skäl till slutsatser som dras under 

analysen av materialet. Under analysen av medietexterna har därmed de tolkningar som gjorts 

förankrats i teorierna med hjälp av de valda analysbegreppen från MCDA i syfte att 

underbygga dem. Helt subjektiva åsikter förhindras även av det faktum att studien utgår från 

de teoretiska perspektiven. Samtidigt tolkas dock även de teoretiska perspektiven, något som i 

princip är omöjligt att frångå. Kopplat till det uttalade syftet att skapa förståelse för Kilroys 

marknadskommunikation är det viktigt att vara medveten om att fyra medietexter inte är 

representativt för hela Kilroys marknadskommunikation gällande volontärresor. Likväl utgör 

de en del av den, och kan därmed eventuellt påvisa särskilda strukturer, vilket gör dem 

intressanta att undersöka. Eventuellt hade det varit intressant att intervjua Kilroy för att få 

höra hur de planerar, samt ser på sin marknadskommunikation, vilket hade bidragit till nya 

synvinklar.  

 

6.6 Forskningsetiska överväganden  

Vidare har studien följt Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning i den mån principerna har varit applicerbara. De 

fyra etiska principerna utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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samt nyttjandekravet. Då studien har utgått från tidigare redan publicerat material i form av de 

två texterna samt de två filmerna så har den inte involverat några deltagare i form av 

exempelvis intervjuer eller undersökningar. Därmed har exempelvis ingen information behövt 

delges, samtycke efterfrågas eller konfidentialitet beaktas. Det finns inte heller regler som 

förvägrar användning av offentligt material förutom copyright, vilka har följts. Studien 

förväntas inte heller utgöra några negativa konsekvenser för någon eller något, vilket innebär 

att kunskapstillskottet anses större än möjliga risker som eventuellt hade behövt tas i 

antagande (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

 

 

  



 25 

7. Analys 
Studiens analys utgår från våra teorier - globalisering, marknadskommunikation och 

postkolonialism. Analysen kommer att göras med hjälp av begreppen; lexikala val, 

transitivitet, antaganden och strukturella motsättningar. Det resultat som framkommer 

presenteras i sammanfattning i förhållande till frågeställningarna.  

 

7.1 Heart for Juniors - Text 
Nedan följer analysen av den text som återfinns på Kilroys hemsida och ämnar informera 

samt marknadsföra verksamheten Heart for Juniors. Texten är centrerad kring volontären, och 

tar avstamp i beskrivningar om vilka typer av uppgifter som kan komma att utföras på 

projektet. Det informeras även mycket om projektets omgivningar och möjliga utflyktsmål 

samt attraktioner. Vidare nämns ett par enkla bakgrundsfakta om verksamheten, för att 

slutligen poängtera den nytta som volontären gör.  

 

7.1.1 Postkolonialism  
Utifrån en postkolonial teori går det att urskilja att texterna tydligt framhäver den ansedda 

nytta som volontärarbete gör, samt tillskriver volontärerna aktiva, viktiga roller. Genom 

lexikala val som ”use your initiative and skills working at creche in the morning and 

orphanage in the afternoons” (Kilroy, 2019b) kommuniceras det att volontären redan besitter 

all nödvändig kunskap som behövs för att arbeta på barnhemmen. Det signalerar en europeisk 

övermakt, där ingen egentlig erfarenhet efterfrågas utan validiteten istället säkerställs genom 

volontärens engagemang. Dessutom anses det vara en självklarhet att volontären besitter de 

kunskaperna, vilket kan ses som ett antagande. Detsamma går att säga om meningen ”helping 

teachers to organise educational games as well as arts and crafts activities” (Kilroy, 2019b) - 

genom lexikala val presenteras antagandet att en volontär kan bistå med hjälp till en lärare.  

 

En kommunicerad europeisk dominans går även att finna via studerandet av transitiviteten i 

texten. Meningar som ”make a difference whilst being a positive influence on people’s lives” 

(Kilroy, 2019b) kommunicerar att det är volontären som kommer att vara den som bidrar till 

positiv förändring, alltså är en aktiv aktör. De personer som citatet avser är mottagarna av 

volontärarbete, vilka blir framställda som passiva. Detsamma gäller för meningen ”You’ll 

assist children and teachers by providing love and care for the children, and support to the 
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teachers” (Kilroy, 2019b). Volontären blir återigen representerad som aktiv, och läraren samt 

barnen som passiva mottagare av hjälpen från Europa. 

 

Vidare bidrar lexikala val som ”Many volunteers love to work at this project, which are 

typically understaffed and underfunded, and struggle with so many challenges and basic 

needs” (Kilroy, 2019b) till den postkoloniala bilden av Afrika som hjälplöst och hopplöst. 

Sammankopplat stärks den europeiska identiteten av dominans genom belysningen av ”de 

andras” tillkortakommanden. Meningen innehåller även strukturella motsättningar i dess 

framhävning av att just volontärer tycker om att arbeta med de projekt som vanligtvis 

negligeras. Det uttrycks därmed att ingen annan (lokalbefolkningen) tycker om det, vilket 

återigen belyser ”de andras” tillkortakommanden respektive en europeisk suveränitet. 

 

7.1.2 Globalisering & eurocentrism 

Utifrån globalisering sker lexikala val som ”helping to provide the care and attention these 

small children need” (Kilroy, 2019b), där språket signalerar att den sydafrikanska 

destinationen och dess invånare blir passiva mottagare av behövd hjälp från Europa, som blir 

den aktiva aktören. Ytterligare ett exempel på detta är meningen: ”Use your initiative and 

skills working at creche in the morning and orphanage in the afternoons serving the poorest 

area of the township, helping to provide the care and attention these small children need 

including feeding, playing and coordinating activities.” (Kilroy, 2019b). Volontärens 

kompetens framställs även genom transitivitet i form av meningar som ”You’ll assist children 

and teachers by providing love and care for the children, and support to the teachers.”. Den 

antyder att lärarna är i behov av stöd, vilket sker genom volontärer som nödvändigtvis inte 

besitter högre utbildning. Likväl går citatet även att se som en strukturell motsättning. 

