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FÖRORD 
Denna studie har haft många avstickare från det att jag för näst intill ett år sedan började 

söka efter ett studieområde. Den långa resan som så småningom ledde fram till den uppsats 

ni håller i er hand har gett många goda minnen och intressanta fördjupningar. Då jag tror att 

hållbar turism är ett medel som kan skapa större förståelse mellan folken, men senare även 

noterat att den har en mörk baksida, har det varit ett mycket intressant ämne att fördjupa sig 

inom. Ett stort tack vill jag ge till min handledare Joakim Wincent som under hela arbetets 

gång trott på mig och fått mig att jobba i rätt riktning för att nå detta slutresultat. Jag vill 

även passa på att tacka mina föräldrar som även de alltid stått bakom mig, stöttat mig och 

hjälpt till med att vara ytterligare ett par ögon samt avhjälpt tekniska problem som har dykt 

upp. 

 

Emma Bronell 



 
 

 
 

SAMMANFATTNING 
 
Turism är ingen ny rörelse men har under de senaste åren utvecklats i en mycket snabb takt. 
Från att ha byggt på massproduktion efterfrågar konsumenterna idag mer specialiserade och 
individualiserade produkter, vilket har medfört att en alternativ turism har vuxit sig stark. 
Samtidigt som turismen har blivit en av världens största industrier har även en fokusering 
byggts upp mot hållbar utveckling och så även inom turismen. En turismform som framstår 
att vara hållbar är volontärturism som även ingår i den alternativa turismen. Då 
volontärturismen växer sig allt starkare kommer frågan om hur väl organisationer och 
destinationer känner till sina konsumenter och vad som tillfredsställer dem. 
Problemformuleringen på denna studie är följaktligen: 
 
”Hur formas resenärers tillfredsställelse under volontärturismresor?” 
 
För att kunna svara på denna fråga har tre stycken delsyften formulerats vilka är: erhålla en 
förståelse för vad volontärturism är och hur den skiljer sig från övrig turism; undersöka vilka 
förväntningar som volontärturister har inför och under en resa; och slutligen, belysa vilka 
upplevelser som kan upplevas som de mest värdefulla under en volontärturismresa. 
 
Denna studie bygger på en hermeneutisk kunskapssyn. Jag har använt mig av en kvalitativ 
metod och har samlat in mina empiriska data genom en deltagande observation på en 
volontärturismresa i Peru samt en semistrukturerad intervju med en tjej som varit volontär i 
Ghana. Det teoretiska ramverket är uppbyggt i tre grupper; Motivation, Förväntningar och 
Faktiska upplevelser och innehåller teorier som Turismkonsumtion, Nya former av turism, 
Hållbar turism, Förväntningar, Upplevelser och Autenticitet. 
 
Utifrån analysen av teorierna och de empiriska data nås en slutsats som visar på att svaret på 
problemformuleringen är högst personligt men tendenser visar på att resenärerna har en 
förväntning om att få bidra till det samhälle de besöker och att resan ska ge dem unika och 
autentiska upplevelser genom ett kulturellt utbyte med lokalbefolkningen. 
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1. INLEDNING 
”Att resa är att överskrida gränser – eller åtminstone att för en begränsad tid tänja på dessa 

gränser. Tid och rum får en annan betydelse än i vardagen. Resenären befinner sig i en 

tillfällig extraordinär tillvaro där hon låter sig utsättas för det förväntat oväntade: slumpen, 

farorna, det okända och exotiska. Resenären själv genomgår en tillfällig metamorfos och 

sidor av jaget som resenären bara anade att hon hade kan tillåtas krypa fram.” 
(Andersson Cederholm, 1999) 

 

I detta inledande kapitel redogörs för den problembakgrund som har lett fram till den 
studerade problemformuleringen. Därutöver kommer en presentation av studiens syfte och de 
avgränsningar och begränsningar som har gjorts. 

1.1 Problembakgrund 
Människor har varit på resande fot i alla tider men forskare brukar anta att den första 
turistattraktionen anordnades av Alexander den Store som organiserade stora festligheter då 
han införde ett nytt styrelseskick. Det kom då cirka 700 000 människor till Efesos år 334 f. 
Kr. för att delta i detta evenemang. Det var dock inte förrän på 1800-talet som begreppet 
turism började användas och det är The Grand Tour som brukar ses som dess inledning. The 

Grand Tour genomfördes främst av den engelska jordägande adelns söner som under en 
treårsperiod reste runt i västra Europa för att utforska politik, kultur och samhällsstrukturer i 
olika städer. Resvägen gick vanligtvis via Paris, Genua, Milano, Florence, Rom och Venedig 
för att på hemvägen stanna i Schweiz, Tyskland och Nederländerna (Jansson, 1994).  
 
Det är dock Thomas Cook, en frikyrkopredikant från England, som brukar ses som den 
moderna turismens fader. Tack vara den nya innovationen ångmaskinen kunde han år 1843 
arrangerade sin första gruppresa genom att abonnera ett tåg och föra 570 personer de 19 km 
från Leicester till Loughborough. Vid slutstationen deltog de i ett nykterhetsmöte för att sedan 
återvända hem igen. Thomas Cook fortsatte sedan att anordna resor världen över och är idag 
en av världens största resekoncerner tillsammans med TUI (Jansson, 1994; Dielemans, 2008). 
 
I dagens samhälle är rese- och turistbranschen en av världens största industrier vilken 
genererar mer än 9,5 % av världens BNP och sysselsätter omkring 231 miljoner människor. 
Turismen växer mycket snabbt och trots att man nu i denna lågkonjunktur kan ana en viss 
stagnation förväntas turismen att fördubblas de kommande 15 åren. I dagsläget är det mer än 
850 miljoner turister som reser varje år (WTTC, 2009) och då är det ändock enbart en lyx som 
är få förunnat. Det är med andra ord enbart 7 % av jordens befolkning som idag har möjlighet 
att resa utomlands. 
 
Sedan Thomas Cooks tid har turismen utvecklats väldigt mycket, från standardiserade 
gruppresor till mer alternativa resor, där upplevelsen blir allt mer central och ses som nästa 
stora marknad. På denna nya marknad genereras en betydande del av vad som kommer att 
konsumeras och betalas för i framtiden. Detta innebär att våra känslor och sinnen, vilka 
kontrollerar våra upplevelser, hamnar i centrum (Sahlberg, 2001). Det finns även ett driv hos 
dagens turister att utforska det ”exotiska” (George & Henthorne, 2007). Vad som anses vara 
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exotiskt varierar från person till person men de främsta formerna av den alternativa turismen 
som har vuxit fram är kulturturism, ekoturism och äventyrsturism (Shaw & Williams, 2004).  
 
Enligt Weaver och Oppermann (2000) är dagens resenär mer kräsen och medveten om vad 
hans eller hennes val av resa innebär både för egen del samt för den destination som de tänkt 
besöka. Interational Institute for Peace Through Tourism menar att genom att skapa en 
kulturell dialog, så kan resande minska konflikter (IIPT, 2009). Denna kulturella dialog kan 
även ses som en av aspekterna inom hållbar turism vilket efterfrågas i allt större grad (Weaver 
& Oppermann, 2000). Genom hållbar utveckling förväntas turismen förbättra livskvaliteten 
hos de boende på destinationen, erbjuda kvalitativa upplevelser till besökarna samt att 
upprätthålla kvaliteten på omgivningen (Mill & Morrison, 1998). Volontärturism är en av de 
turismformer som till störst del tillgodoser ovan nämnda kriterier. Internationellt 
volontärarbete är inget nytt fenomen (Raymond & Hall, 2008) men har följt med ”boomen” 
inom den övriga turismindustrin (Mossberg, 2007). 
 
Tack vare den ökade efterfrågan på volontärturismprogram har det skett en ökning av antal 
organisationer som erbjuder olika volontärprojekt för turister att delta i. Det finns i dagsläget 
en stor variation av alternativa volontärprojekt beroende av vilka aktiviteter, områden och 
vilken längd turisten föredrar (Raymond & Hall, 2008). Vad är det då som gör att 
organisationerna lyckas erbjuda rätt produkter? Om olika destinationer vill engagera sig i 
samhället genom att ta dit turister vilka är då nyckelelementen för att tillgodose resenärernas 
behov? Dessa frågor har lett fram till denna studies problemformulering, som följer nedan. 

1.2 Problemformulering 
Hur formas resenärers tillfredsställelse under volontärturismresor? 

1.3 Syfte 
För att kunna besvara ovanstående frågeställning har jag valt att dela upp studien i tre 
delsyften, som följer nedan: 
 
� Erhålla en förståelse för vad volontärturism är och hur det skiljer sig från övrig turism. 
� Undersöka vilka förväntningar som volontärturister har inför och under en resa. 
� Belysa vilka upplevelser som kan upplevas som de mest värdefulla under en 

volontärturismresa. 

1.4 Avgränsningar/Begränsningar 
Denna studie är avgränsad till en volontärturismresa i Peru för att sedan jämföras med en 
annan volontärturismresa i Ghana. De organisationer vars resor kommer att granskas är Socio 

Adventures i Peru och Voluntary Childaid i Ghana, det kan därmed finnas andra 
volontärturismresor till länderna i fråga men som skiljer sig från de studerade. 
Respondenterna i denna studie kommer från Sverige och Kanada samt kompletterande 
uppgifter från en peruan. 
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2. STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer studiens utgångspunkter diskuteras genom att först presentera 
ämnesvalet som ligger till grund för studien för att sedan övergå till att fokusera på 
författarens kunskapssyn och förförståelse. Därefter framförs studiens perspektiv följt av en 
diskussion om den valda forskningsmetoden. Slutligen tas angreppssättet i beaktning samt 
hanteringen av sekundära källor. 

2.1 Ämnesval 
Jag har alltid haft som stort intresse att resa med önskan att se nya platser och möta nya 
kulturer. Denna drivkraft bottnar i ett sökande efter större förståelse mellan folk och platser 
vilket jag tror kan bidra till världsfreden. Jag har även under senare år blivit uppmärksam på 
hållbar turism, dels genom egna resor samt genom den hållbarhets fokusering som vi hade när 
jag läste marknadsföring på kandidatnivå. Efter många eftersökningar på Internet förstod jag 
att volontärturism är en starkt framåtgående form av den nya turism som växer fram i 
dagsläget. I detta sökande efter ämne fann jag ett kunskapsglapp inom vad det är som bidrar 
till volontärers tillfredsställelse och då det är av stor relevans för de organisationer som 
erbjuder volontärturismresor blev det således mitt ämnesval.  

2.2 Epistemologi 
Kunskapssynen, eller epistemologi, berör vad som är godtagbar kunskap (Björklund & 
Paulsson, 2003). Som en gren inom vetenskapliga teorier syftar epistemologin till hur 
forskaren uppfattar verkligheten (Svensson & Teorell, 2007). Det finns i huvudsak två olika 
kunskapssyner; nämligen positivismen och hermeneutiken (Johansson Lindfors, 1993). 
Positivismen har sin utgångspunkt inom naturvetenskapen och står för en kunskapsteoretisk 
ståndpunkt vid studier av sociala fenomen. Studiens roll, med positivistiskt synsätt, blir då att 
resultat av objektiv och sann kunskap kan adderas på redan befintlig kunskap (Bryman & 
Bell, 2005). Då mitt syfte dels är att få en förståelse för vad volontärturism är och hur 
turisterna upplever olika situationer kan resultatet inte nås via en värderingsfri datainsamling 
utan påverkan av forskarens roll (Bryman & Bell, 2005). Därmed kan jag inte gå in i denna 
studie med en positivistisk kunskapssyn.  
 
Som motpol till positivismen står hermeneutik som i grunden är ett synsätt för tolkning och 
förståelse av framförallt teologiska texter (Björklund & Paulsson, 2003). Hermeneutik 
försöker inte förklara världen utan snarare förklara hur världen uppfattas av människorna. 
Dess begrepp är inte mätbart, istället är det mänsklighetens beteende som måste tolkas för att 
nå en förståelse (Hartman, 2004). I denna studie kommer en hermeneutisk syn användas då 
studien genom observationer och intervjuer kommer att undersöka individernas förväntningar 
och upplevelser. Genom tolkningar av de insamlade data kommer materialet att behandlas för 
att nå en förståelse i hur resenärers tillfredsställelse inom volontärturism formas. 

2.3 Författarens förförståelse 
Studiens problemformulering är baserad på författarens förförståelse av verkligheten som 
omgärdar henne men också av hur författaren själv uppfattar verkigheten. Därmed är det 
omöjligt att utföra en studie utan någon förförståelse inom det ämnet (Bjereld m.fl., 2002). 
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Människor relaterar till verkligheten olika och därmed har alla olika referensramar. Dessa 
referensramar är en del av allt vi gör eftersom de begränsar vad vi ser, hur vi tänker och 
slutligen hur vi människor beter oss (Lundahl & Skärvad, 1992). Med hänsyn till ovan 
nämnda är det uppenbart att min referensram kommer att ha påverkat denna studie och 
därmed är det av stor vikt som den presenteras här så läsare har möjlighet att veta från var 
studien utgår från. 
 
Jag är uppvuxen i Stockholm och har redan under min barndom rest mycket med min familj 
både i Europa, Asien och USA. I vuxen ålder har jag fortsatt att resa själv på allt från en 
veckas charterresa till att bosätta mig utomlands (Frankrike) i upp till ett år. Senaste 
långresan, hösten 2007, gick en månad till Peru dit jag reste själv för att följa med på en 
internationell gruppresa runt om i landet. Dessa erfarenheter har gett mig en vana att resa samt 
en vilja att hela tiden förnya och utveckla mitt resande. Det var på den senaste resan som jag 
första gången uppmärksammades på hållbar turism Jag reste då med en organisation som lade 
stor vikt vid att använda sig av lokala aktörer och att i möjligaste mån inverka så lite som 
möjligt på miljön. 
 
Min akademiska utbildning består av fyra år vid det internationella ekonomprogrammet vid 
Handelshögskolan i Umeå där min inriktning har varit marknadsföring. Jag har även studerat 
ett år på ICN (Handelshögskolan i Nancy) i Frankrike där min inriktning var entreprenörskap. 
Under min tid i Frankrike fick vi driva flera projekt som rörde turismen, dels att komma fram 
till ett koncept som skulle locka turister att komma till ”våra” attraktioner på franska 
västkusten samt att göra en marknadsplan för en konkurshotad camping i Alsace. Detta gav 
mig en stor insikt i hur turismen, främst i Frankrike men även i övriga Europa, ser ut idag. 
Studierna inom marknadsföring som jag tog i Umeå var mycket inriktade mot det etiska och 
hållbara perspektiv inom företagande vilket verkar vara en trend som spänner över hela 
världen i dagsläget. 
 
Med denna förförståelse i bagaget har jag angripit min studie men har ständigt varit medveten 
om dess möjlighet att påverka densamme i olika riktningar Det är därför som jag gång på 
gång under arbetet har granskat mina antaganden kritiskt för att minska dess påverkan på 
studien. Dock ska nämnas att jag kommer att närma mig mina respondenter subjektivt. Detta 
ska dock inte ses som något negativt då min förförståelse, mina intryck, tankar och känslor 
bör ses som möjligheter i tolkningsprocessen för att förstå respondenterna (Johansson 
Lindfors, 1993).  

2.4 Studiens perspektiv 
Denna studie skrivs från ett managementperspektiv där observationer och intervjuer görs för 
att studera hur volontär tillfredsställelse formas under en volontärturismresa. Förhoppningen 
är att resultaten av denna studie ska bidra till att organisationer och destinationer, som har till 
vision att bidra till samhället genom att låta turister volontärarbeta, på ett bättre sätt kan 
utveckla olika turistprodukter inom volontärturism. 

2.5 Forskningsmetod 
Forskningsmetod kan delas in i två stycken huvudgrupper; antingen kvalitativ eller 
kvantitativ. Den senare karakteriseras av att man använder kvantitativa mätningar för att 
samla in och tolka de empiriska data samt att man normalt har ett deduktivt angreppssätt. 
Detta angreppssätt används främst när man ska testa teorier. Kvalitativ metod uppmuntrar 
istället användandet av samtal som ett verktyg att samla in och analysera data. Denna metod 
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är vanligtvis induktiv och lägger vikten vid framtagandet av teorier genom forskning. Då 
kvalitativ metod associeras med hermeneutik och konstruktionistisk syn på kunskap så anses 
den sociala verkligheten konstant förändras och uppstår genom de sociala aktörernas 
kontinuerliga konstruktion (Bryman & Bell, 2005). 
 
Syftet med denna studie är att identifiera vilka aspekter som destinationer och organisationer 
måste beakta för att nå resenärers tillfredsställelse vid olika volontärturismresor. Jag anser att 
detta syfte bäst uppfylls genom att använda en kvalitativ metod och kommer därmed i 
kommande avsnitt förklara valet närmare. 