Eftersom det kommuniceras att barnen är i behov av kärlek och omsorg kan motsatsen 

indikera att barnen inte får det av de andra i sin omgivning, förutom av volontärerna.  

 

Vidare framkommer antaganden i medietexten, där ”African culture” (Kilroy, 2019b) 

kommunicerar att samtliga länder inom Afrika har samma kultur. Därmed sker en 

homogenisering. Utifrån transitivitet kommuniceras även att Europa agerar norm för den 

resterande världen genom meningen ”make a difference whilst being a positive influence on 

people’s lives” (Kilroy, 2019b); den belyser hur volontärer kommer att utföra skillnader under 
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sin resa, och signalerar därmed att europeiska förhållningssätt kan vara applicerbara även i 

Sydafrika.  

 

7.1.3 Marknadskommunikation  
Utifrån marknadskommunikation som teori går det att finna lexikala val som ”Volunteer also 

at a variety of community projects, meet local personalities and be part of our community.”. 

Citatet övertygar till konsumtion genom att väcka känslor, vilket görs genom att anspela på 

hur volontären blir en del av gemenskapen inom projektet. Likaså är ”there is a special place 

for you.” (Kilroy, 2019b) ett lexikalt val som avser att väcka engagemang och positiva känslor 

hos mottagaren. Vidare är transitivitet märkbart genom ”Many volunteers love to work at this 

project, which are typically understaffed and underfunded, and struggle with so many 

challenges and basic needs.” (Kilroy, 2019b). Citatet väcker känslor genom ett såväl 

moraliskt som emotionellt budskap, där mottagaren uppmanas bidra till förändring. Detta görs 

genom att tillskriva volontären en aktiv roll, eftersom det framgår att många volontärer gillar 

att vara delaktiga i projektet, trots den misär som beskrivs. Samma citat kan även ses som en 

strukturell motsättning, där texten indikerar att projektet inte kommer att vara underbemannat 

och ha samma misär om volontären kommer dit och arbetar. Genom att kommunicera 

projektet som ”run by local women” (Kilroy, 2019b) skapas en autentisk bild av 

destinationen, vilket är ett lexikalt val. Vidare övertygas mottagaren till konsumtion genom 

ytterligare ett lexikalt val; ”have an opportunity to learn about the African culture.” (Kilroy, 

2019b). Meningen bygger på ett emotionellt och rationellt budskap, där resenärernas antagna 

dragning till autentiska upplevelser anspelas.  

  

Utifrån texten går även antaganden som ”Your evenings and weekends are free to explore the 

culture, restaurants, beaches and great outdoors and nightlife.” (Kilroy, 2019b) att finna. Det 

kommuniceras således att volontären som åker på denna resa har ett intresse för 

nöjesaktiviteter utanför volontärarbetet. Marknadskommunikationen bygger genomgående 

upp en bild av destinationen och skapar en förstärkt koppling mellan platser och upplevelser 

genom lexikala val i citat som exempelvis; 

 

Experience African culture and the best of Cape Town. Your evenings and 

weekends are free to explore the culture, restaurants, beaches and great 

outdoors and nightlife. Relax on our beautiful beaches, hike in the 
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mountains, and experience the natural wonders and beauty of Cape Town. 

We are part of the Table Mountain range, one of the 7 wonders of the world. 

(Kilroy, 2019b) 

  

We have also included a Cape Peninsula Tour on Saturday after your arrival. 

Visit penguins, Cape Point, go wine tasting, mountain biking, stroll in the 

city centre... and so much more. (Kilroy, 2019b) 

 

Genom transitivitet framställs volontären med hjälp av emotionella budskap som en 

behövande del av verksamheten i form av meningar som ”give love and care to township 

children” (Kilroy, 2019b). Detta förstärks genom ”you will learn so much from their love and 

enthusiasm.” (Kilroy, 2019b), vilket uppmanar till konsumtion genom att förtydliga det 

självförverkligande som volontären uppnår om hen ger kärlek till barnen genom att 

volontärarbeta inom det specifika projektet. Genomgående kan texten ses som en strukturell 

motsättning där en blandning av misär och äventyr kommuniceras. 

 

7.2 Sunshine Educare - Text 
Nedan följer analysen av den text som återfinns på Kilroys hemsida och ämnar informera 

samt marknadsföra verksamheten Sunshine Educare. Texten beskriver det område som 

förskolan ligger i, samt hur utsatta barn därifrån ofta är. Vidare beskrivs det hur skolan 

representerar en slags motsats till den verkligheten - inom dess väggar är barnen trygga, får 

mat och behandlas med respekt. I texten återfinns även redogörelser över hur arbetet på 

skolan organiseras och vilka principer som efterföljs. Avslutningsvis skildras det arbete och 

den nytta som volontären skulle bidra med.  

 

 

7.2.1 Postkolonialismen 

Ur ett postkolonialt perspektiv går det att se hur texten framförallt målar upp en bild av 

destinationen och dess invånare utan att tillhandahålla någon djupare kulturell kontext. 

Lexikala val som ”each class has an unqualified teacher who is a local, unemployed woman 

with a natural gift of working with children” (Kilroy, 2019c) bidrar till bilden av subsahariska 

Afrika, specifikt Sydafrika, som underutvecklat i förhållande till Europa. Vidare understödjer 

även lexikala val så som ”No experience is necessary as long as you are enthusiastic, like 
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joining in with songs and games and can support and guide the children as they develop and 

learn new skills.” (Kilroy, 2019c) legitimeringen av Europa som hegemonisk grupp. I 

volontärens fall beskrivs avsaknad av kunskap som ”no experience”, medan läraren beskrivs 

som ”unqualified”, vilket resulterar i två diskurser om samma sak. Samtidigt står det att 

”teachers are carefully chosen and taught how to work with the children” (Kilroy, 2019c) 

vilket resulterar i att texten motsäger sig själv. Tillsammans bildar de två meningarna om 

projektets lärare en strukturell motsättning; de är noga utvalda men trots det okvalificerade, 

vilket säger läsaren att det inte finns många kvalificerade lärare på destinationen. Det kan i sin 

tur till leda till associationer om ett omodernt Afrika.  

 

Meningen ”Although it is illegal, many other pre-schools use hitting as a punishment but this 

is not allowed here” (Kilroy, 2019c) bygger genom de lexikala valen upp en bild av den 

europeiska identiteten som en motsättning till det som berättas vara den normativa afrikanska 

kulturen – barnaga som straff. Den bildar ett antagande, där den övergripande negativa 

europeiska uppfattningen om barnaga används som ett verktyg för att argumentera för 

volontärresor till just Sunshine Educare då det är förbjudet där. En liknande parallell går att 

dra med meningen ”The children […] are treated with the respect and dignity every human 

being deserves.” (Kilroy, 2019c) genom verktyget strukturella motsättningar; underförstått 

blir att andra skolor inte alltid gör det, vilket resulterar i ytterligare en anledning till att 

volontärarbeta vid Sunshine Educare. Båda meningarna framställer även bilden av 

destinationen som ett omodernt samhälle som inte följer det som stora delar av Europa anser 

vara grundläggande rättigheter. Det i favör för Sunshine Educare som ”moderniserats” och 

efterföljer samma värderingar som Europa. Genom en vidare kombination av lexikala val och 

antaganden går det även att analysera meningen ”The pre-school also serves as a place where 

children can receive the nutrition they so severely lack for their growth and development.” 

(Kilroy, 2019c); den påvisar hur konstruktionen av kontinenten Afrika ofta ser ut i 

medietexter.  

 

7.2.2 Globalisering & eurocentrism 
Kilroys marknadskommunikation om Sunshine Educare går även att analysera utifrån teorier 

om globalisering, och eurocentrismen. Lexikala val som ”With this poor diet, the children are 

often sick, do not develop as they should and suffer the long term effects of malnutrition.” 

(Kilroy, 2019c) anspelar på ett behov av hjälp – någon som kommer och ger stöd till den 
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lokala befolkningen som inte klarar av det själva. Med tanke på Kilroys målgrupp kan man 

dra slutsatsen att det är unga vuxna från Europa som åsyftas utgöra den hjälpen.   

 

Med hjälp av verktygen lexikala val och transitivitet går det även att undersöka hur Kilroy 

väljer att beskriva volontärerna i förhållande till den lokala personalen utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv. Meningen ”Volunteers run the classes and are encouraged to take initiative to use 

fun activities to teach the children.” (Kilroy, 2019c) presenterar volontären som aktiv och 

central för barnens skolgång. Sett utifrån strukturella motsättningar går det även att 

uppmärksamma hur den lokala personalen helt utelämnas i frågan om vem det är som styr 

lektionerna. När den lokala personalen väl nämns är det först på följande vis: ”Each class has 

an unqualified teacher who is a local, unemployed woman with a natural gift of working with 

children.” (Kilroy, 2019c). De lexikala valen i den meningen är av intresse då den lokala 

befolkningen i första hand beskrivs som okvalificerad för sitt jobb. Därefter följer en 

beskrivning av det jobb som de lokala lärarna utför: ”The teachers translate for the volunteers 

and assist them to be able to work well with the children. They are also there to help maintain 

discipline in the classroom.” (Kilroy, 2019c). Utifrån verktyget transitivitet går det att se hur 

lärarna i egenskap av aktörer blir satta i en passiv position gentemot volontären - de beskrivs 

som en hjälp snarare än en makt. Därmed förstärks bilden av den europeiska volontären som 

hjälpande och behövd.   

 

Texten går även att undersöka utifrån dess antaganden tillsammans med strukturella 

motsättningar. Meningen ”The children are learning about social behaviour, hygiene, dental 

care and are treated with the respect and dignity every human being deserves.” (Kilroy, 

2019c) går att läsa som att utan Sunshine Educare skulle barnen aldrig få den kunskapen. 

Därmed utelämnas barnens familjer och sociala miljö existerande utanför projektet, som 

följaktligen framställs vara den enda garantin för att de ska lära sig dessa grejer. Genom 

meningens lexikala val underbyggs därmed dels postkoloniala, dels eurocentriska ideér om 

Afrikas underlägsenhet. Det går även att analysera texten genom transitivitet, med hjälp av 

meningar som ”Here you can truly make a lasting difference in the lives of these children” 

(Kilroy, 2019c). Volontären är den aktiva i meningen, och tillskrivs egenskaper starka nog att 

förändra livet för mottagarna av volontärarbetet; ur ett eurocentriskt perspektiv belyser det 

den västerländska dominansen och västerlänningar som aktiva aktörer i kontrast till den 

resterande världens underlägsenhet och passivitet.  
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7.2.3 Marknadskommunikation  
Utifrån marknadskommunikation som perspektiv övertygas mottagaren till konsumtion 

genom lexikala val som; ”Here you can truly make a lasting difference in the lives of these 

children.” (Kilroy, 2019c). Det skapar en förstärkt koppling till människorna inom projektet, 

och mottagaren uppmanas engagera sig och agera för att bidra till att barnen ska få ett bättre 

liv. Likväl kan meningen ses som en strukturell motsättning som indikerar att barnen inte 

kommer att uppleva en långvarig skillnad utan volontärens bidragande. Vidare går det med 

hjälp av strukturell motsättning även att analysera meningen ”There was no safe place for 

children during the day whilst parents were out” (Kilroy, 2019c). Genom att utelämna 

information om att föräldrarna eventuellt var tvungna att arbeta representeras föräldrarna som 

passiva, kombinerat med att projektet antar en aktiv ansats.  