2.5.1 Kvalitativ metod 
Problemformuleringen i denna studie är; ”Hur formas resenärers tillfredsställelse under 

volontärturismresor?” Genom denna studie hoppas jag att få en bättre förståelse för hur 
volontärturism skiljer sig från annan form av turism samt att undersöka vilka upplevelser som 
resenärerna finner mest värdefulla. Resultaten från denna studie kommer att kunna ge 
underlag till organisationer som sysslar med volontärturism så att de ska kunna utveckla och 
förbättra sina produkter. 
 
I studien kommer personernas beteende att uppmärksammas för att förstå vilka förväntningar 
och upplevelser de har och hur det påverkar volontärresan som produkt. För att fånga 
nyanserna av individernas övertygelser och agerande anser jag att en kvantitativ metod inte 
skulle vara tillräcklig. Min önskan är att få unika svar från personer med olika förväntningar 
och upplevelser från volontärresor. När man använder sig av en kvalitativ metod med en 
konstruktionistisk syn ligger fokus på hur de undersökta personerna aktivt skapar mening. Det 
är också viktigt att komma ihåg att även forskaren ses som ett viktigt instrument vid 
datainsamlingen, det innebär också att insamlandet av kvalitativ data inte är begränsad till 
någon specifik metod. Detta innebär att allt forskaren ser eller hör genom vilken som av 
passande datainsamlingsmetoder (som till exempel observationer, vardagliga konversationer 
eller formella intervjuer) kan vara giltigt (Maxwell, 2005). 
 
Eftersom jag vill undersöka människors förväntningar och upplevelser vid volontärresor är 
det viktigt att bygga upp en god relation med deltagarna för att erhålla så stor access som 
möjligt och därmed kunna besvara min frågeställning (Maxwell, 2005). Inom den kvalitativa 
forskningsmetoden har jag valt att genomföra dels en deltagande observation och dels att 
genomföra olika former av intervjuer. Den deltagande observationen gjordes under en veckas 
volontärprojekt för att under den tiden komma nära de övriga deltagarna och genom samtal 
och informella intervjuer observera deras förväntningar och upplevelser och hur dessa 
möjligen förändrades under gång. Som deltagare och observatör ingår man som fullgod 
deltagare i den sociala miljön men den samme är även medveten om forskarens status som 
forskare (Bryman & Bell, 2005). Sedan genomfördes även en kompletterande 
semistrukturerad intervju på en individ från ett annat volontärprojekt. Det var genom den 
informella atmosfären som både den deltagande observationen och den semistrukturerade 
intervjun hade som, enligt min mening, skulle ge mig möjlighet att lära känna respondenterna/ 
deltagarna och få en bättre förståelse för från var deras åsikter kom (Bryman & Bell, 2005). 

2.5.2 Kritik av kvalitativ metod 
Trots att det finns många fördelar med kvalitativa metoder är det dock viktigt att identifiera 
restriktionerna och nackdelarna. Till exempel anser många av de kvantitativa forskarna att 
kvalitativa forskare ofta riskerar att vara partiska, med andra ord subjektiva i sin forskning när 
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de tar in sin förförståelse och sina övertygelser i studien (Maxwell, 2005). Med en kvantitativ 
metod är det möjligt att generalisera resultaten till en större grupp tack vare den stora 
sampelinsamlingen. Ibland anklagas även kvalitativa studier för att brista i transparens vilket 
innebär att det kan vara svårt att få en inblick i hur beslut angående studiens struktur och val 
angående intervjupersoner har tagits (Bryman & Bell, 2005). För att försöka motverka 
ovanstående problem har jag försökt att vara så neutral och transparent i min studie som 
möjligt.  

2.6 Angreppssätt 
Kvalitativ forskningsmetod är, som redan nämnts, vanligtvis associerad med ett induktivt 
angreppssätt vilket innebär att slutsatser är dragna från observationer. Denna studie har dock 
ett iterativt angreppssätt då den följer både induktiv och deduktiv design. Efter att först ha 
samlat in relevanta teorier och gjort datainsamlingen kan forskaren behöva komplettera sin 
teoretiska bas genom att samla in ytterligare teorier (Bryman & Bell, 2005).  
 
Denna studie har startats med ett induktivt angreppssätt där relevanta teorier och annan 
information har samlats in för att forma den slutliga problemformuleringen, 
observationsobjekten och forskningsmetoden. Inför den deltagande observationen intogs 
därmed ett deduktivt angreppssätt med förutbestämda teman som skulle observeras. Därefter 
behövdes ytterligare teorier samlas in vilket i sin tur krävde ytterligare empirisk insamling i 
form av den semistrukturerade intervjun. I Figur 2.1 visas förloppet av det iterativa 
angreppssättet. Väl i analysarbetet gick jag noggrant igenom vilka teorier som styrkte den 
empiriska studien och vilka som inte höjde arbetet och därmed inte var relevanta för studien. 
En ytterligare anledning till varför detta angreppssätt har använts är för att under hela arbetets 
gång vara öppen för nya koncept och idéer som kunde komma fram under både data- och 
teoriinsamlingen.  
 

FIGUR 2.1: Iterativt angreppssätt 

 

2.7 Sekundära källor 
I denna studie använder jag mig både av primära och sekundära källor. De förstnämnda är 
erhållna genom intervjuer och observationer medan de senare är hämtade ur redan existerande 
material, såsom böcker, artiklar och Internetsidor, vilket både kan vara teorier och 
sekundärdata (Bryman & Bell, 2005). I min studie har jag enbart använt andra teorier som 
sekundära källor. Vissa anser att man företrädesvis ska använda sig av primärdata i största 
möjligaste mån men med hänsyn till tiden och pengarna forskaren måste lägga ned i 
beaktning. Då det trots allt finns många sekundärkällor med hög kvalitet kan det i flertalet fall 
vara bättre att använda sig av dem istället för att göra studien själv (Bryman & Bell, 2005). 
 
Jag har använt mig av böcker, vetenskapliga artiklar och Internetkällor vid min 
informationsinsamling. Från Internetsidorna har jag främst hämtat olika faktainslag. De 
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böcker som har använts har sökts fram genom Umeå Universitets biblioteks hemsida, 
Stockholms Universitetsbibliotek, Kungliga Biblioteket samt Stadsbiblioteket i Stockholm. 
De vetenskapliga artiklarna har främst erhållits från databaserna Business Source Premier och 
Emerald där enbart granskade artiklar valdes ut. Sökord som har använts har varit; ”tourism”, 
”sustainable tourism”, ”adventure tourism”, ”experience”, ”authenticity”, ”eco-tourism”, 
”volunteer tourism”, “expectations”, ”consumption”, “consumer satisfaction” o.s.v. för att få 
fram relevant material för den teoretiska referensramen. Vid valet av artiklar har dess rubriker 
och sammanfattningar spelat stor roll och även antal gånger de har blivit citerade i andra 
skrifter. 

2.7.1 Kritik mot sekundära källor 
Vid insamling av data måste vissa kriterier beaktas, följaktligen reliabilitet och validitet, 
vilket innebär att data ska komma från trovärdiga källor, vara relaterade till studien samt vara 
korrekt. Detta för att förhindra att materialet förvanskas ska det presenteras så nära originalen 
som möjligt (Mason, 1996). För att försöka förhindra problem med reliabilitet och validitet 
har jag i möjligaste mån försökt nå originalkällan men i de fall det inte har varit möjligt har 
jag kritiskt granskat källan för att bedöma dess äkthet. Det kan många gånger vara svårt att 
kontroller kvaliteten i sekundära källor (Saunders m.fl., 2003) och därför har jag främst 
använt mig av vetenskapligt granskade artiklar och böcker som har blivit citerade flertalet 
gånger av andra forskare. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 

Jag har valt att dela upp detta teoretiska ramverk i tre huvuddelar; Motivation, Förväntningar 
och Faktiska upplevelser. I det första tas teorier upp som berör konsumtion av turistprodukter, 
nya former av turism med fokusering på volontärturism samt ett avsnitt om hållbar turism. 
Det sista kapitlet är uppdelat i teorier som rör upplevelser och autenticitet. 

 
FIGUR 3.1: Studiens Teoretiska Ramverk 

 

3.1 Turismkonsumtion 
Från och med den industriella revolutionen har marknaden främst fokuserat på att hela tiden 
förbättra produktionen och konsumenterna har enbart setts som passiva aktörer som endast 
betalar för den tillgodosedda produkten eller servicen. Andersson (2007) utvecklar detta 
genom att påstå att upplevelsen är den ultimata uteffekten av en produkt eller service. Selstad 
(2007) menar också på att den ”turistiska blicken” är en form av konsumtion. Sådan 
konsumtion underlättas av främlingskap eller ”avdifferentiering”, då individerna slipper 
vardagliga relationer och är tillåtna att kombinera intryck i en blandning av upplevelser. 
Andersson (2007) påstår dock att i och med att upplevelsen allt mer står i centrum tar 
konsumenten, eller turisten, över den slutliga ”produktionen” och bestämmer därmed värdet 
av hela produktionskedjan från resebolagens förarbete fram till produkterna och servicen, och 
slutligen turistens upplevelse. Resultatet av upplevelsen varierar beroende på den aktiva 
turistens kompetens, kreativitet, kunskap, tid samt andra resurser som turisten besitter 
(Andersson, 2007). Mossberg (2007) menar att hela konsumtionssamhället påverkar turistens 
konsumtion. När deltagarna delar samma konsumtionsvärden och beteenden inges en känsla 
av samhällighet och känsla av tillhörighet till en grupp vilket hela konsumtionssamhället 
baseras på. Olika vanor i spenderandet leder till att olika typer av turister bidrar mer eller 
mindre ekonomiskt till olika destinationer. Om man skulle använda sig av Dwyer och 
Forsyths (i Lundie m.fl., 2007) terminologi så skiljer ”turismutdelningen” sig åt mellan de 
olika destinationerna.  
 
Under de senaste åren har man kunnat identifiera en ”boom” inom turismindustrin och allt fler 
menar att mättade marknader börjar uppstå inom flertalet branscher vilket leder till ett 
förändrat köpmönster. Mossberg (2007) påvisar därför vikten av att företagen börjar finna nya 
koncept och marknadsföringsstrategier. Anledningarna till varför man köper en produkt eller 
service inom turismindustrin är många men Meng och Uysal (2008) visar på att det är skillnad 
mellan ”push” och ”pull” faktorerna. Till de förstnämnda faktorerna hör sociopsykologiska 
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motiven medan ”pull” faktorerna främst berörs av de olika attribut en destination erbjuder. 
Holt (i Shaw & Williams, 2004) har även identifierat fyra olika sätt som kunderna 
konsumerar: 
� Som upplevelse, involverar subjektiva och känslomässiga reaktioner, 
� Som integrering, genom att erhålla information, 
� Som klassificering, genom att definiera individen eller gruppen genom vad som är 

konsumerat, med stark koppling till identitets- och kulturkapital, 
� Som spel, genom socialisering och kommunikation. 
 
Shaw och Williams (2004) framhäver att dessa fyra dimensioner inte är något som 
konsumenterna är medvetna om i sina beslutsprocesser, de är inte heller lätta att identifiera, de 
är snarare som automatiska svar. Deras innebörd är det faktum att de kan hjälpa till att ge ett 
förklarande ramverk för att få en bättre förståelse för karaktärerna associerade med 
konsumtionen av den nya formen av turism. 

3.2 Nya former av turism 
I dagsläget håller ett skift inom turismindustrin att ske, från en rigid, storskalig, Fordistisk 
modell till en mer flexibel form av post-Fordisktisk modell. Shaw och Williams (2004) menar 
att detta komplexa skifte till stor del beror på förändringar på makronivå inom både 
produktion och konsumtion samt på grund av globaliseringsprocessen. När man talar om 
turismens utveckling är det enklast att utgå från massturismen (Shaw & Williams, 2004) 
vilken karaktäriseras av ett stort antal personer som deltar i industriellt organiserade 
långdistans resor (Cooper & Hall, 2008). Denna massproduktion är mycket standardiserad, 
storskalig och beroende av skalekonomi. Produkterna som turisterna erbjuds finns dock över 
hela spektrumet av kostnader och stadium av livscykel. På det stora hela söker sig dessa 
turister någon form av familjaritet, vilket erbjuds genom en likhet av faciliteter och 
upplevelser oavsett ort (Shaw & Williams, 2004). 
 
I kontrast till massturismen står den post-Fordistiska modellen, eller postmoderna turismen, 
som är en utveckling av mer specialiserade och individuella nischmarknader, vilka verkar 
vara specialgjorde för att möta de föränderliga behoven som turisterna har (Shaw & Williams, 
2004). Eadington och Smith (i Cooper & Hall, 2008) definierar denna alternativa turism som: 
 
en form av turism vilken består av sociala, natur- och samhällsvärden och vilken tillåter både 

värdar och gäster att njuta av en positiv och givande interaktion och delade upplevelser 
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I Tabell 3.1 ges en överskådlig bild av skillnaderna mellan massturism och postmodern 
turism. 
 

TABELL 3.1: Massturism vs Postmodern turism 

Massturism Postmodern turism 

Kollektiv konsumtion av odifferentierade 
turister 

Mer och mer dominanta konsumenter och 
producenterna tvingas bli mer 
konsumentorienterade 

Kollektiv syn av turister – fokuserad på 
uttryck designade för att koncentrera 
turisternas säsongspolariserade konsumtion 

Större ombytlighet i konsumenternas 
preferenser 

Efterfrågan på familjaritet av turisterna Ökad marknadssegmentering 

Odifferentierade produkter – likheter av 
faciliteter och upplevelser 

Ökning i konsumenternas rörlighet 

Produktionsstelhet – mycket standardiserat, 
storskaligt, beroende av skalekonomi 

Utveckling av många nya produkter, vilka 
alla har en kortare livslängd 

Låga priser – viktigt med rabatter och 
prisavdrag 

Fler uttalade preferenser för icke massformer 
av produktion/konsumtion 

Stort antal turister i ett omlopp av 
massproduktion 

Konsumtionen som mindre och mindre 
funktionell och mer estetisk 

Källa: Shaw och Williams, 2004, s 115-116 

 
Den alternativa turismen beskrivs, till skillnad från massturismen, som småskalig och med 
minimal påverkan på lokala kulturer och omgivningen, och turisterna önskar ha genuina 
upplevelser av den lokala livsstilen genom “ekoturism”, “mjuk turism” eller ”hållbar turism” 
(Cooper & Hall, 2008). Grunden inom den postmoderna turismen är enligt Shaw och 
Williams (2004) flexibiliteten både inom produktionen och inom konsumtionen. Detta 
uppenbarar sig som en mindre strukturerad och mer självständig form av turism, vilket är en 
antites till den mycket mer strukturerade, rigida och masspaketerade turismen. De 
postmoderna turisterna, som av vissa benämns som kritiska konsumentturister eller ”bättre” 
turister, tenderar till att vara rikare, ha högre utbildning och enligt vissa vara mer önskvärda 
(Shaw & Williams, 2004). Dessa turister erbjuds och begär en mer varierad produkt, vilken är 
differentierad och ger ett brett utbud för konsumenterna att välja mellan. De har en större 
kontroll tack vara ökad köpkraft, vilket leder till att turistprodukterna definieras av turisternas 
smaker och preferenser. I den allt större medelklassen identifieras flera viktiga divisioner men 
främst vad som benämns av Shaw och Williams (2004) som ”ny bourgeoisie” och ” ny liten 
bourgeoisie”. Den förre tillhör ofta tjänstesektorn och är både rik på pengar och kultur, och 
försöker differentiera sig genom bland annat, tänkbart lyxiga, semestrar med inriktning mot 
till exempel ekoturism. Den andra gruppen har ofta något lägre inkomst än den förra men är 
viktiga smakskapare. I denna grupp finner man ofta de som åker som så kallade postmoderna 
turister, till exempel som ”backpackers” eller annan form av individuellt resande (Shaw & 
Williams, 2004).  
 
Denna nya medelklass nöjer sig inte med de massturismpaket som tidigare har erbjudits, de 
vill att deras semestrar och fritid ska fyllas av upplevelser som gör det ”lönande” och ökar 
deras kulturella kapital (Shaw & Williams, 2004). De nya former som då växer fram har en 
allt större fokusering på alternativ kulturturism vilken frambringar ett mer autentiskt, 
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interaktivt, individualiserat, ärligt och mer meningsfyllt upplevelseutbud genom turism 
(McIntosh & Zahra, 2007). Enligt Shaw och Williams (2004) har utvecklingen inom 
turismindustrin gått från en serviceekonomi till en upplevelsebaserad ekonomi, där enbart 
produkter och service inte längre är tillräckligt, utan där graden av upplevelse som 
turistprodukten bidrar med även värderas. Sådana upplevelser grundar sig på att engagera 
kunderna genom att förse dem med minnesvärda och personliga produkter som stimulerar 
deras känslor (Shaw & Williams, 2004). McIntosh och Zahra (2007) menar att sökandet efter 
dessa nya reseupplevelser främst anses reflektera människors ökade erkännande, och reaktion 
på den traditionella turismens homogena natur, genom en ökad önskan av altruism, att 
förändra sig själv och en förmåga att bekräfta sin egen identitet. 
 