 

Marknadskommunikationen skapar en bild av destinationen där projektet hålls. Exempelvis 

kan detta ske i form av lexikala val genom meningar som;  

 

Due to the extreme poverty, several families survive on nothing more than 

dry white rice, maize porridge or bread without anything on it. With this 

poor diet, the children are often sick, do not develop as they should and 

suffer the long term effects of malnutrition. (Kilroy, 2019c) 

 

Med hjälp av moraliska och emotionella budskap anspelar man på etiska ställningstaganden 

och uppmanar till konsumtion genom att redogöra för hur stort behovet av hjälp är på 

destinationen. Vidare understryker lexikala val i form av ”bread without anything on it” de 

primitiva levnadsförhållandena, och representationen av ett underutvecklat samhälle förstärks 

ytterligare.  

 

7.3 Sunshine Educare - Film  
Filmen inleds med att flera barn på förskolan skrattandes springer fram till en av volontärerna 

och kramar om hennes ben. Fem volontärer presenteras under filmens gång, och berättar för 

kameran varför de vill vara där och vad erfarenheten ger dem. Barnen visas återkommande 

gånger skrattandes och lekandes. Genomgående är volontärerna i fokus och de interagerar 

med barnen genom att leka och dansa med dem, mata dem, samt lyfta upp dem. I en kort 
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intervju beskriver en av verksamhetens lärare om volontärernas bidrag och om relationen som 

byggs upp mellan volontär och barn.  

 

7.3.1 Postkolonialismen 

Ur ett postkolonialt perspektiv går det att se hur det sker ett identitetsskapande för 

volontärerna från Europa genom videons lexikala val: när volontärerna intervjuas berättar 

exempelvis en av dem att ”If you just go into it like wanting to volunteer, you get a lot of it 

back too” (Kilroy, 2019c). Därmed byggs volontärernas identitet upp av det som de upplever 

att deras eget arbete med barnen genererar. Den postkoloniala myten om västlig dominans och 

den vita hjälten går vidare att finna i citatet ”I really love it here because I love to help people 

that don’t have so much but they’re so happy” (Kilroy, 2019c). Genom transitivitet och 

lexikala val bygger meningen upp en bild av att det arbete som volontärerna utför resulterar i 

att barnen, trots sin utsatta situation, blir lyckliga. Det förstärker även bilden av Afrikas, och 

den resterande världens, underlägsenhet och passivitet gentemot västerländska länder, 

eftersom volontären själv blir den aktiva agenten med makten att förändra. Strukturella 

motsättningar bidrar dessutom till en uppbyggnad av skillnaden mellan Europa och den lokala 

kulturen - genom att beskriva hur människorna på plats är lyckliga trots sina 

levnadsförhållanden går det att utläsa hur det samma inte är vanligt i Europa, trots att det 

explicit inte nämns.  

 

Liknande paralleller går att dra genom de bilder på lekande barn som videon innehåller. I den 

första sekvensen springer barnen fram mot volontären, vilket blir en representation över hur 

uppskattad och omtyckt volontären är. Utan att explicit nämna det används antaganden för att 

konstruera en bild av volontären i egenskap av agent i sammanhanget. Vidare går det genom 

verktyget transitivitet att undersöka vilka roller som tillskrivs de olika aktörerna i videon. Det 

sker genom att inkludera ett flertal klipp där volontärerna är i fokus samtidigt som de 

interagerar med barnen. Exempelvis visas klipp på en volontär som skrattandes läser en bok 

för barnen. Ett annat visar en volontär som snurrar runt med ett barn ridandes på hennes rygg, 

och ett tredje skildrar hur en volontär leker med klossar tillsammans med barnen. Genom 

antaganden framställs således en bild av volontärerna som omtyckta, eftersom barnen 

utstrålar glädje när volontärarbetarna interagerar med dem. I sekvensen när läraren intervjuas 

beskriver hon volontärerna på följande vis: ”You love. It’s so warming because you spend 

more time with our kids, it’s something that they never get to see at home” (Kilroy, 2019c). 

Sättet läraren beskriver volontärerna är att de gör en skillnad som enbart de är kapabla till, 
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och som utan dem inte hade genomförts. Därigenom understryks den europeiska, speciella 

positionen.  

 

7.3.2 Globalisering & eurocentrism 

Även utifrån globaliseringen och dess eurocentriska sida går det att lyfta hur volontärerna 

framställs i förhållande till mottagarna av volontärarbetet. Verktyget lexikala val påvisar 

genom meningen ”even though it’s only my second day I already feel as if I’m helping so 

much out” (Kilroy, 2019c) hur volontärerna upplever sig själva som viktiga för verksamheten. 

Sammankopplat med antaganden indikerar meningen att man från start bidrar till 

verksamheten, och att ens uppgifter känns meningsfulla. Med eurocentrism som utgångspunkt 

bildas därmed en underliggande mening där den europeiska hjälpen anses vara vital för att 

föra verksamheten framåt. Liknande spår går att finna när en av lärarna i verksamheten 

beskriver volontärernas arbete som ”it’s a great help” (Kilroy, 2019c). Medelst verktyget 

transitivitet tillskrivs volontären en aktiv roll och beskrivs som den som utför mycket jobb, 

vilket även det stödjer den eurocentriska ideologin med en europeisk protagonist. Lärarens 

roll i filmen går vidare att analysera utifrån en blandning av transitivitet och strukturella 

motsättningar, då hon (till skillnad från volontärerna) aldrig visas interagera med barnen. Det 

sker alltså en utelämning.  