Det är unikheten som är konstruerad runt fritidsaktiviteterna, vilket möjliggör för deltagarna 
att skapa en utpräglad identitet och sociala stratifieringar inom fritidens sociala värld (Kane & 
Zink, 2004). Detta har kritiserats av Shaw och Williams (2004) som visar på att det kulturella 
kapitalet hela tiden måste öka genom resandet. Detta kan ta form på olika sätt, till exempel 
genom sökandet av det traditionella, autentiska och det exotiska, vilket leder till en tävling 
efter det unika. Kane och Zink (2004) instämmer i denna kritik och har även de identifierat 
hur deltagarna tävlar för att vinna, återta och förstärka värdet på det personliga ”kapitalet”. 
 
Önskan efter upplevelser på sin fritid och semester har också förändrat turisternas beteende, 
från att ha beskådat olika scenarion som en passiv aktivitet har turisterna nu blivit både källan 
och objektet som beskådas. De nya formerna av turism gör detta möjligt. Shaw och Williams 
(2004) hävdar att det än så länge inte finns mycket data på de nya former av turism som börjar 
komma upp. Det finns inte heller någon överenskommelse över de praktiska och 
begreppsmässiga begränsningarna, dock är de främsta nya formerna av turism som vuxit fram 
följande: 
� Kulturturism 
� Ekoturism 
� Äventyrsturism 
� Besök på temaparker / megaköpcenter 
 
Förutom de fyra ovannämnda har även flertalet mindre former av turism vuxit fram. En sådan 
är utvidgningen av volontärturismsektorn som kan representera en ny approach av turism där 
nya affärsstrukturer, nya motiv till resande, nya upplevelser och en ny typ av turist utvecklas 
(Coghlan, 2007). I nästa avsnitt kommer jag att fördjupa mig ytterligare i denna nya form av 
turism. 

3.2.1 Volontärturism 
Volontärturismen skiljer sig från den bredare turismindustrin, vilken främst är inriktad på 
vinstfaktorer istället för vad man kan bidra med till de mottagande samhällena (Coghlan, 
2007). Volontärarbete definieras av Ralston m.fl. (2005) som: 
 

En aktivitet vilken involverar att spendera tid, obetalt, och att göra något som syftar till att 

gynna andra (individer eller grupper) eller istället för nära släktingar, eller gynna 

omgivningen 
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Coghlan (2006) har valt att definiera volontärturism som en form av turism som:  
 

Utnyttjar semesterfirare som volontärarbetar för att bidra och arbeta på 

konserveringsprojekt runt om i världen och vilken som strävar efter att erbjuda hållbara 

resealternativ vilket kan hjälpa samhällsutveckling, vetenskaplig forskning eller ekologisk 

återuppbyggnad 

 

Volontärturism ses som en ömsesidigt välgörande form av resande där både turisten och det 
mottagande samhället kan gynnas av upplevelsen. Detta kan ske då volontärturism 
kombinerar resandet med volontärarbete, vilket lockar individer som söker en turistupplevelse 
som är välgörande, inte enbart för den personliga utvecklingen utan också bidrar positivt och 
direkt till hållbarhet i omgivning i vilken de agerar (Raymond & Hall, 2008). 
 
Enligt Coghlan (2006) är volontärarbetare: 
 
Personer som söker turistupplevelser som är ömsesidigt välgörande vilka inte bara bidrar till 

deras egen utveckling, utan också på ett positivt och direkt sätt till den sociala, miljömässiga 

och ekonomiska kontexten i vilken de är involverade 
 
Anledningen till varför folk volontärarbetar är enligt Ralston m.fl. (2005) både komplex och 
tvåfaldig, det är en mix av altruism, social anslutning och instrumentella anledningar. 
Motiven identifieras som ”push” faktorer vilka stimulerar personer att utforska och att ta ut 
semester. Lockelsen med volontärturism kommer från önskan att resa med ett syfte, att 
spendera tid genom att hjälpa till att rädda naturområden, arbeta med samhällen i 
utvecklingsländer samt att uppfylla högre behov av självförverkligande, förhöja bilden av sig 
själv, känslor av åstadkommande, social interaktion och tillhörighet. Coghlan (2007) fortsätter 
att förklara att utöver det ovan nämnda verkar utveckling av personlig kunskap, 
självförtroende, oberoende, kulturell medvetenhet och social möjlighet vara centrala delar i 
vad volontärturisterna upplever och förväntar sig. Nyligen har man identifierat fördelar inom 
volontärarbetet såsom personlig vinst och utveckling, vilket inkluderar ömsesidigt lärande, 
vänskap och äventyr (Coghlan, 2007). Ralston m.fl. (2005) menar då på att det är en koppling 
mellan motiveringar, förväntningar och faktisk upplevelse som ligger till grund för att ett 
volontärprojekt ska tillgodose volontärarbetarnas behov. Coghlan (2007) bekräftar detta 
genom att påstå att det ”obekräftade förväntningsparadigmet” föreslår att förväntningar spelar 
en stor roll i turistens tillfredsställelse och turistbelåtenheten är traditionellt sett en indikator 
för en lyckad operation. Att uppmärksamma de olika volontärernas karaktärer, motiveringar 
och behov och således svara dem på ett flexibelt sätt, till exempel genom att erbjuda tillfälliga 
och episodiska volontärarbetsmöjligheter snarare än reguljära fortsatta volontärarbeten, kan 
vara ett steg framåt för turistdestinationer som vill engagera sig i samhället (Ralston m.fl., 
2005). 

3.2.1.1 Kritik mot volontärturism 
Kritik har även ställts främst gentemot de organisationer som bedriver volontärturism. Enligt 
Raymond och Hall (2008) har vissa organisationer en förenklad bild av ”det andra” vilket 
medför att ”det annorlunda” kan säljas och konsumeras i en större utsträckning. Detta sker 
främst när organisationerna generaliserar olika destinationer till en början i deras reklamblad 
men sedan genom hela volontärturismprojektet på grund av deras avsaknad av kritiskt 
engagemang med upplevelsen. En annan risk är när man likställer ”att se” med ”att veta” 
vilket medför att de stereotyper som observatören har med sig in i upplevelsen riskerar att 
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förstärkas istället för att utmanas. Raymond och Halls (2008) diskussion mynnar i att en 
tvärkulturell förståelse har potentiell möjlighet till att utvecklas genom volontärturism, men 
det är dock ej ett automatiskt resultat av individernas medverkan i ett volontärturismprojekt. 
De menar att utvecklingen av kulturell uppskattning och förståelse istället bör vara ett mål att 
jobba mot inom volontärturismen, och att det främst är organisationernas ansvar att jobba mot 
ett sådant mål. Då den ökande populariteten av volontärturism kan ses som ett skift mot en 
mer ansvarig form av resande, menar Raymond och Hall (2008), att det då främst är 
organisationerna ansvar att bryta de stereotyper som finns. 

3.3 Hållbar Turism 
Tillsammans med de nya formerna av turism kommer en ny typ av resenär (se Tabell 3.2) 
vilka ställer allt högre krav på de turistprodukter som erbjuds (Weaver & Oppermann, 2000). 
Ett av de krav som har ställts i allt större grad är turismen bidrag till hållbar utveckling, vilket 
är den utveckling som möter nutidens efterfrågan utan att kompromissa med möjligheten för 
framtida generationers förmåga att möta sin efterfrågan (Crane & Matten, 2007).  
 

TABELL 3.2: Den nya resenären 

Grön konsument 
Kunnig inom miljöfrågor 

Känslig för lokala kulturer 
Medveten om sociala rättvisefrågor 

Föredrar flexibla och spontana resplaner 
Mer självständigorienterad och insiktsfull 

Värderar noggrant turistprodukterna i förväg 
Söker autentiska och meningsfulla upplevelser 
Önskar ha en positiv påverkan på destinationen 

Söker fysiskt och mentalt utmanande upplevelser 
Motiverad av en önskan för självuppfyllande och lärande 

Källa: Weaver & Oppermann, 2000, s 374 

 
För att uppnå hållbar turismutveckling krävs att man hittar en acceptabel balans mellan den 
positiva och negativa inverkan turism har. Enligt Mill och Morrison (1998) innefattar hållbar 
turism tre beståndsdelar, nämligen: 
� Ekologisk hållbarhet svarar för att turismutvecklingen är förenlig med upprätthållandet 

av nödvändiga ekologiska processer, biologisk mångfald och biologiska resurser. 
� Social och kulturell hållbarhet svarar för att turismutvecklingen ökar folks kontroll över 

sina egna liv, är förenlig med berörda kulturer och personliga värden samt upprätthåller 
och stärker samhällens identitet. 

� Ekonomisk hållbarhet svarar för att turismutvecklingen är ekonomiskt effektiv och att 
resurserna används så att de gynnar kommande generationer. 

 
Det främsta målet med hållbar utveckling är att bevara de system vi har idag (såsom jorden 
eller biosfären) på ett sådant sätt att de inte tar skada på lång sikt, vilket innebär att hållbarhet 
lägger stor vikt vid jämställdhet mellan generationerna. Många kopplar hållbar utveckling 
enbart till miljömässiga aspekter men enligt Crane och Matten (2007) är det näst intill 
omöjligt att inte ta in de ekonomiska och sociala aspekterna också. Manning och Dougherty (i 
Mill & Morrison, 1998) definierar hållbar utveckling som följer: 
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Användandet av naturliga resurser för att stödja ekonomisk aktivitet utan att kompromissa 

med miljökapaciteten, vilkens förmåga är att fortsätta producera ekonomiska produkter och 

service 

 
Mill och Morrison (1998) menar på att målen med hållbar turism är att förbättra livskvaliteten 
hos värdsamhället, erbjuda upplevelser av hög kvalitet för besökare och upprätthålla 
kvaliteten på omgivningen som både värdsamhället och besökarna är beroende av. Detta 
innebär att den hållbara turismutvecklingen är mycket beroende av de naturliga resurser som 
finns på destinationsorterna. Butler (i Mill och Morrison, 1998) definierar hållbar 
turismutveckling som: 
 

Turism vilken är utvecklad och upprätthållen i ett område (samhälle, omgivning) på ett 

sådant sätt, och i sådan storlek, att den förblir genomförbar över en obestämd tid och börjar 

inte degradera eller förändra miljön (mänsklig och fysisk) till en sådan nivå att den 

förhindrar framgångsrik utveckling och välbefinnande för andra aktiviteter och processer. 

 
Även om man bortser från marknaden finns det ett flertal lönande aktiviteter som verkar som 
incitament för företagen att bli mer involverade i hållbarhet. Att minska energikonsumtionen 
är ett exempel på en direkt långsiktig kostnadsbesparing, så är även återvinning av vissa 
material. Indirekta vinster inbringas genom introducering av strömlinjeformade, icke-
hierarkiska organisationsstrukturer och genom förbättrad arbetsmoral vilken ofta åtföljs av 
sådana gröna reformer (Weaver & Oppermann, 2000). Gilmore m.fl. (2007) menar på att det 
sociala och ekonomiska perspektivet av turism är att uppmuntra fler turister att besöka och 
därmed främja utvecklingen hos den mottagande regionen. Fokus ligger på att skapa 
arbetstillfällen, avkastning, utveckla lokala engagemang och interaktion med turisterna. Detta 
överensstämmer med Weaver och Oppermanns (2000) åsikt om att fostrandet av positiva 
samhälleliga relationer kan skapa vänskapliga kontakter mellan turister och värdar vilket ökar 
kvaliteten på semesterupplevelsen för turisterna och uppmuntrar till återbesök och en positiv 
”word-of-mouth” publicitet. I många fall hamnar tyvärr miljöperspektivet ofta i konflikt med 
den sociala och ekonomiska fokuseringen då miljöperspektivet främst handlar om att bevara 
och skydda och ofta begränsa användningen av en speciell plats eller att hålla ett stort antal 
turister borta. Det ställer därmed stora krav på interaktivt ledarskap, planering, beslutsfattande 
och implementering av konsekventa serviceprodukter för att kunna leverera hållbara 
turistprodukter till stora grupper på ett välorganiserat sätt (Gilmore m.fl., 2007). Weaver och 
Oppermanns (2000) visar i Figur 3.2 hur den alternativa turismen har nått mycket längre i att 
tillgodose hållbar turism än vad massturismen har. De påpekar dock att detta är ett förlopp 
som ständigt utvecklas. 
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FIGUR 3.2: Hållbarheten inom massturism och alternativ turism 

Källa: Weaver & Oppermann, 2000, s 376 

3.4 Förväntning 
Andersson Cederholm (1999) påstår att den viktig del av resandet är de förväntningar, 
förberedelser och farhågor en resenär har redan innan han eller hon ger sig iväg. För att 
definiera vad en förväntning är menar LePan (1989) att man måste börja med att skilja den 
från rädsla, önskning, förhoppning och avsikt, även från andra framtidsorienterade känslor 
såsom att tro, veta och profetera. LePan (1989) menar att en övertygelse kan skugga över all 
logik, all rationell analys av troligheten att en händelse kommer att äga rum. Förväntningar, å 
andra sidan, grundar sig främst på rationella värderingar av trolighet. 
 
Yi och La (2004) visar på att förväntningar kan uppfattas som trolig övertygelse av vilka 
konsekvenser som en händelse kommer att mynna i. Detta kallar de för ”förutsedda 
förväntningar”. LePan (1989) skiljer dock även att veta och att förutspå från förväntningar då 
det enligt hans mening alltid finns tvivel i utfallet när det kommer till förväntningar, vilket 
inte existerar i de två andra. När en individ förutspår att något ska hända, eller säger att den 
vet vad som kommer att hända, med andra ord tillkännager ”kunskap” om framtiden, erkänner 
den inte någon osäkerhet. LePan (1989) menar dock att det alltid finns ett element av 
osäkerhet i händelserna själva vilket alltid är underförstått erkänt när någon uttalar en 
förväntning. En förutsägelse erkänner också tvivel men är ändå skilt från förväntningar. Till 
exempel om någon säger: ”Jag förutspår att Liverpool kommer att vinna över Real Madrid” 
erkänner han eller hon att det finns en chans att Real Madrid kommer att vinna. Denna 
förutsägelse kan ha framkommit efter timmar av rationellt analyserande av de två klubbarnas 
statistik, men till skillnad från förväntningar handlar förutsägelser enbart om resultatet och 
hoppar över kedjan av omständigheter vilka påverkar resultatet. När man före matchen 
förutspår att Liverpool kommer att vinna, förväntar man sig under matchen att Liverpool 
kommer att ha möjlighet till att göra mål när man ser Jordan med bollen, Dalglish öppen och 
Milan försvararna är ur position (LePan, 1989). 
 
LePan (1989) delar upp förväntningar i två olika typer; de specifika och de generella, eller 
med andra ord förväntningar och förhoppningar. Fisk och Young (1985) delar också upp det i 
två delar fast de väljer att benämna dem förväntade och önskade, Yi och La (2004) är inne på 
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samma spår fast identifierar förutsedda och önskade förväntningar. LePan (1989) skiljer 
mellan förhoppningar och förväntningar genom att exemplifiera med två frågeställningar; den 
mer generella frågan ”Vad händer härnäst?” mot det mer specifika intresset av ”Kommer det 

att hända?”. I den senare hyser man en speciell förhoppning till vad ”det” står för. Yi och La 
(2004) menar att de förutsedda förväntningarna är nära länkade med fullgod service medan 
önskade förväntningarna mer eller mindre kan likställas med önskad service. Med önskad 
service menas de förväntningar som kunderna tycker att de förtjänar med tanke på pris och 
andra anledningar.  
 
Förväntningarna formas från egna erfarenheter från tidigare erfarenheter såsom exempelvis 
resor (Andersson Cederholm, 1999), teater (LePan, 1989) eller tidigare upplevelser av 
användandet av produkter/service (Yi & La, 2004). LePan (1989) påpekar att formandet av 
förväntningar inte kan ses som en enkel operation utan kräver en förmåga att kombinera flera 
och olikartade bitar av information, vilka kan fås vid olika tider och platser. Detta innebär att 
förväntningar är av en dynamisk natur som förändras när konsumentupplevelser ackumuleras 
(Yi & La, 2004). Föreställningen av den aktuella reseupplevelsen är på så vis ständigt under 
konstruktion i de sociala sammanhang där resenären ingår, vilket medför att både under 
resans gång och när resenären kommit hem bekräftas, ifrågasätts och reproduceras 
förväntningarna och bilden av den extraordinära upplevelsen (Andersson Cederholm, 1999). 

3.5 Upplevelse 
Upplevelser har blivit beskrivna som ett flöde av aktiviteter (Selstad, 2007) och enligt 
Mossberg (2007) kan en upplevelse definieras som: 
 

Ett konstant flöde av tankar och känslor som uppstår vid tillfällen av medvetenhet 

 
Mossberg (2007) fortsätter att påstå att det är en blandning av flera element som sammanförs 
och innefattar en variation av konsumenternas emotionella, fysiska, intellektuella och andliga 
sinnen som ska bli stimulerade. Även O’Dell (2007) menar att upplevelser är högst personliga 
samt att de är subjektivt uppfattade, ogripbara, evigt flytande och ständigt fortlöpande. I en 
studie av Hanefors och Mossberg (2007) påstår även de att en upplevelse kan ses som ett 
personligt fenomen, med andra ord något som man är med om och som individen, som social 
och kulturell varelse, därigenom själv skapar. McIntosh och Zahra (2007) menar att förutom 
den egna inverkan påverkas resenärens upplevelser även av de relationer som resenären 
bygger med andra resenärer och/eller lokalbefolkningen genom att beblanda sig med folk från 
andra kulturer. Även O’Dell (2007) hävdar att turistupplevelser är länkat, och direkt integrerat 
med, kulturella processer och sociala strukturer i det dagliga livet. 
 
På en mer fysiologisk nivå kan man säga att upplevelser representerar stimuli till kroppen och 
hjärnan där riktigt spännande upplevelser kan ge likartade ruskänslor som droger när 
kroppens egen kemi ökar produktionen av dopamin (Sahlberg, 2001). En känslomässig 
upplevelse kräver, enligt Komppula (2006), både fysisk och mental närvaro för att uppfyllas. 
O’Dell (2007) menar att när det kommer till upplevelser relaterade till turism är det mer än 
slumpmässiga händelser som enbart förekommer i individernas huvud utan de är även 
kommersialiserade fenomen. Sahlberg (2001) är av liknande åsikt när han påvisar att vissa 
individer och institutioner har ställt sig i spetsen för att skapa såväl individuella som 
kollektiva upplevelser vilket har utvecklat metoder för att ”produktifiera” och kapitalisera 
behovet av upplevelser. Komppula (2006) motsätter sig till viss del detta då han menar på att 
det inte är möjligt att producera känslomässiga turistupplevelser i företag. Utvecklingen har 
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lett till att människor idag inte enbart söker ett användarvärde i varor och tjänster, utan också 
ett mervärde eller en annan mening. Något som är typiskt för turism och konsumtion i dagens 
samhälle är att ”många upplevelser uppstår på grund av en längtan att skämma bort sig själv 

och lämna vardagen” (Hanefors & Mossberg, 2007).  
 
För att mäta upplevelser har Hanefors och Mossberg (2007) presenterat en tabell där man ser 
turistens grad av deltagande (se Tabell 3.3). Den första nivån kräver enbart att individen är 
mentalt närvarande medan den tredje nivån kräver högsta graden av deltagande och individen 
är både fysiskt och mentalt närvarande samt aktivt deltar i upplevelsen som medproducent. 
Deltagandet påverkas därmed av hur standardiserat erbjudandet är och därigenom till vilken 
grad turisten måste vara närvarande och medproducerande (Handefors & Mossberg, 2007). 
 

TABELL 3.3: Turistens grad av deltagande 

Turistens grad av deltagande Exempel på upplevelser 

Mental närvaro Se Vasaloppet på TV, virtuellt resande 

Fysisk och mental närvaro – åskådare Gå på bio eller opera, se Vasaloppet på plats 

Fysisk och mental närvaro samt 
medproducent 

Delta i bungy jumping, sky-diving eller 
Vasaloppet 

Källa: Hanefors och Mossberg, 2007, s 28 

 
Selstad (2007) menar att upplevelse är nära länkat med det individuella sökande efter identitet 
och självuppfyllande. Han fortsätter att påstå att en turistupplevelse involverar ett konstant 
flöde av perception vilket leder till symbolisk representation av estetik och agerande. En 
annan upplevelsedimension som berör turistens sammansmältning med upplevelsen som Pine 
och Gilmore (i Cooper & Hall, 2008) har belyst är absorbering och uppslukning. Det är två 
ytterligheter där den förre innebär att turisten passivt absorberar och att upplevelsen går in i 

turisten, exempelvis när turisten går på teater. Uppslukning förekommer däremot när turisten 

går in i upplevelsen, vilket till exempel kan ske vid det perfekta off-piståket när turisten är så 
pass uppslukad av upplevelsen att han eller hon blir helt avskärmad av vad som händer 
runtomkring. Den senare formen av upplevelse är vanligtvis mycket uppskattad av turister 
och innebär att de inte vill vara någon annanstans just då (Pine & Gilmore i Hanefors & 
Mossberg, 2007). Utifrån detta har Hanefors och Mossberg (2007) konstruerat en modell (se 
Figur 3.3) vilken bygger på graden av deltagande samt om turisten absorberar eller uppslukas 
av en upplevelse. 
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FIGUR 3.3: Upplevelsefälten 

Källa: Hanefors och Mossberg, 2007, s 29 
 
Det första upplevelsefältet, underhållning, är ofta det vi relaterar till då vi tänker på 
upplevelser, enligt Hanefors och Mossberg (2007). Vid denna typ av upplevelse absorberar vi 
passivt upplevelsen vilket skiljer sig från det andra upplevelsefältet, utbildning, där vi aktivt 
absorberar upplevelsen genom att vi själva måste delta i utbildningen för att lära oss. Det 
tredje fältet avser upplevelser som kan ge estetisk tillfredsställelse, vilket till exempel kan 
vara när man njuter av utsikten från Grand Canyon i USA eller när man besöker ett slott eller 
något annat historiskt upplevelserum. Platsen kan ses som ett mångdimensionellt rum, enligt 
Hanefors och Mossberg (2007), där besökarna kan fördjupa upplevelsen så att den omfattar 
både möten med andra tider och platser. En eskapismupplevelse innebär mycket mer 
fördjupning eller uppslukande i jämförelse med underhållnings- och utbildningsfälten 
(Hanefors & Mossberg, 2007). Om man slår upp ordet eskapism betyder det verklighetsflykt 
(Nationalencyklopedin, 2008), men Pine och Gilmore (i Hanefors & Mossberg, 2007) 
använder ordet i en annan kontext och menar att individen lockas av upplevelseföretagen att 
bli mer uppslukad av de aktiviteter som erbjuds. Därmed omfattar eskapismupplevelsen 
individens aktiva deltagande, såsom vid en experimentverkstad eller ett kasino där turisten 
förutsätts att själv vara aktiv. Andra exempel kan även vara resor som omfattar aktiviteter 
som segling, vindsurfing, klättring eller liknande (Hanefors & Mossberg, 2007). 
 
Hanefors och Mossberg (2007) sammanfattar de olika upplevelsefälten genom denna 
uppdelning: 

De individer som tar del av… 
1. … en underhållningsupplevelse vill känna, 
2. … en utbildningsupplevelse vill lära, 
3. … en estetikupplevelse vill bara vara där, och 
4. … en eskapismupplevelse vill göra. 

 
Enligt O’Dell (2007) söker turister aktivt efter upplevelser och de är ständigt på jakt efter mer 
exotiska och ”upplevelserika” platser, underhållningsmöjligheter och äventyr. Denna 
flerfaldighet av turistupplevelser tyder på att turisterna inte alltid vet vad det är de vill ha 
(Selstad, 2007). Andersson Cederholm (1999) menar att det är de äventyrliga upplevelserna 
som framträder tydligast i minnet efter det att en resenär har kommit hem. När man reser är 
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man lösryckt från sitt vardagliga sociala sammanhang och befinner sig därmed i en 
främmande tillvaro där man riskerar att utsättas för faror och lidande. Sådana besvärliga 
situationer är, förutom de från naturen hotande faror, oftast annorlunda och oväntade möten 
med andra människor i ovana situationer. Andersson Cederholm (1999) påstår att dessa 
situationer i efterand ofta förskönas och att mötena med det annorlunda blir de bästa minnena. 
Är dessa möten problematiska ger det en extra krydda till upplevelsen, dock får de ej vara så 
problematiska att de förblir olösta efter hemfärd. Resenären ska i efterhand kunna betrakta 
den besvärliga händelsen som ett komiskt minne eller en erfarenhet (Andersson Cederholm, 
1999). 
 
Andersson Cederholm (1999) menar på att den ideala resan är full av oförutsägbarheter och 
intensiva upplevelser. Även Andersson (2007) har en liknande attityd gentemot upplevelser. 
Han menar på att resenärer, speciellt barnfamiljer, jobbar hårt för att hålla alla möjliga 
hemskheter i schack men är glada vid slutet av dagen, om inget hemskt inträffat, att de har 
upplevt ytterligare en spännande dag. Denna sinnesstämning är ett resultat av ett högt 
känslosvall orsakat av upphetsning som gränsar till rädsla. Andersson Cederholm (1999) 
hävdar att det nöje en upplevelse ger innebär ofta en hel del umbäranden, men dessa betraktas 
dock som något positivt om berättelsen om vedermödorna får ett visst underhållningsvärde. 
På det stora hela förväntas resan bli en förnöjsam upplevelse där de enstaka negativa 
händelserna enbart förhöjer den positiva helhetsbilden och därmed bör vara en del av 
äventyret. Andersson Cederholm (1999) anser alltså att det som karaktäriserar den 
extraordinära upplevelsen är en förhöjd intensitet. Med andra ord söker turisterna upplevelser 
som är tämligen säkra och lockande (Selstad, 2007). Enligt Andersson (2007) försöker 
individen alltid att justera mängden upphetsning för att uppnå optimal nivå (OLA, se Figur 
3.4).  
 
FIGUR 3.4: En modell av mättbara behov och negativ marginalnytta 

Källa: Andersson, 2007, s 50 
 
Andersson (2007) delar in behov i tre grupper; (1) grundläggande behov för att kunna 
överleva, (2) sociala behov där man känner sig älskad av familj och vänner och (3) ett 
intellektuellt behov av nyheter, spänning och utmaningar vilka är kopplade till upphetsning. 
Den upphetsning och det nöje som är förknippat med behovstillfredsställelse beror på hur 
långt från den optimala nivån av upphetsning en individ är. En upplevelse kan tilltala olika 
behov och värdet av en upplevelse beror på individens placering i vart och ett av de tre 
behovsgrupperna och hur mycket upplevelsen har förbättrat statusen på upphetsning. 
Andersson (2007) menar därmed att värdet av en upplevelse är en funktion av individuella 
behov av grundläggande, sociala och intellektuella upplevelser för att stimulera nivån av 
upphetsning under den tid upplevelsen äger rum. 
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Mossberg (2007) poängterar att den totala kvaliteten av en turistupplevelse inte enbart 
grundar sig på själva turistupplevelsen utan även är understödd av andra 
konsumentupplevelser. Dessa två dimensioner skiljs ej åt då de är en hopblandning av 
upplevda aktiviteter under hela resan (se Figur 3.5). Selstad (2007) påstår att turistupplevelser 
påverkas till stor del även av sociala relationer och samspel med andra. Mossberg (2007) 
hävdar att en individs turistupplevelse är direkt influerad av den fysiska likväl som den 
sociala (såsom personal och andra turister) omgivningen i vilken upplevelsen äger rum och 
där funktionella och emotionella attribut spelar en stor roll. Många framgångsrika 
organisationer och destinationer har även använt sig av ett tema eller historia för att 
kommunicera sina erbjudanden och dessutom erbjudit produkter eller souvenirer som relaterar 
till temat. 
 
 FIGUR 3.5: Faktorer som påverkar konsumentupplevelsen inom turism 

Källa: Mossberg, 2007, s 65 

3.6 Autenticitet 
Varley (2006) menar att det är existentiell autenticitet som gemene man söker när han eller 
hon reser. Hanefors (2001) hävdar däremot att det är den egna identiteten och autenticiteten 
som de svenska turisterna söker när de reser och att det är genom nostalgi och tillhörighet som 
detta kommer till uttryck. Enligt Hanefors och Mossberg (2007) är orsaken till varför turisten 
söker äkthet strukturell, det vill säga att varje individ söker autenticitet på sitt speciella sätt 
beroende på vem det är och vilken situation han eller hon befinner sig i. De visar även på att 
det är bristen av autenticitet i resenärens vardag som är orsaken till detta sökande och att det 
är något som ligger utanför turistens dagliga existens som han eller hon vill acceptera som 
autentiskt, något som de kan berätta om och minnas tillbaka till när de återvänder hem efter 
en resa. 
 
Inom västerländsk idéhistoria är distinktionen mellan det autentiska och det artificiella en 
etablerad dikotomi, där äkthet bland annat representerar det ursprungliga och ännu oförstörda 
och är en antites till det konstgjorda, onaturliga och kopierade (Andersson Cederholm, 1999). 
Förutom att vara ett socialt konstruerat fenomen är autenticitet det som utgör den påtagliga 
kvalitet som någonting har (Hanefors & Mossberg, 2007) eller utgör en essens av det som 
uppfattas vara ursprungligt (Andersson Cederholm, 1999). Inom turismen är det huvudsakliga 
materiella föremålet souveniren som bedöms innehålla mer eller mindre autentisk essens. 
Dock gäller inte äkthetsbedömningen enbart föremålet i sig utan kopplas även samman med 
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Dagliga rutin-
upplevelser 

Produkter/ 
Souvenirer 

Andra 
turister 

Personal 

Fysisk 
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både tillverkaren av föremålet, som ofta är en lokal konstnär eller hantverkare, och på det sätt 
som föremålet marknadsförs. Föremålet ifråga tillskrivs mer äkthet ju längre historia 
hantverket har, om det hat gått i arv från generation till generation och om verktygen som 
används är de ursprungliga. Om köparen dessutom har möjlighet att se det tillverkas vid 
köptillfället höjs äkthetsvärdet ytterligare. Med detta menar Anderson Cederholm (1999) att 
äkthet tillskrivs mer eller mindre essens beroende om det främst är föremålet i sig som är 
bäraren av äkthet eller om det framförallt är den situation i vilken man har inhandlat 
föremålet.  
 
Cohen (i Hanefors & Mossberg, 2007) skiljer även mellan verklig och arrangerad autenticitet 
där han menar på att den förstnämnda kan exemplifieras med turisternas besök vid samernas 
renskiljning. Arrangerad autenticitet, som till exempel dansuppvisning av maorierna på 
museet i Auckland på Nya Zeeland, är mer statisk och har mindre förutsättningar att utvecklas 
i motsats till verkligheten som ständigt förändras under tidens gång. Cohen (i Hanefors & 
Mossberg, 2007) har även identifierat fyra olika typer av autenticitet, från turistens synvinkel, 
vilka antingen berör kunskap eller känsla (se Tabell 3.4). När turisten är medveten om hur det 
ligger till med en specifik företeelse tillskriver han eller hon den ”cool” autenticitet (kunskap) 
och när han eller hon enbart tror sig veta hur det ligger till tillskrivs ”hot” autenticitet (känsla) 
(Hanefors & Mossberg, 2007). 
 

TABELL 3.4: “Cool” autenticitet – “Hot” autenticitet 

Kunskap   –   ”Cool” Exempel 

En företeelse är autentisk och turisten är 
medveten om detta. 

Målningen av Mona-Lisa i Le Louvre-
museet är äkta och turisten vet att den är 
sann. 

En företeelse är inte autentisk och turisten är 
medveten om det. 

Målningen av Mona-Lisa är en kopia och 
turisten vet om det. 

Känsla   –   ”Hot”  

En företeelse är inte autentisk, men turisten 
tror att den är det. 

Målningen av Mona-Lisa är en kopia, men 
ingen har talat om detta för turisten, som 
således tror den är äkta. 

En företeelse är autentisk, men turisten tror 
inte det och är därför misstänksam. 