Filmen innehåller vidare ett klipp på barn som sitter längst en vägg och äter mat. Barnen får 

hjälp av volontärer, som är de enda vuxna som visas i bild. De sitter bredvid och övervakat 

uppmuntrar samt interagerar med barnen, och skildras därmed i en aktiv maktposition. Det 

blir ytterligare ett exempel på transitivitet där volontären tillskrivs en central roll vars hjälp 

behövs för lokalbefolkningen (barnen). Filmen innehåller även en intervju med en volontär 

som kommenterar sitt arbete och insats med ”you get so much back” (Kilroy, 2019c). Genom 

verktyget antaganden går det att förstå att hon anser att hon själv har fått ett kulturellt utbyte 

och ny förståelse för omgivningen. Det hänger därmed ihop med hur globalisering kan 

framställas. Globaliseringen och den internationella prägeln som återfinns inom volontärresan 

går även att se genom det lexikala valet att visa intervjuer med volontärer med härkomst från 

flera olika länder.  

 

7.3.3 Marknadskommunikation  
Ur ett perspektiv förankrat i marknadskommunikationen går det fortsatt att analysera hur 

filmen konstrueras utifrån de fyra valda verktygen. Filmens lexikala val innefattar bland annat 
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meningen ”if you volunteer you get a lot of it back” (Kilroy, 2019c), vilket kan ses som ett 

direkt försök till övertygelse att konsumera just en volontärresa. Genomgående fokuserar 

filmen på volontärerna och barnen, och de båda parterna visas sammanlänkande, leende och 

skrattandes. Den första scenen utgörs exempelvis av flera barn som springer mot en volontär 

och kramar hennes ben. Utifrån lexikala val samt antaganden går det därigenom att se hur 

filmen utifrån teorier inom marknadskommunikation bygger upp destinationens image och 

framhäver de autentiska upplevelser som resan erbjuder.   

 

Relationen mellan volontärerna och barnen, men även genom lärarens uppskattning av 

volontärarbete, blir ett bevis för att de resande tar del av kulturen, utan att det explicit uttalas. 

Samtidigt rekonstrueras även stereotypen om ”räddaren från Europa”, vilket skapas inom 

marknadskommunikation men grundas i eurocentrism. Ett annat lexikalt val inom filmen är 

den musik som utgör filmens bakgrundsljud. Den är harmonisk och upplyftande, vilket kan 

tänkas resultera i att liknande tankar tänks om själva destinationen.  Likväl är videoklippen 

filmade i ett konstant solljus där klara färger visas, och samtliga intervjuer framförs med en 

ljusblå vägg som bakgrund. Även det är ett lexikalt val som bidrar till att en specifik bild av 

destinationen som byggs upp. Dessutom används antaganden genom nyttjandet av ljusa och 

klara färger; de förknippas ofta med lättsamhet och glädje, vilket i det här fallet även gör att 

destinationen gör det.   

 

Lärarens kommentar ”it’s a great help” (Kilroy, 2019c) om volontärernas arbete går även att 

analysera med hjälp av transitivitet. Sammankopplat med marknadskommunikation agerar 

läraren som en slags expert vilken anspelar på såväl rationella som emotionella budskap - det 

förklaras att volontärer behövs, vilket i sin tur även genererar en känsla av att behövas. 

Därmed väcks känslor, som i sin tur kan övertyga till konsumtion av just volontärresor. 

Emotionella budskap går även att finna inom vissa av de intervjuer som genomförs med 

volontärerna. Två citat är: ”see all the happy kids and how they shine like sunshine” (Kilroy, 

2019c) och ”you give joy and you get joy back” (Kilroy, 2019c). Samtidigt som volontären 

uttrycker sig i intervjun gestikulerar hon med händerna och skrattar, vilket förstärker den 

känsla av glädje som förmedlas. Lexikala val bygger därmed upp destinationens image genom 

emotionella budskap som porträtterar glädje med syftet att motivera till konsumtion.  

 

 



 35 

7.4 Heart for Juniors - Film  
Filmen inleds med klipp från Kapstaden med natur och lokalbefolkning. Därefter visas bilder 

där volontärerna ankommer till destinationen genom dels flyg, dels resande med bil. Det visas 

även klipp från en stor villa, vilket är volontärernas bostad. Vidare ses projektledaren visa 

volontärer runt i området – de besöker lokala verksamheter samt förskolan där projektet hålls. 

Filmen varvas med klipp där volontärerna ses interagera med barnen genom bland annat 

lekande, busande och matande. Genomgående är volontärerna och deras arbete i fokus. 

Filmen innehåller även intervjuer med volontärerna där de berättar om sina upplevelser och 

erfarenheter som volontärer på Heart for Juniors. Det ingår även en intervju med 

projektledaren, där hon uttrycker tacksamhet över volontärernas arbete. Filmen avslutas med 

ytterligare klipp på destinationens natur.  

 

7.4.1 Postkolonialismen 

För att beskriva sin personliga utveckling och upplevelse som volontär uttrycker sig en av 

volontärerna på följande vis i filmen: ”I think they’ve changed me more than I’ve changed 

them actually because I think I grown as a person. You learn you don’t need too much to be 

happy and have a great life.” (Kilroy, 2015). Utifrån ett postkolonialt perspektiv kan man 

analysera meningen genom verktyget strukturell motsättning; då påvisas hur det är en insikt 

volontären inte fått genom sin europeiska kultur. Vidare går det att genom lexikala val 

urskilja andrafiering grundat i användandet av ordet ”dem”, vilket antyder att det finns ett 

motsvarande ”vi” och att de båda därmed skiljer sig åt. Enligt den postkoloniala teorin sker 

därigenom ett västerländskt identitetsskapande, där andra kulturer kommer till att representera 

en motsatthet till just Väst.  