Turisten besöker Le Louvre-museet för att se 
målningen av Mona-Lisa, och till och med 
när turisten ser den äkta målningen låter han 
eller hon inte sig övertygas. – ”Hur kan 

museet ställa ut en sådan värdefull 

målning?” 
Källa: Hanefors och Mossberg, 2007, s 213 

 
Förutom materiella objekt blir även lokalbefolkningen objekt för äkthetsbedömning. 
Andersson Cederholm (1999) hävdar att lokalbefolkningen porträtteras i många 
turistbroschyrer som passiva objekt eller som statister på en turistscen. Genom sin blotta 
närvaro personifierar de äkthet och förmodas därmed göra resmålet än mer lockande. 
Andersson Cederholm (1999) fortsätter med att påstå att ”i denna stereotypa marknadsföring 

avkontextualiseras turistscenen och både lokalbefolkningen och deras kultur uppfattas som 

ursprunglig och oförstörd”. Hon visar även på att kritiska studier av turism ofta beskriver den 
lokala kulturen som passiv och låter sig objektifieras, medan den kultur som skapar 
turistbroschyrerna är den aktiva parten. Johnson (2007) menar att turisterna är mycket väl 
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medvetna om att äktheten kan vara falsk vilket leder till att turistindustrin försöker till en ännu 
större utsträckning ge en mer trovärdig äkthet. Dock riktas inte äkthetsmakeriet enbart åt ett 
håll utan flera olika parter deltar i konstruktionen av en äkta turistscen. Andersson Cederholm 
(1999) poängterar också att den kulturella konstruktionen av äkthet är en dynamisk process 
där bärarna av äkthet, oavsett om det är materiella föremål, människor, grupper, samhällen 
eller situationer, skiftar över tid och mellan kulturer.  
 
Både Hanefors och Mossberg (2007) och Albers och James (i Andersson Cederholm, 1999) 
anser att man kan se på autenticitet i flera nivåer eller trender. Hanefors och Mossberg (2007) 
exemplifierar de olika nivåerna av äkthet genom synen på en vigselring; antingen ser man 
bara om stenarna i ringarna är äkta eller så kan man så på om kärleken som ringarna 
symboliserar är äkta oavsett val av sten. Albers och James (i Andersson Cederholm, 1999) 
identifierar olika trender eller strategier inom etnisk turism för att äkthetsförklara ett folk eller 
en kultur. Följande uppdelning av etnisk turism kan göras enligt Albers och James (i 
Andersson Cederholm, 1999):  
� Homogenisering - Karaktäristiska drag hos en kulturell grupp stereotypifieras 

genom att en färgrik och ”exotisk” grupp kan porträtteras 
som representanter för en region medan de mer färglösa och 
de mindre exotiska representanterna inte avbildas. 

� Avkontextualisering - Lokalbefolkningen rycks ur sitt vardagliga sociala 
sammanhang för att uppträda för turisterna i sken av just ett 
”vardagligt sammanhang”. 

� Mystifiering - Förhållandet mellan turist och lokalbefolkning framställs om 
icke-instrumentellt och ibland till och med kärleksfullt fastän 
det i själva verket präglas av en kommersiell relation. 

 
Speciellt avkontextualiseringstrenden har blivit starkt kritiserad, inte minst av turisterna 
själva. Detta synliggörs då den individuella turisten, eller ”backpacker”-turisten, allt oftare 
försöker undvika ”turistfällor” och istället har en önskan om att komma bakom kulisserna på 
den lokala kultur som de besöker. Den typen av resenärer vill ingå i en kontext som upplevs 
som naturlig och inte är ryckt ur sitt sammanhang och därmed inbegriper den autentiska 
turistscenen även turisten själv och interaktionen mellan lokalbefolkning och turist 
(Andersson Cederholm, 1999). MacCannell (i Andersson Cederholm, 1999) ställer sig dock 
inte positiv till de turister som söker autenticitet i traditionella samhällen eftersom individen 
tycker sig ha förlorat den i det egna moderna samhället. Varje försök av den moderna 
människan att bevara naturen, naturfolken eller det förgångna och tillskriva dessa en äkthet 
leder, enligt MacCannell (i Andersson Cederholm, 1999), till att nuet skiljs ännu mer från det 
förgångna. 
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4. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel diskuteras de olika metoder som har använts för att samla in de empiriska data, 
såsom deltagande observation och semistrukturerad intervju. Jag lyfter upp de praktiska 
aspekterna av desamma samt eventuell kritik som går att rikta mot dem. Därefter presenterar 
jag hur urvalet har gjorts samt presentationen av analys och slutsatser. Slutligen diskuterar jag 
sanningskriterierna vilka bedömer trovärdigheten av denna studie. 

4.1 Deltagande observation 
För att få klarhet i hur volontärturisternas tillfredsställelse formas använder jag mig av en 
etnografisk studie. Detta genomförs för att försöka tolka handlingar som uttryck för 
underliggande värderingar och synsätt (Bergquist & Svensson, 1999). Dock är det svårt att 
fullt ut genomföra en sådan studie under en så kort tid som en magisteruppsats sträcker sig 
(Bryman & Bell, 2005) och därmed har jag valt att använda mig av ”mikro-etnografi”. Detta 
innebär att jag under en kortare tid, en vecka, har valt att studera en viss aspekt av 
resenärernas kultur.  
 
Genom etnografin har forskaren möjlighet att göra direkta observationer och slippa använda 
sig av andrahandsdata såsom uttalanden från försökspersoner (Denscombe, 1998). I dessa 
observationer kan etnografen använda sig av olika roller (se Figur 4.1) och välja om hon vill 
vara öppen eller dold (Bryman & Bell, 2005). I denna studie har jag valt att vara deltagare 

som observatör då jag kommer att verka som en fullvärdig medlem i den sociala miljön men 
de övriga medlemmarna kommer att vara medvetna om den observationen jag gör. 
Anledningen till varför jag valt att inte vara fullständig deltagare är att jag nu får deras 
medgivande till att ingå i forskningen och därmed undvikit vissa etiska dilemman, samt att jag 
inte behöver smyga med dokumentationen av mina observationer (Bryman & Bell, 2005). 
Med förhoppningen att få en djupare förståelse och fler nivåer av insyn i gruppen är 
deltagande observation att föredra framför att enbart vara observatör (Frankfort-Nachmias & 
Nachmias, 1996). 
 

FIGUR 4.1: Roller som en deltagande observatör kan gå in i 

Källa: Bryman & Bell, 2005, s 343 

 

4.1.1 Praktiska aspekter av den deltagande observationen 
Under resan i Peru använde jag mig främst av samtal för att samla in data, detta skedde 
genom friare dialoger samt mer eller mindre förberedda intervjuer (Arnstberg, 1997). För att 
kunna få ut så bra data som möjligt gjordes en intervjuguide utifrån det teoretiska ramverket. 
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Genom teoriinsamlingen identifierade jag några teman som jag ansåg relevanta för studien 
och använde dessa som ramverk för den deltagande observationen samt de semistrukturerade 
intervjuerna (se Bilaga A). Både i början och i slutet av volontärresan höll jag 
semistrukturerade intervjuer med resenärerna. Dessa genomfördes på engelska och den första 
hölls på hotellet vi bodde första natten och den andra på restaurangen vi åt middag på sista 
kvällen. Jag hade även en semistrukturerad intervju med vår guide och den hölls på bussen 
mellan Cajamarca och Chota. Dessa placeringar av intervjuer var inte optimala enligt Bryman 
och Bells (2005) kriterier om att ha en lugn och avskild miljö, förutom intervjun på hotellet. 
Dock var det de bästa efter omständigheterna, och trots att vi satt på en fullsatt buss 
uppfattade jag att Juan Francisco utan svårighet kunde öppna sig och svara på mina frågor. 
 
Utöver de semistrukturerade intervjuerna har även ostrukturerade intervjuer använts under 
observationen. Vid dessa intervjuer har ingen lista med frågor använts (Saunders m.fl., 2003) 
utan jag som forskare har valt att ingripa så lite som möjligt i diskussionen. Vid dessa 
tillfällen har ett ämne introducerats och respondenterna har sedan fått utveckla sina idéer och 
fullfölja sina tankegångar. Detta inbjuder till en djupgående undersökning, vilket framförallt 
gynnar frågor som utforskar personliga erfarenheter och känslor (Denscombe, 1998). Dessa 
intervjuer har främst ägt rum under lediga stunder eller vid måltider. 
 
En forskare som genomför en deltagande observation måste så snart som möjligt dokumentera 
sina observationer på ett bestående sätt. Ett sätt är att använda sig av ”fältanteckningar”, som 
antingen kan nedtecknas eller spelas in på band (Denscombe, 1998). Under denna studie har 
både inspelade och nedtecknade anteckningar gjorts. Dessa anteckningar har gjorts avskilt 
från de andra så snart jag har haft möjlighet men senast i slutet av dagen (Bryman & Bell, 
2005). Under de semistrukturerade intervjuerna använde jag mig av en diktafon vilket även 
har använts under vissa av de övriga intervjuerna dock mycket mer diskret. Detta för att i 
möjligaste mån behålla den naturliga miljön och minimera störningar, och att de övriga 
aktörerna ska vara opåverkade av medvetenheten om att observationen genomförs 
(Descombe, 1998). Efter resans slut transkriberades de delar som var relevanta för studien. Då 
det under volontärprojektets gång dokumenterats mängder av information lyssnades allt 
igenom och det som var av betydelse dokumenterades även i tryckt form vilket underlättade 
vid skrivandet av empirikapitlet. 

4.1.3 Kritik mot deltagande observationer 
Under en deltagande observation riskerar etnologen att få obalans mellan intervjuandet och 
umgänget, vilket kan uppstå då man i intervjuandet är närgången och emellanåt ställer intima 
frågor. Det kan även lätt uppstå band mellan intervjuperson och intervjuare (Arnstberg, 1997). 
Detta var en balansgång som jag kände av mer och mer ju längre resan gick, men anser själv 
att jag lyckades väga av genom att ständigt påminna mig själv om vad mitt syfte var med 
denna resa. Enligt Denscombe (1998) är insiderkunskap inte alltid till fördel, det kan ibland 
leda till att forskaren får en ”blind fläck” och inte ser det uppenbara. Även detta har jag 
försökt motverka genom att försöka hålla en så objektiv syn på forskningsområdet som 
möjligt. 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Anledningen till att även en semistrukturerad intervju gjordes var att det inte var ett 
tillfredsställande antal resenärer på volontärprojektet som jag från början uteslutande hade 
tänkt studera. För att kunna analyser och jämföra resultaten valde jag därmed att genomföra 
ytterligare en intervju med en person som också hade varit iväg på ett volontärprojekt men 
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hon var fyra månader i Ghana, Afrika. Detta ger mig även möjligheten att identifiera 
eventuella skillnader och likheter mellan de olika volontärprojekten.  
 
Vid uppbyggnaden av den semistrukturerade intervjumallen användes samma teman som 
tagits fram inför den deltagande observationen. När man använder sig av denna metod har 
forskaren rätt att bitvis frångå sin mall, för ytterligare följdfrågor, eller ta frågorna i omvänd 
ordning vid behov. Detta gör att denna process är relativt flexibel och är beroende av hur 
personen som intervjuas förstår frågorna och hur viktiga han eller hon anser att dem är 
(Bryman & Bell, 2005). 

4.2.1 Praktiska aspekter av intervjun 
Precis som inför de semistrukturerade intervjuerna under den deltagande observationen 
gjordes en intervjuguide utifrån det teoretiska ramverket samt de data som hade framkommit 
under den etnografiska studien (se Bilaga B). Till skillnad mot de tidigare respondenterna var 
denna person svensk och intervjun genom fördes följaktligen på svenska. En intervju 
genomförs bäst om den sker i en avskild och lugn miljö (Bryman & Bell, 2005) och därför 
valdes ett kafé, med en lugn avskild hörna, speciellt ut för ändamålet. Tanken var också att 
hitta en neutral och bekväm miljö för respondenten för att öka möjligheten till access 
(Bryman & Bell, 2005).  
 
Jag inledde intervjun med att presentera ämnet och även erbjuda respondenten att få vara 
anonym. Därefter följdes den intervjumanual som i förväg hade gjorts med några avstickare 
och ytterligare utläggningar där det kändes nödvändigt för studiens skull. Efter intervjun 
tackade jag respondenten och vi bestämde att en kopia skulle skickas till henne efter att 
uppsatsen var färdig. Det var ett medvetet val från min sida att inte låta respondenten läsa 
materialet innan då det kunde uppfattas känsligt och hon därmed skulle vilja stryka saker hon 
sagt för att det inte kändes bra i tryckt form. För att få en permanent och fullständig 
dokumentation av intervjun användes en diktafon (Denscombe, 1998) från vilken jag 
transkriberade hela materialet efteråt. 

4.2.2 Kritik mot semistrukturerade intervjuer 
Under intervjun kändes det som att jag fick en god kontakt med respondenten genom att hon 
verkade lugn och att jag fick en bra tillgänglighet, vilket kan bero på att vi sedan tidigare är 
bekanta. Något som nämnts tidigare är vikten av att hålla intervjun på en lugn och avskild 
plats (Bryman & Bell, 2005) och som jag hade förutsett genom att välja ut ett lugnt kafé. 
Dock var det mycket bakgrundljud på inspelningen vilket kunde ha påverkat transkriberingen. 
Detta avhjälpte jag emellertid genom att omgående transkriberade materialet när jag hade det 
färskt i minnet samt genom att ta hjälp av mina anteckningar som jag tagit under intervjun.  

4.3 Urval 
Innan den slutliga volontärresan valdes ut hade en omfattande sökning på Internet gjorts för 
att se vilket utbud som fanns att tillgå. Inledningsvis letade jag upp alla olika resmål som 
utgav sig för att uppfylla krav på hållbar turism. Därefter gjordes ett bekvämlighetsurval som 
grundade sig på pris, tid och övriga praktiska aspekter. Detta urval slutade med att jag stod 
med The Stove Trek Tour som den mest optimala resan. Inom gruppen som jag åkte med har 
inget urval gjorts, och var inte tänkt att göras heller, då organisationen hade sagt att det skulle 
vara mellan två och 14 personer. Tyvärr, för studiens skull, var vi bara tre personer i gruppen 
vilket medförde att jag fick komplettera med ytterligare en intervju efter hemkomst. 
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Vid urvalet av intervjuobjektet till den semistrukturerade intervjun användes även där ett 
bekvämlighetsurval. Till skillnad från kvantitativa metoder har inte kvalitativa metoder 
samma behov av att kunna generalisera sina resultat, utan den huvudsakliga samplings-
metoden som används är ett avsiktligt urval, där personer, inramning och aktiviteter medvetet 
väljs för att förse information som inte kan anskaffas på annat sätt från detta sampel 
(Maxwell, 2005). Med ett bekvämlighetsurval använder sig forskaren av respondenter som 
finns tillgängliga för densamme. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är att det inte är 
säkert att respondenterna är representativa för gruppen som undersöks (Bryman & Bell, 
2005). Då jag eftersöker personer med så specifik erfarenhet och jag inte någonstans har hittat 
någon form där det ges en god överskådlig bild över personer som har varit på volontärresor 
så valde jag att gå till den i min omgivning med relevant erfarenhet. Det är konstaterat att 
forskaren påverkar sin studie genom att använda sig av undersökningsobjekt som han eller 
hon själv anser passar in i studien (Trost, 2005), dock anser jag att jag inte har valt över flera 
olika personer utan jag har tagit den som fanns till förfogande. 

4.3 Presentation och analys  
Kvaliteten på de ljudupptagningar som hade gjorts under intervjuerna var av relativt god 
kvalitet och vilket innebar att en ordagrann transkribering kunde göras. Efter att 
transkriberingarna var gjorda kodades materialet för att bättre kunna bryta ner de data som 
fåtts in och ordna de i olika kategorier vilket underlättade jämförelsen i svaren mellan de olika 
respondenterna (Maxwell, 2005). I presentationen av empirin valde jag att presentera 
materialet i samma teman som användes till att konstruera intervjumanualerna. I denna 
presentation har även översättningar gjorts från engelska till svenska på majoriteten av 
respondenterna, vilket även gäller de citat som finns i empiri- och analyskapitlen. När man 
översätter material finns det risk att det blir missriktat men jag då jag har använt mig av 
engelsklexikon och gått igenom texten ett flertal gånger anser jag att risken för detta är 
minimal. Analysen binder samman de empiriska data med de teoretiska genom de tolkningar 
jag har gjort av materialet, vilket senare leder fram till studiens slutsatser. 

4.4 Sanningskriterier 
Det finns flera olika sanningskriterier för att mäta värdet på en kvalitativ forskning. Bryman 
och Bell (2005) hävdar att en trovärdig kvalitativ studie kan avgöras genom bedömningen av 
fyra delkriterier, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 
och bekräfta. 

4.4.1 Tillförlitlighet 
Enligt Silverman (2006) kan tillförligheten till en studie försvinna om författarens 
förförståelse har förvrängt de framtagna data. Detta kan motverkas genom att försäkra sig om 
att forskningen har gjorts genom att följa alla tänkbara regler för att försäkra sig om 
tillförlitligheten från studiens deltagares perspektiv. Eftersom det finns ett otal olika 
skildringar av den sociala verkligheten är det endast respondenterna som slutligen kan 
bedöma tillförlitligheten i studien (Bryman & Bell, 2005). 
 
Genom att jag verkade som öppen deltagande observatör hade jag möjlighet att använda mig 
av diktafon i mycket stor utsträckning, så även under intervjuerna, vilket gör att jag har 
möjlighet att gå tillbaka och lyssna på deras exakta ord. För att öka tillförlitligheten ytterligare 
såg jag till att tydliggöra deras eget val att vara anonyma och även förklara hur jag avsåg att 
använda materialet. Med detta i åtanke anser jag att denna studie håller en god tillförlitlighet. 
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4.4.2 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar till stor del om hur generaliserbar en kvalitativ studies slutsatser är. För 
att förbättra överförbarheten uppmanas den kvalitativa forskaren att ge en fyllig redogörelse 
av de detaljer som är väsentliga i studien. Om en person senare vill överföra resultaten till en 
annan kontext är det den personens ansvar att bedöma hur pass överförbart materialet är 
(Bryman & Bell, 2005). 
 
Enligt min mening har jag presenterat en bred teoretisk bas i denna studie för att på så vis ge 
en tydlig bild av vad denna studie bygger på. Respondenterna har även de en god erfarenhet 
av volontärturism med hänsyn till de frågor som jag vill undersöka vilket har underlättat 
analysen. Slutligen är de slutsatser som framkommit av generell art och kan därmed enligt 
mig överföras till andra organisationer och destinationer, dock med hänsyn till att det är den 
andra personens beslut att fatta om så är fallet. 

4.4.3 Pålitlighet 
För att avgöra pålitligheten i en studie bör författaren anta ett granskande synsätt där de 
tydligt försöker förklara hur studien har genomförts för att underlätta förfarandet av att 
genomföra studien en gång till och få liknande resultat (Bryman & Bell, 2005). Svårigheterna 
med att utföra den deltagande observationen ytterligare en gång på exakt samma sätt bör 
uppmärksammas. Detta på grund av att denna miljö inte är statisk utan alltid föränderlig. 
Dock har jag dokumenterat och förklarat alla tillvägagångssätt för att samla in de empiriska 
data på ett så utförligt sätt att det ska gå att genomföra en liknande studie igen. 

4.4.4 Konfirmerbarhet 
I samhällelig forskning är det omöjligt att vara fullständigt objektiv, dock är den viktigaste 
aspekten därmed att författarna har agerat i god tro och eftersträvat att eliminera partiskhet 
(Bryman & Bell, 2005). I denna studie har det varit ofrånkomligt att inte innefatta tolkningar 
och på grund av detta har jag så utförligt som möjligt beskrivit min förförståelse och mina 
tidigare erfarenheter som kan vara relevanta för studien. Likväl har min ambition varit att 
förbli så neutral som möjligt under datainsamlingen och jag har försökt undvika att påverka 
respondenternas svar under intervjuerna eller samtalen. Vid transkribering och analysarbetet 
har jag också jobbat för att inverka på materialet i så liten utsträckning jag har kunnat. 
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5 EMPIRI 

Detta kapitel är uppdelat i två avsnitt och presenterar först de data som den deltagande 
observationen gav och därefter resultaten från den semistrukturerade intervjun. Båda avsnitten 
inleds med en bakgrundsbeskrivning av organisationerna, resan och de inblandade parterna. 
Därefter görs en presentation av de förväntningar och upplevelser som resenärerna haft under 
sina resor. Avslutningsvis sker en diskussion om deras resas bidrag. 

5.1 Peru 

5.1.1 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att ge en kort introduktion av guiden som var med under hela resan 
och vilken erfarenhet han hade i bagaget. Detsamma kommer jag att göra med de två 
resenärer som deltog i projektet utöver mig. Jag kommer dock att inleda avsnittet med en 
presentation av den organisation som vi reste med samt en presentation av volontärprojektet 
och dess syfte. 

5.1.1.1 Organisationerna 

G.A.P. Adventures 
1990 lanserade Bruce Poon Tip G.A.P. Adventures med förhoppningen om att andra resenärer 
skulle dela hans önskan om att uppleva autentiska äventyr på ett ansvarstagande och hållbart 
vis. Idag har företaget vuxit från en person och en handfull resor till Latinamerika, till att ha 
över 500 anställda och erbjuder hundratals äventyr runt om i världen. Över 85 000 resenärer 
reser med G.A.P. Adventures varje år och fortfarande idag är kärnan i företaget att vara en 
ansvarstagande researrangör. Företaget utvecklar ständigt sina riktlinjer för att verka för 
hållbar turism, dock har de inte förändrat sin sociala medvetenhet och deras gräsrotsätt att 
resa. För att uppnå hållbar turism arbetar de med lokalsamhällen vilket ger möjligheter att 
hjälpa lokala ekonomier samtidigt som man kan minska negativ miljö- och kulturpåverkan. 
G.A.P. Adventures förhoppning är att bli påverkansneutrala. För att uppnå detta har de olika 
program där de planterar träd runt om i världen för att kompensera för de koldioxidutsläpp de 
orsakar genom olika transportmedel. De sponsrar även sociala och kulturella projekt genom 
sin ideella verksamhet Planeterra. Många av projekten kan man besöka genom deras 
gruppresor eller så kan man delta själv i någon av deras många volontärresor, ”vilket ger 

givande erfarenhet för resenärer som vill jobba tillsammans med lokala samhällen och hjälpa 

till att förbättra den grundläggande levnadsstandarden för folket i området” (G.A.P. 
Adventures, 2009). 
 
Alla vi resenärer som deltog i denna volontärturistresa hade bokat våra biljetter genom G.A.P. 

Adventures det visade sig dock att de i sin tur har köpt uppdraget av ett lokalt projekt drivet av 
Socio Adventures. Så när vi var i Lima, Peru, var det G.A.P. Adventures som tog hand om oss 
för att sedan bytas till Socio Adventures när vi kom till Cajamarca. 
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Socio Adventures 
Under en av Ben Eastwoods expeditioner som bergsklättrare i Anderna bodde han hemma hos 
en familj i Cajamarcas norra provins. Där byggde han den första spisen vilken blev en succé 
och alla familjer i samhället ville ha en sådan spis. 2003 startade Socio Adventures och i mars 
2004 erbjöds The Stove Trek Tour för första gången. Under de fem år som projektet har 
bedrivits har det hjälpt över 150 familjer att byta ut sina gamla spisar mot nya, mer 
hälsosamma. Fokus ligger på att erbjuda äventyrsresenärer unika möjligheter att hjälpa det 
lokala folket och samhällen i utvecklingsländer och underpriviligerade samhällen samtidigt 
som de reser. Socio Adventures anser att ”alla semesterfirare ska ha möjligheten att hjälpa 

underpriviligerade familjer eller samhällen medan de reser” (Socio Adventures, 2009). 
 
Socio Adventures har behållit sin sociala fokus på att hjälpa lokala individer när de har 
expanderat sin organisation från denna enstaka tur till att innefatta flertalet resor i Peru, 
Amazonas, Galapagosöarna och Ecuador. Dessa resor följer fyra olika riktlinjer som Socio 

Adventures stödjer, nämligen; utbildning, medicinsk assistans, byggnation och miljöhantering. 
Bidragen till de lokala personerna och samhällen från Socio Adventures resor kan antingen 
vara direkta eller indirekta. De har därför valt att dela in sina resor i ett ”tre-skikt-system” 
beroende på vilken interaktion som krävs av resenären och hur direkta bidragen är för det 
lokala samhället. Det första skikten kräver en hög interaktion med det lokala folket och 
medför direkta bidrag såsom tegelstenar till exempel. The Stove Trek Tour tillhör denna typ 
av resa. Det andra skiktet består av direkt donation av utbildning eller medicin och det tredje 
skiktet är indirekt stödjande (Socio Adventures, 2009).  

5.1.1.2 Resan 
Söndagen den 8:e februari var vi tre resenärer som möttes för första gången på ett hotell i 
Lima, Peru. Dagen efter tog vi ett morgonflyg en timme norrut till en stad vid namn 
Cajamarca. Väl där möttes vi av vår guide som installerade oss på lokalbussen som under sju 
timmars tid skulle ta oss till Chota varifrån en taxi skulle ta oss vidare till The Blue Poncho 

Lodge som skulle bli vårt boende de närmsta dagarna. Resan tog hela dagen så det var redan 
mörkt när vi kom fram men nästa förmiddag hade vi möjlighet att gå runt i området och se oss 
omkring. På eftermiddagen började vi med arbetet som då gick ut på att tillverka en skorsten. 
Den tredje dagen kom vi för första gången hem till den familj som vi skulle hjälpa och 
påbörjade då arbetet med att mura grunden till spisen. På eftermiddagen var vi lediga men 
kunde tyvärr inte göra mycket mer än att sitta och spela spel, då det var regnperiod i bergen 
och regnet öste ner. Dag fyra återvände vi till familjen och avslutade arbetet med spisen och 
hade återigen en ledig eftermiddag. Denna eftermiddag fylldes med födelsedagsfirande för 
ägaren av The Blue Poncho Lodge’s son och ett besök hos den lokala väverskan och 
osttillverkaren. Tidigt nästa morgon tog vi en taxi till Chota och satte oss återigen på den sju 
timmar långa bussen tillbaka till Cajamarca. Där hade vi eftermiddagen och kvällen till att 
utforska staden, där Inkariket föll, innan vi dagen efter tog flyget tillbaka till Lima där resan 
avslutades. För en utförligare resebeskrivning se Bilaga C. 

5.1.1.3 Guiden 
Juan Francisco jobbar som guide för Socio Adventures och möter därmed upp resenärerna när 
de kommer till Cajamarca och följer dem sedan hela vägen till det lodge där de ska spendera 
de kommande dagarna. Han är även med under dagarna och bistår med information om 
området och initierar eventuella aktiviteter utöver själva volontärarbetet med spisarna. Juan 
Francisco har jobbat för Socio Adventures i två år där han började med att enbart möta upp 
turisterna vid flygplatsen och sedan blev han lokal guide i Cajamarca för att nu ha ett 
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ytterligare ansvar under hela volontärprojekt såsom The Stove Trek Tour. Han är 34 år och är 
född och uppvuxen i Cajamarca och har ingen ambition att flytta därifrån vilket annars är 
relativt vanligt bland lokalbefolkningen. 
 
Utöver Juan Francisco hade vår lilla grupp även en arbetsledare/guide vid namn Mercedes. 
Han var 36 år gammal och hade jobbat som ”spisexperten” sedan projektet drogs igång 2004. 
Han kommer ursprungligen från Chota där han fortfarande bor kvar och jobbar nu således 
med Socio Adventures. Han är mycket hjälpsam till naturen och mycket noggrann i sitt jobb 
med spisarna. Tyvärr talade han enbart spanska så vi hade svårigheter att kommunicera och 
Juan Francisco fick ofta komma in som tolk.  

5.1.1.4 Resenärerna 
Jennifer är 24 år och det var första gången som hon reste till Sydamerika. Hon är bosatt i en 
mindre ort utanför Toronto. Jennifer har högskoleutbildning inom både jordbruk och 
journalism och hoppas på att i framtiden få jobb på en tidning riktad till stadsbefolkningen där 
hon får skriva om utvecklingen inom jordbruket. Tidigare har hon vid ett tillfälle rest iväg för 
att delta i ett volontärprojekt. Den gången åkte hon till Belize på Bahamas med SHARE 

organization där hon och resten av volontärerna hjälpte till på en skola. 
 
Jennifer reste tillsammans med sin man Mathias med vilken hon har varit gift med i lite drygt 
ett år. Mathias är 27 år och jobbar som mekaniker för tunga fordon. Det var även hans första 
resa till Sydamerika och för honom var det första gången som han deltog i ett volontärprojekt 
som detta. Deras tidigare resvanor består av resor till Europa där de besökt släktingar och 
vänner i främst Tyskland, Österrike och Ungern. De har även rest runt lite i USA men som 
Jennifer sa ”dessa har enbart varit nöjesresor”. Förra sommaren bilade de två i Kanada i tre 
månader och försökte hitta korttidsarbeten runt om på de ställen de besökte för att kunna klara 
sitt uppehälle. Under tiden jobbade de med allt från jordbruk, cowboy till gruvarbeten. Med 
denna erfarenhet i ryggen är man inte rädd för att ta i eller att göra mer ”skitiga” 
arbetsuppgifter vilket kan förkomma vid volontärarbeten. Jennifer berättade även att hennes 
syster i juni ska åka till Bolivia för att vara med på ett annat volontärprojekt för att bygga en 
skola. Detta visar på att deras familj har en hög medveten nivå när det kommer till denna form 
av resande. 
 
Under resan diskuterades bland annat hur volontärkulturen skiljer sig framförallt mellan 
Sverige och Kanada. Jag påstod att vi i Sverige inte har någon sådan kultur att tala om, att 
gemene man näst intill aldrig är ute och ställer upp på att jobba gratis i samhället. Det skiljer 
sig avsevärt från den kanadensiska kulturen där det är relativt vanligt att man ställer upp för 
sitt samhälle och hjälper till på ålderdomshem, i kyrkan eller dylikt. De har även med i 
läroplanen i de flesta utbildningar att man ska ut och volontärarbeta en viss period. Denna 
skillnad kan vara en av anledningarna till att det främst är kanadensare och amerikaner som 
under åren har deltagit i The Stove Trek Tour. För enligt Juan Francisco är de mest frekventa 
nationaliteter, som kommer till detta volontärprojekt; amerikaner, kanadensare och 
australiensare, jag var den första svensk han hade träffat. Det har varit några europeiska 
resenärer men de har varit från Storbritannien, Tyskland, Holland och Spanien.  

5.1.2 Förväntningar och upplevelser 
I detta avsnitt redogörs för varför resenärerna har valt just The Stove Trek Tour och vilka 
förväntningar resenärerna har i början och under resans gång och senare hur dessa införlivas. 
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Det blir även en fördjupning i vilka upplevelser de tror blir/blev de mest värdefulla och varför 
det blev just dem. 

5.1.2.1 Guidens mening 
Juan Francisco berättade att ”många av turisterna vill göra något annorlunda” när de 
kommer på The Stove Trek Tour. Flertalet har uttalat att de vill göra en insats till samhället 
genom att bygga dessa spisar. Han har också uppmärksammat resenärernas vilja att komma 
ifrån den vanliga turistrutten och han menar då på att denna tur är ett utmärkt alternativ till 
det. I övrigt säger Juan Francisco att han inte vet så mycket om vilka förväntningar 
resenärerna har inför resan men han säger att ”många ger en mycket positiv reaktion när de är 

här”. Han är dock mycket mån om att göra sitt yttersta för att upplevelsen i alla fall inte ska 
bli sämre än förväntat. Vid promenader i närområdet förklarade Juan Francisco att bergsfolket 
är ett mycket blygt folk så om de knappt hälsade eller tittade en i ögonen berodde det på detta. 
Han ville på det sättet försäkra oss om att befolkningen inte var avogt inställda till oss utan 
istället var mycket nyfikna på oss ”gringos” (vita) men inte vågade ge utlopp för det i någon 
större utsträckning. 

Arbetet 
Vad gäller turisternas förväntningar för det praktiska arbetet som ska genomföras säger Juan 
Francisco att det skiljer sig kraftigt. ”Vissa som kommer hit vill jobba hela tiden och bygga 

fler spisar … andra är oroliga för att det är för tungt arbete som ska läggas ner och att de 

fysiskt inte kommer att orka med.” Fast det senare menar Juan Francisco att det aldrig har 
varit någon i efterhand som har tyckt att det varit för ansträngande arbete. Det poängterar han 
genom detta påstående: ”När vi jobbar med spisarna hjälps ju alla åt och sen tar ju Mercedes 

hand om allt och leder arbetet.” 

Komforten 
Juan Francisco säger också att det är många som blir förvånade över att de kommer så långt 
bort ifrån stadscivilisationen. De flesta menar att det är en mycket positiv aspekt men Juan 
Francisco, och Socio Adventures, är rädda att det kan vara så att turisterna uppfattar den långa 
resan dit som för ansträngande. Denna betänklighet har kommit efter det att näst intill alla 
turister som har deltagit i projektet har kommenterat speciellt den långa bussfärden. Juan 
Francisco tillägger dock att han än så länge inte har stött på någon som inte tycker att resten 
av resan har vägt upp den långa färden. 
 
En annan del, förutom transporten, som Juan Francisco ser som en kritisk del av resan är 
boendet. De har lagt stor vikt vid att tillgodose ett bekvämt boende för resenärerna, med 
rymliga rum, dusch, varmvatten och god hemlagad mat. Detta har varit en av prioriteringarna 
ända från att projektet startade och The Blue Poncho Lodge byggdes för att kunna ta emot 
turister. Juan Francisco menar att boendet oftast är det turisterna är mest orolig för inför resan 
men att de oftast är mycket nöjda med bekvämligheterna på plats. 