 

Vidare återfinns även skapandet av en västerländsk, och därmed europeisk, norm i 

volontärernas val av kläder. Medan lokalbefolkningen bär mer döljande kläder ses 

volontärerna visa mycket bar hud. Detta kan ses som ett lexikalt val, eftersom volontärernas 

klädval refererar till en diskurs som främst återfinns i västerländska länder, trots att de 

befinner sig på en främmande destination. Tillsammans med lexikala val återfinns även 

strukturella motsättningar i texten i form av den villa som presenteras i en av filmens 

sekvenser. Kameran filmar den från olika vinklar, samt dess trädgård och utsikt. Villan står i 

rak kontrast till det lokala samhälle som volontärerna kort därefter filmas gå igenom; bland 

annat besöker de en skönhetssalong som är uppbyggd i en container. Därigenom sker en 
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tydlig uppdelning, en andrafiering, mellan volontärerna och den lokala befolkningen trots att 

mycket fokus även läggs på att konstruera en autentisk upplevelse (se 7.4.3).  

 

 

7.4.2 Globalisering & eurocentrism 

Vid en analys utifrån ett globalt och eurocentriskt perspektiv kan följande mening, ett 

intervjusvar om volontärernas betydelse för barnen av projektledaren, granskas:   

 

The volunteers are really very appreciated, they love the children, and the 

children love them, and they’re working very hard. And as soon as the 

volunteers arrive you can see they’re jumping and they say teacher because 

they love them so much because they give them a big love. (Kilroy, 2015) 

 

Genom verktyget transitivitet går det att se hur volontären tillskrivs en aktiv, vital roll inom 

verksamheten. Det beskrivs hur uppskattade volontärerna är, och utifrån ett eurocentriskt 

perspektiv går det att se det som att verksamheten är beroende av hjälpen från Europa. 

Projektledarens intervjusvar varvas med klipp på volontärerna i interaktion med barnen, och 

barnens tillgivenhet porträtteras även i form av klipp där de visas exalterade över 

volontärernas ankomst.   

 

Vidare reflekteras en västerländsk konsumtionskultur genom verktyget transitivitet i citat som 

”I want to tell my kids that I have done this and I will say it's given me so much back” 

(Kilroy, 2015). Detta eftersom den lokala befolkningen blir en passiv mottagare till 

volontärens aktiva hjälp, och genom konsumerandet av en resa sker ett identitetsskapande för 

volontärerna. Projektledaren beskriver vidare volontärernas bidrag på följande sätt; ”that they 

can give not in terms of money but in terms of skills” (Kilroy, 2015). Utifrån lexikala val 

kombinerat med transitivitet framställs samtliga volontärer besitta kunskap användbar för 

projektet. Därmed tillskrivs de europeiska volontärerna en makthavande, aktiv roll. Detta går 

även att se genom att analysera de scener som fokuserar på kroppsspråk, fortsatt utifrån 

transitivitet. I en sekvens står en volontär och en kvinna som kan antas vara lokalbefolkning 

och dansar med barnen; volontären tar ut rörelserna, skrattar och är tydligt engagerad och 

inlevelsefull. Den andra kvinnan är mycket mer nedtonad och dansar inte med samma visade 

entusiasm. När de står bredvid varandra bidrar det till en upplevelse där volontären 

porträtteras som engagerad och lokalbefolkningen som trött och oengagerad. Volontären blir 
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alltså aktiv och den andra kvinnan passiv, trots att de utför samma syssla. Liknande 

händelseförlopp och tolkningar går även att se i och göra av ett klipp där barnen skrattandes 

hoppar upp och ner. Bredvid och ur fokus står en lokal personal med armarna bakom ryggen, , 

vilket leder till att personen ser passiv och uttråkad ut. Klippet därefter visar en volontär som 

klappar händerna och skrattar, vilket alltså även det skapar en kontrast gynnsam för 

volontären.  

 

7.4.3 Marknadskommunikation  
Utifrån marknadskommunikation som perspektiv både inleds och avslutas filmen med att 

bygga upp en bild av destinationen. Det görs i form av lexikala val som klipp på landets natur, 

aktiviteter, och människor som spelar på trummor iklädda traditionella dräkter. Flertalet 

scenarier där Sydafrikas natur är i fokus visas, och mycket tid av filmen kopplar därmed an 

till uppbyggnationen av destinationens image. Därigenom går det också att utläsa att Kilroy 

genom antaganden presenterar en bild av destinationen och dess omgivningar som de tror att 

potentiella volontärer kommer att finna lockande; en resa till Heart for Juniors innebär inte 

enbart arbete, utan också möjligheten att upptäcka en ny plats. Företaget väljer alltså hur de 

vill positionera sig och sitt resmål genom att konstruera särskilda diskurser, som exempelvis 

volonturism, med hjälp av visuella effekter. Vidare används transitivitet, där projektledaren 

säger ”I want more volunteers” (Kilroy, 2015) vilket stärker myten om räddaren från Europa 

som essentiell för utveckling. Samtidigt blir det ett rationellt budskap; en ansvarig på 

projektet uttrycker en önskan om att fler volontärer behövs. Liknande går att säga om 

projektledarens beskrivning av volontärerna som ”much appreciated” (Kilroy, 2015). Därmed 

uppmanas mottagaren till agerande baserat på åsikter uttryckta av en betydande aktör i form 

av projektledaren.   