5.1.2.2 Resenärernas förväntningar och upplevelser 
Jennifer och Mathias hade sedan en tid tillbaka bestämt sig för att resa iväg en månad men 
destinationen var inte bestämd. De hade valt mellan Sydamerika och Australien vilket ledde 
till att den slutliga resan blev relativt impulsivt bokad. Mathias berättade att de hade letat runt 
på Internet och tillslut hittat The Stove Trek Tour och bokat den tillsammans med 
flygbiljetterna två veckor före avresan. Från början hade de inte haft speciellt höga krav utan 
mest varit på jakt efter någon form av organiserad tur som de kunde inleda deras tid i Peru 



Empiri 
 

 

 
 - 32 - 
 

med för att sedan resa runt själva. Att det slutligen blev denna resa berodde på att Jennifer 
gärna ville göra volontärarbete i Sydamerika vilket gjorde denna tur som ett självklart val när 
de hittade den på GAP’s hemsida. Jennifer sa även att ”en av de främsta anledningarna till 

varför den verkade bra var för att den var kort så att vi kunde ha gott om tid efteråt att resa 

själva också”. Hon tillade också att ”jag gillade också att vi skulle vara i byn tillsammans 

med folket”. Mathias kommentar till valet av resan var att ”få se en mer autentisk sida av 

Peru och för att hjälpa folk”. 
 
Den första kvällen i Lima under informationsmötet med en representant från GAP verkade 
varken Jennifer eller Mathias speciellt insatta i vad som skulle hända under veckan. Det kan 
antingen ha berott på att GAP hade gett dem dålig information i förväg eller att de inte hade 
tagit sig tid att sätta sig in i informationen själva. Det kan även ha berott på att allt var så nytt 
när de bara dagen innan hade kommit till Peru och Sydamerika för första gången och därmed 
inte visste riktigt vad de skulle förvänta sig i första läget. Då de senare under resan 
kommenterade och verkade pålästa på det material som GAP hade skickat till dem visar det 
på att de nog i början var avvaktande och lät det som skulle ske att ske utan att oroa sig för 
mycket. Det bör även tilläggas att, Paula, den utsända personen från GAP inte själv var 
speciellt påläst om The Stove Trek Tour, då hon inte visste exakt vad som skulle hända eller 
ens på vilken höjd över havet vi skulle befinna oss. Hon sa att det skulle vara densamma som 
Lima, det vill säga på 0-100 meter över havet, när det visade sig att vi skulle befinna oss på 
3000 meter över havet. Detta var en av de saker som både Jennifer och Mathias 
kommenterade ett antal gånger under resan tillsammans med att Paula inte kunde förklara 
vilka arbetsuppgifter som vi skulle utföra när vi väl kom på plats. 

Arbetet 
Jennifer hade förväntat sig att det arbete som vi skulle utföra skulle vara hårdare än det i 
verkligheten var och att vi skulle ha arbetat fler timmar. Hon sa att ”jag skulle vara villig att 

arbeta mer och framställa fler spisar under tiden vi är här”. Även Mathias gav en liknande 
kommentar under arbetet när han ifrågasatte varför vi endast gjorde en spis när vi lätt skulle 
klara av att göra flera på ett mycket mer effektivt sätt. Den diskussionen avslutades med att 
det nog var det att vi var formade av industriländernas syn på effektiv produktion, vilket lös 
igenom, dock visade både Jennifer och Mathias på vad jag skulle beskriva som en mindre 
besvikelse att vi inte kunde bygga fler spisar under vår tid där. Vi hade då kunnat göra ett 
större bidrag till samhället genom att hjälpa fler familjer vilket var en av förhoppningarna 
inför resan för framförallt Mathias, men även Jennifer uttryckte en sådan önskan.  
 
Mathias var även mycket imponerad över det arbete som vår arbetsledare, Mercedes, lade ner 
på projektet. ”Han är så noggrann och har sådan stolthet i sitt arbete.” Enligt Mathias var 
det tydligt att Mercedes ville lämna ifrån sig en perfekt, rak och snygg, spis och att det inte 
handlade om att bara bygga ihop något för att få arbetet gjort. Detta gav Mathias känslan av 
att vad vi gjorde i projektet var något bestående som lokalbefolkningen för en längre tid 
skulle kunna komma att uppskatta. 

Komforten 
Varken Mathias eller Jennifer hade förväntat sig att resan från Lima till vår slutdestination 
skulle vara så omfattande. ”Jag trodde verkligen inte att bussresan efter flyget till Cajamarca 

skulle vara så lång” sa Jennifer när vi väl kommit fram efter 14 timmars resa. I efterhand sa 
hon dock att det inte påverkade hennes upplevelse i någon större utsträckning. Mathias tyckte, 
delvis på grund av sin längd, att resan var mycket obekväm och väldigt lång. De båda 
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diskuterade om det inte skulle gå att göra den kortare på något sätt eller göra den mer bekväm 
men de kom då fram till att trots de obekväma omständigheterna var det en del av upplevelsen 
som bidrog till dess unikhet och äkthet. De menade på att det var tack vare den långa resan 
som de hade kommit så långt ut på vischan, långt ifrån det normala turiststråket. 
 
Boendet överträffade både Mathias och Jennifers förväntningar. Till en början hade nog 
Mathias förväntat sig att vi skulle bo inne i staden på hotell för när vi satt i bilen den sista 
biten till vårt boende kommenterade han flera gånger hur vårt boende skulle komma att bli nu 
när vi åkte längre och längre från staden. Hans kommentar senare var dock att ”The Blue 

Poncho Lodge var riktigt fräscht och inte alls så ruggigt” som han hade förväntat sig. 
Jennifer sa att det boendet ”var mycket bra och rent” och att det var just renheten som hon 
hade varit orolig för innan de kom fram. Hon sa även att hon mycket väl kunde bo mycket 
mer primitivt än vad vi gjorde så länge som det kändes rent och att det inte märktes hur 
många människor som hade delat till exempel samma lakan. Även om de var mycket nöjda 
med boendet gav de ändå skenet av att de mycket väl hade kunnat tänka sig att bo med 
familjen vi hjälpte om det hade varit möjligt. Mathias kommenterade vid ett tillfälle att han 
trodde att vi skulle ha kommit ännu närmare varandra om vi hade bott med familjen. 
 
Både Mathias och Jennifer insåg att det hade varit praktiskt mycket svårt att bo hemma hos 
familjen då deras hus var så litet. Istället kom de mycket bra överrens med Celia som skötte 
hushållsarbetet för oss på The Blue Poncho Lodge. Hon blev deras möjlighet till att se hur det 
dagliga arbetet kunde te sig och främst Mathias var mycket mån om att hjälpa henne i 
möjligaste utsträckning. Jennifer sa att hon tyckte Celia var så gullig och hjälpsam och att hon 
hade ett sådant tålamod när de försökte kommunicera med varandra, trots språkförbistringen.  

Mest värdefulla upplevelsen 
I början av resan trodde Jennifer den mest värdefulla upplevelsen skulle bli att ”få en riktigt 

nära känsla av hur folket lever”. Mathias sa att han trodde att det skulle bli ”interaktionen 

med den familj vi ska hjälpa eftersom deras liv skiljer sig så mycket från vad jag är van vid 

från Kanada”. Jennifer trodde att få möjligheten att komma så nära lokalbefolkningen skulle 
ge henne en erfarenhet och förståelse för fattigdom och levnadsstandarden i utvecklingsländer 
som unga i industriländerna inte kan förstå utan att uppleva den själv. ”Det är så avlägset 

från allt vi känner till från våra egna liv” menade Jennifer. 
 
I slutet av resan ansåg Jennifer fortfarande att ha fått möjlighet att få komma så nära inpå 
lokalbefolkningen var den mest värdefulla upplevelsen. Hon var mycket positiv till att vi hade 
bott mitt ibland dem vilket gav oss möjlighet ”att vandra runt i området och möta dem samt 

se hur de levde”. Detta gav Jennifer, enligt henne själv, en god förståelse för hur det verkliga 
livet kunde se ut i en peruansk by. Hon var även förvånad över att utvecklingen hade nått så 
långt även så här långt ut på landet vilket visar sig ibland annat följande citat. ”Man ser folk 

överallt gå omkring med mobiltelefoner. Och såg du Internetkaféet i Cajamarca? Det var 

verkligen modernt med alla de senaste prylarna.” 
 
Då de flesta i den region vi besökte var jordbrukare ansåg Mathias i slutet av resan att den 
mest värdefulla upplevelsen var ”att se hur peruanerna lever på landsbygden och speciellt 

deras jordbruksmetoder” då denna typ av jordbruk är något som han sedan tidigare har stort 
intresse för. Även Mathias gillade att vi hade fått komma så långt bort från turiststråket och i 
och med det fått en chans att se det ”verkliga” Peru. ”Vi har ju till och med fått vara med på 

födelsedagskalas!” påpekade han nöjt. Den sista eftermiddagen i The Blue Poncho Lodge 
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firade ägarens son sin femårsdag och alla barn i området var inbjudna. Trots att Mathias hade 
känt sig obekväm i början började han så småningom slappna av och njuta av den upplevelse 
han faktiskt hade chans att vara med om. Anledningen till att han hade känt sig obekväm till 
en början var att han tyckte att han trängde sig på genom att vara där, detta la sig dock när han 
fick uppgiften att dokumentera kalaset eftersom pappan inte hade någon egen kamera. 

Språket 
Både Jennifer och Mathias var mycket nöjda med The Stove Trek Tour när vi efter en vecka 
kom tillbaka till Lima. Jennifer uttryckte det som följer: ”Allt har varit jättebra!” Det 
Mathias möjligtvis såg som ett problem så här i efterhand var språkförbistringen. Han menade 
på att om man hade kunnat språket hade man haft möjlighet att komma ännu närmare 
lokalbefolkningen genom att man hade kunnat kommunicera med varandra. Jennifer höll med 
om att språket hade varit ett problem men samtidigt menade hon på att deras avsaknad av det 
spanska språket gjorde att de fick en helt annan upplevelse än om de hade kunnat tala 
spanska. Nu var de tvungna att kämpa mer för att bli förstådda och använda sin fantasi i större 
utsträckning för att förstå och bli förstådda. Det höll Mathias med om, för som det var nu såg 
han det som en extra utmanande upplevelse då på grund av att de enbart är engelskspråkiga 
hamnar i en situation där de ”blir helt avskurna från omvärlden och ingen pratar engelska”. 
Mathias fortsatte att säga att det genom detta blir ”en mer autentisk och större upplevelse än 

om vi hade valt att åka till Australien”, som de inledningsvis hade övervägt. Där hade 
kulturskillnaderna med största sannolikhet inte blivit lika stora för dem och språket hade inte 
varit något hinder så i efterhand tyckte Mathias att valet Peru var ”väldigt mycket bättre och 

spännande att vara på ett sådant här genuint ställe”. Jennifer menade också att när de senare 
kommer tillbaka till Kanada kommer de, tack vare den här erfarenheten, ha en större 
förståelse för de icke engelskspråkiga personer som finns där som har precis samma problem 
som de har med spanskan fast de andra har det med engelskan. 

5.1.3 Resans bidrag 
I detta avsnitt ges en redogörelse hur resenärerna anser att The Stove Trek Tour skiljer sig mot 
tidigare resor de har gjort. Det diskuteras även vilka fördelar och nackdelar som finns med 
denna form av resande både för dem som resenärer samt för det mottagande samhället. Till 
sist ges en inblick i hur de tror att denna typ av resande bidrar till hållbar turism. 

5.1.3.1 Guidens mening 

Turistaspekten 
Fördelarna med The Stove Trek Tour för turisterna var, enligt Juan Francisco, att de har en 
möjlighet att komma nära bergsfolket och se hur de verkligen lever. ”Du får komma hem till 

en familj och se deras hus” berättade han och menade på att det kunde vara en unik 
upplevelse för turisterna när de kommer. Andra fördelar kan vara att turisterna får möjlighet 
att blanda nytta med nöje. ”Att komma hit och jobba i projektet gör att du kan bidra till 

samhället” menar Juan Francisco, vilket han tror att allt fler turister vill uppleva. 

Lokalbefolkningsaspekten 
Juan Francisco menade på att The Stove Trek Tour bidrog enbart med fördelar till 
lokalbefolkningen. I sig var projektet småskaligt men med tanke på hur många familjer som 
hade fått hjälp med att få nya spisar var projektet mycket gynnande. För dessa spisar 
behövdes verkligen, påpekade Juan Francisco, speciellt för kvinnorna som spenderar en stor 
del av dagen vid spisen. Med de gamla spisarna står de och andas in den farliga röken som 
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inte avleds ut ur köket annat än ur dörren, sen krävs det mer ved i den gamla modellen, vilket 
är en bristvara, samt att den inte håller värmen lika bra.  
 
Juan Francisco förklarade att ”när lokalbefolkningen bygger nya hus bygger de inte de 

hälsosamma spisarna för det är tradition att bygga på det gamla sättet”. Detta gör att 
projektet måste gå in och hjälpa även de nya husen med att bygga bättre spisar. Både Mathias 
och Jennifer ifrågasatte detta och undrade om det var ett sätt att få spisarna gratis genom 
Socio Adventures. Men Juan Francisco sa att så inte var fallet och fortsatte med att ”det finns 

de som inte är medvetna om skillnaderna och fördelarna med dessa spisar”.  

5.1.3.2 Resenärerna tycker till 
För Mathias var den största skillnaden mellan denna resa och resor som han tidigare har gjort 
att han faktiskt fick hjälpa människorna på plats genom sitt volontärarbete. Detta var nytt för 
honom då han aldrig tidigare har gjort något liknande. Han nämnde återigen språkbarriärerna 
vilket även det var nytt för honom. Han har aldrig tidigare rest någonstans där han inte har 
kunnat språket överhuvudtaget. För Jennifer, som tidigare har varit på ett volontärprojekt i 
Belize, var den största skillnaden ”att vi faktiskt byggde något som kommer att förbättra 
människors liv”, vilket de inte gjorde på det andra projektet. 

Turistaspekten 
Jennifer påstod att en stor fördel med den här typen av resande är att det ger verkligt mening 
för resenären. ”Du får interagera med landet du besöker istället för att bara se det” fortsatte 
hon. Detta gav en djupare förståelse för kulturen och befolkningen vilket Jennifer inte trodde 
att man skulle få om man enbart höll sig i den traditionella turistbussen. När Mathias jämförde 
denna typ av resande med andra ansåg han att ”denna typ är mycket mer uppfyllande sätt att 

resa”. Enligt honom får man ett mycket större utbyte mellan kulturerna och genom att få 
komma så nära lokalbefolkningen har även turisterna en mycket större möjlighet att lära sig 
mer och få en större förståelse för sitt resmål. Både Jennifer och Mathias menade på att denna 
resa gav dem chansen att träffa de verkliga personerna som levde och verkade där för sin egen 
överlevnad och inte för turisternas skull och detta kändes mer äkta och var verkligen en 
upplevelse värd att ta med sig hem.  
 
Varken Mathias eller Jennifer framhävde några som helst klagomål under resan och hade även 
svårt att belysa negativa aspekter av resan även när man ställde direkta frågor. Dock menade 
Jennifer att nackdelar med ett sådant här projekt som The Stove Trek Tour kunde vara att allt 
inte var lika lätt och trevligt som vid en ”vanlig” gruppresa. Att man kommer närmre 
fattigdomen och ser hur mycket levnadsstandarden skiljer sig från vad man är van vid i 
industriländerna vilket kan ge en olustig känsla. Jennifer ansåg dock att fördelarna helt klart 
övervägde nackdelarna.  

Lokalbefolkningsaspekten 
På väg tillbaka till vårt boende den sista arbetsdagen uttryckte Jennifer att det kändes bra att 
hjälpa till på ett sådant här ställe där de var politiskt stabila, alla verkade ha mat för dagen och 
barnen gick i skola. Hon trodde att det skulle kännas mer hopplöst om man skulle utföra ett 
liknande projekt i till exempel Afrika. Anledningen till det var att där vet man inte om arbetet 
kommer de rätta personerna tillgodo på grund av att det där finns så mycket korruption till 
exempel. Här kunde vi tydligt se att arbetsmaterialet som vi indirekt hade betalat för kom 
familjen tillgodo då det fanns på plats när vi kom. Jennifer trodde också att fördelar för 
lokalbefolkningen med sådana här resor var att de pengar som vi spenderade både före och 
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under resan kom samhället till nytta, både genom de köp vi gjorde hos den lokala 
hantverkaren och de personer som vi sysselsatte genom att komma till Chota. Mathias ansåg 
att de fördelar som denna typ av resa medförde lokalbefolkningen var ”den hjälp de får 

genom volontärarbetet och även den interaktion de får genom att träffa folk från andra 

kulturer och de nya idéer som de tar med sig”. Han utvecklade detta genom att säga att det 
inte bara handlade om att resenärerna åkte därifrån med en större kulturell förståelse utan att 
även de lokala personer som resenärerna hade kommit i kontakt med också hade fått ta del av 
detta utbyte och fått en rikare förståelse.  
 