 

Lexikala val används när projektledaren kommenterar sin relation med volontärerna på 

följande vis: ”they called me mama and I called them my daughters and they are my 

daughters” (Kilroy, 2015). Därmed anspelas autenticitet där volontärerna interagerar med 

kulturen och blir en del av gemenskapen. En av volontärerna uttrycker att ”people are very 

kind here and very friendly, they like to talk to us also, it feels good that we are like involved” 

(Kilroy, 2015). Även det anspelar på en autentisk upplevelse där man också lär känna 

lokalbefolkningen. Filmen använder även ett flertal lexikala val, som uppmuntrar till 

konsumtion genom att anspela på målgruppens drömmar och behov. Detta sker exempelvis 
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genom att skildra lek mellan volontärer och barnen, vilket är ett emotionellt budskap och 

förmedlar hur volontärerna ger trygghet och bidrar till en bättre tillvaro. En av volontärerna 

uttrycker även att ”you come here to try to make a difference but actually it’s you getting like 

difference from here because it changes the way you look at things” (Kilroy, 2015). Citatet 

innehåller ytterligare emotionella budskap, och anspelar även på volontärernas förmodade 

önskan att göra något självförverkligande. Vidare framgår volontärers drömmar om 

självförverkligande i en av volontärernas intervjusvar; ”I usually travel a lot but I wanted to 

do something different” (Kilroy, 2015). Genomgående övertygar man till konsumtion genom 

att skapa en åtråvärd bild som fyller kraven på mottagarens syfte med resan. 

 

7.5 Diskussion  

Studiens syfte var att öka förståelsen om Kilroys marknadskommunikation med fokus på 

volonturism utifrån ett eurocentriskt perspektiv. Det genom att undersöka rådande diskurser i 

två texter respektive filmer om två av de erbjudna volontärresorna. Sammanfattningsvis går 

det att finna vissa tendenser i analysresultatet, vilka genererar svar på studiens frågeställning. 

Övergripande fokuserar texterna på att skildra en verklighet präglad av misär och bristfälliga 

levnadsförhållanden som projekten verkar i. Däremot speglar filmerna verksamheterna som 

givande och kärleksfyllda miljöer, med mycket fokus på volontärernas arbete.   

Hur konstrueras volonturism diskursivt genom Kilroys marknadskommunikation? 

De stora trender som uppdagats i medietexterna gällande volonturism rör framförallt den 

diskurs som används för att beskriva volontärerna, samt därigenom övertyga likasinnade till 

konsumtion av resa. Genomgående framställs ett fokus på självförverkligande i form av 

beskrivningar av bland annat volontärens arbetsuppgifter, syfte och kommande upplevelser. 

Ett genomgående tema är att man som volontär gör skillnad genom att hjälpa andra. 

Sammankopplat presenteras volontärerna som människor med ett intresse för att resa och 

upptäcka nya kulturer och ting, vilket är turismens kärna. Vidare framställs volonturism som 

avgörande för de verksamheter som analyserats genom utsagor från lokalbefolkningen och 

intervjuer med volontärerna själva. Övergripande blir volontärerna beskrivna som uppskattade 

och omtyckta, samtidigt som de själva beskriver vad de lärt sig under sin vistelse. Parallellt 

återfinns även beskrivningar samt filmklipp på destinationernas natur och mer traditionella 

turistattraktioner. Volonturism konstrueras därmed som en sammanslagning mellan en lust att 

resa och utforska samt en vilja att bidra till förändring. Tillsammans resulterar det alltså i ett 
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slags självförverkligande. Traditionella turistupplevelser blandas med meningsfullhet och en 

känsla av att lära känna nya kulturer på ett djupt plan.  

Hur förhåller sig Kilroys marknadskommunikation till eurocentrism?  

Gällande hur Kilroys marknadskommunikation förhåller sig till eurocentrism återkommer 

även där särskilda tendenser i det analyserade materialet. Genomgående förekommer det spår 

av en kommunicerad europeisk överlägsenhet i medietexterna. Fokus är ständigt riktat på 

volontärerna och deras bidrag. Även informationen som ges om själva verksamheterna är 

presenterad utifrån volontärerna. Destinationerna beskrivs uteslutande, främst i texterna, som 

underutvecklade och formade av primitiva levnadsförhållanden. Parallellt berättar filmerna 

genom intervjuer med projektledare och klipp från verksamheterna hur de europeiska 

volontärerna förändrar livet för barnen och är väldigt uppskattade. Därmed presenteras 

volontären som en slags hjälte, vilket blir ett uttryck för europeisk, och därmed västlig makt. 

Sammankopplat beskrivs det genomgående hur volontärerna kan bidra till verksamheterna 

genom sin kompetens, trots att inga särskilda kvalifikationer presenteras. Även där 

kommuniceras en slags europeisk makt, där volontären tillskrivs möjligheten att förändra ett 

samhälle på andra sidan jorden utan att nödvändigtvis inneha någon tidigare kunskap om det. 

Därmed knyter Kilroys marknadskommunikation an till eurocentrismens fundament om att 

västliga ideér besitter en speciell förmåga att bidra till utveckling.  
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8. Sammanfattning 

Resultat av den analys som har genomförts är intressant att diskutera ur olika synpunkter. 

Kilroy beskriver sig själva som en resebyrå med fokus på att ge unga människor en möjlighet 

att upptäcka och skapa band med främmande kulturer genom resande. I avseende att samtidigt 

ta socialt ansvar har företaget arbetat fram en policy utefter CSR. I den understryks bland 

annat att Kilroy ämnar uppträda med respekt gentemot de skillnader som finns mellan länder. 

Samtidigt menar Keller (2007, s. 54–70) som tidigare nämnt att företags 

marknadskommunikation är en av de faktorer som möjligheten att kommunicera sitt 

varumärke. Det kan därmed anses rimligt att anta att en av de delar som berörs av Kilroys 

plan inom CSR är just marknadskommunikationen. Med tanke på analysens resultat som visar 

att Kilroys marknadskommunikation till viss del präglas av ett eurocentriskt synsätt är det 

intressant att företaget påstår sig arbeta med respekt för andra kulturer.  

Visserligen kan det vara så att de eurocentriska ideér som syns inom analysen är omedvetna, 

men samtidigt är Kilroy ett vinstdrivande företag med en vilja att framförallt sälja. Det går att 

sammankoppla med Dolnicar och Laessers (2007) forskning som visar att 

marknadskommunikation spelar allt större roll; deras resultat visar hur resebyråer främst 

används vid resor till främmande destinationer, vilket ställer krav på byråernas förmåga att 

förpacka resmålen på ett sätt som tilltalar kunderna. Det förstärks även genom forskning som 

visar att konsumenters intresse för ansvarstagande produkter växer, vilket därmed ställer krav 

på att aktörer möter den ökade efterfrågan för etiska produkter (George, 2017).  Det samspelar 

även med Muhcina, Popovici och Popovicis (2014) forskning om vikten av företags 

kommunicerade bild av sig själv i egenskap av övertygelse till inköp. Den eurocentrism som 

syns i Kilroys marknadskommunikation tar främst form i ett upphöjande av volontären, vilket 

därmed går att tolka som ett försäljningsknep då det eventuellt tilltalar den potentiella 

kunden.  

 

Detta överensstämmer även med Avraham och Ketters (2016, s. 38) forskning som visar att 

det subsahariska Afrika ofta avbildas negativt inom turismen, förutom i egenskap av resmål. 

Det går också att dra paralleller till Lungas (2008) diskussion om globalisering och turism, 

och hur de båda främst bör tolkas som instrument för den västliga konsumtionskulturen. 

Därmed överensstämmer studiens resultat med tidigare forskning som menar att 

turismbranschens marknadskommunikation har makten att påverka människors uppfattning 

om sin omvärld, men att den inte alltid skildras sanningsenligt med fokus på att utbilda, utan 
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snarare på att sälja. Kopplat till Jonssons (2012) studie som visar att det främst är unga, 

bildningssökande människor som åker på kommersiella volontärresor kan det anses vara 

problematiskt.  

I det kommunicerade självförverkligandet och skapandet av destinationens image i 

konstruerandet av volonturism i Kilroys marknadskommunikation återfinns även kopplingar 

till Jonssons (2012) forskningsresultat; hjälparbete har gått från en rent altruistisk handling till 

att förknippas med äventyr och personlig utveckling. Vidare återfinns även eurocentrism i det 

ovan nämna porträtterandet av volontären som aktiv och behövd i förhållande till det passiva, 

behövande barnet. Det överensstämmer med Holmbergs (2014) forskning rörande det narrativ 

som omger volontärarbete. Sammankopplat förstärker eurocentrismen i Kilroys 

marknadskommunikation Holmbergs (2014) tes om västerlänningars övertygelse om sin egen 

förmåga att utveckla och förbättra den övriga världen.  

Kopplat till postkolonialismen är det intressant hur studiens resultat om volonturism kan 

påverka diskursen kring det som inte är västerländskt. Resultat visar att Kilroys framställning 

av destinationerna och verksamheterna innehåller anspelningar på det som Mowforth och 

Munt (2008) beskriver som ”jakten på autenticitet”. Medietexterna innehåller flertalet 

anspelningar på möjligheten att upptäcka och ta del av nya kulturer under resorna, bland annat 

genom att illustrera den nära relationen mellan projektledaren och volontärerna. Kilroys 

konstruktion av volonturism överensstämmer därmed med Timothy och Boyds (2003) mening 

att resmålens kommunicerade autenticitet spelar en vital roll i bedömningen av 

destinationerna, men även dragelsen till dem.  

Vidare förstärker Kilroy genom sin marknadskommunikation och dess eurocentrism de 

olikheter som finns mellan volontärernas hemvist och de sydafrikanska destinationerna 

genom att främst presentera destinationerna som underlägsna och i behov av hjälp. Det leder 

till andrafiering, uppdelning, och skiljer alltså kulturer åt snarare än beskriver dem som 

interagerade. Vidare samspråkar det också med Lungas (2008) teori om att turismen inte 

nödvändigtvis bidrar till en mer sammanlänkad värld, utan tvärtom kan resultera i större 

klyftor.  

Sammanfattningsvis överensstämmer studiens resultat med majoriteten av den tidigare 

utförda forskning som presenterats. Sett till nämnda resetrender som råder är volontärresor ett 

aktuellt ämne, och även volonturism kommer rimligtvis fortsätta att ta plats. Om resande till 

destinationer långt bort däremot faktiskt bildar människor och utvecklar de relationer som 

globaliseringen innefattar eller tvärtom bidrar till globala maktbalanser i obalans låter vi förbli 
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osagt. Det står emellertid klart att resebyråers marknadskommunikation innehar en makt att 

forma men även påverka samhället och dess medborgare, vilket innebär en nödvändighet att 

fortsätta granska den. 
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9. Förslag på vidare forskning 
Denna studie har undersökt en avgränsad del av Kilroys marknadskommunikation om 

volontärresor. Det hade varit intressant att utöka studien genom att även innefatta 

receptionsstudier i form av intervjuer. Förslagsvis hade en representant för Kilroy (eller något 

annat resebolag) kunnat intervjuas, men även tidigare volontärer och människor som funderar 

på att köpa en volontärresa. Därigenom hade man kunnat undersöka samtligas syn på 

volontärarbete, resande och volonturism, samt olika destinationer. Genom att därefter jämföra 

svaren med hur resorna faktiskt marknadsförs hade studien blivit djupare och mer omfattande. 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka och jämföra hur 

volontärarbete framställs av ideella organisationer respektive vinstdrivande företag.  
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