Mathias uppmärksammade dock att vi inte hade spenderat så mycket pengar i området som 
kanske skulle ha varit önskvärt för att verkligen känna att man bidrog till samhället. Detta 
berodde främst på att allt redan var inkluderat i priset vi hade betalat innan vi åkte och när vi 
väl var på plats vid The Blue Poncho Lodge så fanns det ingenstans man kunde spendera 
pengar. Så efter flera dagar utan att ha spenderat en krona blev vi tagna till grannen, som var 
väverska. Efter att ha fått en demonstration av hur hon arbetade var både Mathias och Jennifer 
måna om att verkligen handla något av henne för att på så vis kunna bidra till fler i samhället. 
Men utöver det kunde inte Mathias se att vi bidrog mycket till samhället, förutom familjen 
och den taxichaufför som tog oss till vårt boende från Chota. 

Hållbar turism 
Både Mathias och Jennifer verkade vara överens om att denna form av resande var bra ur flera 
aspekter. Mathias menade på att genom volontärarbetet påverkar turisterna området både 
genom miljömässiga och sociala förbättringar. Jennifer fyllde i att spisen som vi byggde var 
mycket mer hälsosam för familjen så de slipper sitta med röken omkring sig hela dagarna 
samt att ”lokalbefolkningen behöver mindre ved vilket är bra för miljön och även då de inte 

har så mycket träd att göra ved av”. Mathias förtydligade också att den ekonomiska aspekten 
tillgodoses genom att man oundvikligen spenderar pengar i landet dock medger han att det 
inte fanns mycket för oss att spendera pengar på då allt för vårt uppehälle redan var inkluderat 
i priset. ”Förhoppningen är då att pengarna ändå kommer fram till samhället” vilket var det 
Mathias trodde. Jennifer ansåg också att denna typ av resa ”hjälper till att bygga vårt globala 

samhälle och hjälper till att bygga en förståelse mellan två mycket skilda platser”. I hennes 
fall gäller de en större förståelse mellan Kanada och Peru och hon uttrycker även att hon tror 
att ”det är bra att lokalbefolkningen vet att vi vill hjälpa dem”. 

5.2 Ghana 

5.2.1 Bakgrund 

Voluntary Childaid 
Voluntary Childaid grundades 2005 av holländske Robert van den Bos och har under de 
senaste åren tagit emot volontärer från hela världen till sina projekt i Ghana, Afrika. Projekten 
som volontärerna kan välja mellan är att jobba i skolor, skolbyggnationer, barnhem och 
sjukhus. Organisationen har ett syfte och det är att förbättra utbildningen och kvinnor och 
barns rätt i Ghana. De uppbyggnadsaktiviteter som Voluntary Childaid bedriver är främst 
fokuserat på att renovera existerande skolor för att öka barnens utbildningsmöjligheter och 
minska barnfattigdomen. Under två år har Voluntary Childaid byggt fyra skolor i tätt 
samarbete med andra organisationer som Wilde Ganzen, NCDO och Africa Schools Fund. 
Dessa skolor kan tillsammans ta emot 1000 elever. Organisationen anser att det är av stor vikt 
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att inkludera det lokala samhället i arbetet och därför jobbar volontärer och medlemmar från 
samhället i team under projekten.  

5.2.1.1 Resenären 
Therese är 26 år och avslutar till sommaren i år (2009) sin treåriga utbildning som 
sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola i Stockholm, i vilken stad hon även är uppvuxen. 
Hon anser själv att hon innan resan till Ghana i Afrika har rest relativt mycket men hon 
påpekar att hon dock aldrig har rest som volontär förut. Däremot har hon arbetat som volontär 
i Ryssland tidigare. Therese hade åkt till Sankt Petersburg för att plugga ryska i ett år och väl 
där kom hon i kontakt med läkarmissionen som drev ett projekt i samarbete med Worldaid.se. 
De gav henne uppdrag att på två olika barnhem göra små presentationer av alla barnen, för att 
sedan kunna publicera dessa på organisationens hemsida för att locka sponsorer.  

5.2.1.2 Resan 
Under våren 2007 åkte Therese fyra månader till Ghana i Afrika där hon i drygt tre månader 
jobbade som volontär för en liten holländsk organisation vid namn Voluntary Childaid. Det 
volontäruppdrag som Therese anmälde sig till var att jobba på ett sjukhus i Mampong som är 
en liten by i Ashanti-regionen i Ghana. På sjukhuset var det Therese och en annan belgisk tjej, 
från samma organisation som var volontärer medan resten bestod av inhemsk personal. 
Volontärerna jobbade fyra dagar i veckan 8-14 vilket var perfekta tider enligt Therese vilket 
gav mycket tid till att resa runt i landet under helgerna. De hade möjlighet att helt själva 
bestämma vilka avdelningar som de ville jobba på vilket gjorde att de under tiden de var där 
flyttade runt på massor av olika avdelningar. Tyvärr fanns det inte alltid så mycket att göra på 
sjukhuset. ”Ofta var det att vi bara fick sitta och det gjorde även personalen, för där var det 

de anhöriga som tog hand om patienterna så man kanske bara gav dem tabletter eller någon 

spruta ibland. Och när jag var på förlossningen kunde det gå flera dagar i rad och det kom 

ingen som skulle föda.” Av denna anledning valde Therese att byta sin placering inom 
organisationens volontäruppdrag. 
 
I vanliga fall brukade volontärerna endast jobba på den plats de har blivit placerade men 
Therese valde att byta till ett barnhem i samma by. I byn fanns det två volontärorganisationer 
och åtta till nio volontärer sammanlagt, vilket Therese uppfattade som många med tanke på 
byns storlek, vilka främst jobbade på detta barnhem. På barnhemmet bodde det omkring 30-
40 barn som var från en dag gamla upp till 18 år. De flesta av barnen hade kommit dit efter att 
modern hade gått bort under förlossningen och det inte fanns några släktingar som kunde ta 
hand om dem. Tanken var att när barnen fyllde 12 år skulle de flyttas till ett annat större 
barnhem i en större stad dock fanns det många tonåringar kvar på barnhemmet. 
Personalstyrkan på barnhemmet bestod båda av inhemsk personal och volontärer vilket skilde 
sig från sjukhuset där volontärerna kom in som extrapersonal utöver den vanliga 
personalstyrkan. Therese framhävde att ”den inhemska personalen gjorde skitgörat och 

volontärerna gjorde det roliga och umgicks med barnen såsom att ligga och gosa med 

bebisarna”. Hon sa även att ”jag brukade hjälpa till att tvätta bajsblöjor också för att jag 

tycker att jag är där för att jobba och hjälpa till men också för att få lite respekt av 

personalen och visa att jag kan ta skit också”.  
 
Organisationen Voluntary Childaid höll till på två ställen i Ghana, och efter ytterligare en 
månad fick Therese ett erbjudande om att flytta till det andra stället, Tamale i norra Ghana, 
och jobba på en skola där. Tamale var en mycket större stad, med 200 000 invånare, och hade 
över 100 olika volontärorganisationer. Voluntary Childaid hade samlat in pengar för att 
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restaurera en skola och Therese uppgift skulle vara att måla densamme. När hon väl kom dit 
visade det sig att hon även fick undervisa i engelska på förmiddagarna för att sedan snickra 
och måla på eftermiddagarna. Enligt Therese var skolgången mycket dålig och detta berodde 
delvis på att skolan var underbemannad så att vissa klasser inte hade någon lärare 
överhuvudtaget och även om en klass hade en lärare var det inte säkert att den dök upp. 
Utöver de inhemska lärarna hade de även volontärer som undervisade men dessa stannade 
oftast som längst tre månader.  

5.2.2 Förväntningar och upplevelser 
Långt innan Therese hade bestämt sig för att verkligen åka iväg som volontär hade hon hittat 
organisationen Voluntary Childaid på Internet. Det var främst av ekonomiska skäl som hon 
valde att åka med just dem. Många av de organisationer som hon hade tittat på tog en avgift 
på över 20 000 kronor för att vara iväg så länge som hon hade tänkt sig. Med Voluntary 

Childaid behövde hon dock bara betala 600 € för två månader och sedan 100 € för att få det 
förlängt en månad. De pengarna gick till boende hemma hos en familj samt måltider hos 
familjen. Att hon sedan åkte själv var också ett plus och inte, som i andra organisationer, åkte 
i grupp. Hon trodde då att man ännu mer skulle tillhöra ”vitingarna” och inte komma lika 
nära den lokala kulturen. 

Arbetet 
Innan Therese åkte till Ghana hade hon trott att hon ”skulle kunna hjälpa mer och att det man 

gjorde skulle kunna förändra … att det skulle bli någonting som bestod, att man hade gjort en 

insats”. Detta delade hon även med de andra volontärerna på barnhemmet som enligt henne 
”alla åker dit och tror att de ska ta hand om de här barnen och förändra deras livsvillkor”. 
Men i efterhand säger hon att så inte var fallet utan att man bara var en del av 
organisationernas business. Det kändes främst som att det enbart var organisationen som i 
längden tjänade på att ta emot volontärer medan de olika placeringarna Therese hade varken 
tjänade till eller från på hennes insats. Detta visades sig till exempel genom att sjukhuset inte 
ens verkade veta om att de skulle få hjälp av två volontärer när Therese och den belgiska 
volontären kom. Där hade Therese förväntat sig ett annat bemötande och blev därför förvånad 
när personalen efter att ha frågat vilka de var bara sa; ”Jaha, vad vill ni göra då?” Detta kan 
ha berott på att representanter från organisationer aldrig tog sig ut till denna by, åtminstone 
inte under Therese tid där. Therese visade en anings missnöje med detta vilket ledde till att 
när tilläggsbetalningen för den tredje månaden skulle göras gjorde hon det direkt till familjen 
istället för till organisationen. Men som hon argumenterade var för att det enda tillfället som 
hon hade mött någon från organisationen när de kom och mötte henne första dagen på 
flygplatsen, och i och med det kändes det rätt för henne att ge tilläggsbetalningen direkt till 
familjen. 
 
Förutom önskan om att kunna hjälpa till och göra en insats hoppades Therese även på att få 
den praktiska erfarenheten det ger att jobba på ett sjukhus. Då hon utbildar sig till 
sjuksköterska såg hon tiden på sjukhuset i Ghana som en praktiktjänst där hon skulle lära sig 
hur det dagliga arbetet går till. Detta tyckte hon också att hon fick ut av tiden på sjukhuset, 
speciellt som hon fick komma runt och jobba på så många olika avdelningar. På barnhemmet 
reagerade hon på att personalen var mycket hårdare än vad man var van vid här hemifrån. Det 
gällde både gentemot volontärerna men främst mot barnen. Therese kunde dock se att trots 
denna hårda barnuppfostran hade många av barnen en nära kontakt med den inhemska 
personalen.  
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Komforten 
Förväntningarna på boendet och familjen överskreds mycket när Therese kom ner till Ghana. 
”Jag var beredd på att bo i en hydda, istället kom jag till ett jättefint hus. Ett stort hus med 

TV, DVD, spis, mikrovågsugn och tvättmaskin.” Även när hon bodde i norra Ghana bodde 
hon i en familj som hade ganska hög standard. Hennes uppfattning var att de flesta boenden 
som hennes organisation Volunter Childaid ordnade var av hög standard. Dock användes inte 
lyxprodukterna särskilt ofta då strömmen ungefär varannan timme gick av och på och så var 
det brist på vatten också.  

Den mest värdefulla upplevelsen 
Den mest värdefulla upplevelsen på resan var för Therese möjligheten att kunna resa runt så 
pass mycket och se landet. Hon tyckte även att bo i familj var en mycket värdefull upplevelse 
och hon var mycket tacksam för att hon hade kommit så bra överrens med sin värdfamilj, 
vilket den belgiska volontären som bodde i samma familj inte hade gjort. Vad Therese tyckte 
om var att hon kände sig så välkommen och att hon fick bli en del av familjen där alla hjälpte 
till hemma och man fick vara med barnen i familjen. Hon fick även vara med på bröllop och 
begravningar, och de lärde henne också lite av det inhemska språket Twi. Detta gjorde att 
”man kom in och ser kulturen på ett helt annat sätt än man gör som ren turist”. Det 
underlättade, enligt Therese, också det vardagliga livet som när man går på staden till 
exempel, då alla ropar på dig och vill tala med dig och vara din vän eftersom du är vit. Då 
detta beteende skiljer sig mycket från den svenska kulturen hade hon en möjlighet att lära sig 
av sin familj hur hon skulle bete sig; att det många gånger räckte med att stanna och prata 
några minuter för att sedan gå vidare istället för att ignorera dem vilket kan vara provocerande 
och leda till att folk blir sura på en. 

5.2.3 Resans bidrag 

Fördelar 
Det största utbytet för en volontär att åka på en sådan här resa är enligt Therese att ”man 

kommer direkt in i samhället och ser mer av vardagslivet än vad man gör annars”. För 
hennes del var det även att få komma in och jobba på sjukhuset för att se hur det dagliga 
arbetet fungerade. Therese menade också på att om man åkte ner med förhoppningen att 
hjälpa till att förbättra livsvillkoren för befolkning skulle man vara beredd på att det bara var 
hjälp för stunden man kunde ge, med andra ord inget som skulle bestå. I och med detta var 
hon även skeptisk till vilken grad dessa resor verkligen förbättrade livet för 
lokalbefolkningen. Enligt Therese handlade det alltid om pengar och det var klart att 
familjerna, som tog emot volontärerna, och organisationerna får pengar vilket är bra ”men det 

är inget som sprids ut”. Hon erkände dock att det var klart att när hon reste runt och 
utnyttjade olika lokala transportmedel spred hon även pengar utanför de tidigare nämnda 
aktörerna. Therese hade dock svårt att se att hennes insats mynnade i något direkt positivt för 
lokalbefolkningen. Hon sa att ”sjukhuset tjänade varken till eller från för att jag var där, 

barnhemmet tjänade varken till eller från egentligen”. Fast i och med att den organisation 
som hon åkte med, Voluntary Childaid, var så pass liten tyckte hon ändå att deras hjälp ändå 
nådde fram till de behövande, om hon jämförde med andra större organisationer.  

Nackdelar 
Det var flera familjer i de byar som Therese befann sig i som försörjde sig genom att ta emot 
volontärer. ”Tar mar till exempel in fem volontärer tjänar man all världens pengar” 
förklarade Therese, men hon tillade att det oftast var barnen som skötte hushållet medan 
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föräldrarna låg och jäste framför TV:n. Detta var en av baksidorna med denna typ av resande 
enligt Therese, ”när man inte bidrar med så mycket mer än att göra befolkningen passiv”. 
Fast hon var lite kluven, i och med att hon tyckte att det var rätt att familjerna fick betalt för 
volontärerna. Men det hon tyckte var mest bakvänt var att istället för att lokalbefolkningen tar 
på sig olika yrken så finns det volontärer som kommer och går och utför jobben gratis medan 
familjerna sitter sysslolösa men får in pengarna ändå. En annan aspekt på att ha volontärer 
som kommer och går noterade Therese på barnhemmet där hon jobbade ett tag. Det var att det 
var svårt att ge barnen någon bestående trygghet då de som kunde umgås mest med barnen, 
med andra ord volontärerna, hela tiden byttes varannan, var tredje vecka eller upp till var 
tredje månad. Under den tiden hann barnen fästa sig vid de olika personerna som sedan rätt 
som det är rycks bort från dem. 
 
Något som Therese reagerade på under sin tid i Ghana var att alla trodde att bara för att du var 
vit eller kom från Europa var du stormrik, vilket innebar att det var du som skulle bjuda alla 
andra på allt. För Therese blev detta något av en kulturkrock då hon menar att ”för oss är det 

ju ganska naturligt att behålla sitt, mitt är mitt liksom”. Therese hade dock inga problem med 
att bjuda ibland men det var som om de hon bjöd aldrig blev nöjda. Hon berättade om en gång 
när hon och den belgiska volontären bjöd med hela familjen till en pool och istället för att 
uppskatta gesten blev de sura för att det var någon faster som inte fick följa med. Andra 
gånger kunde det vara att restaurangen de blev bjudna på inte var tillräckligt fin och så vidare. 
Therese förklarade detta med att ”alla vill ha någonting av dig och de förstår inte att det 

redan är 15 personer som har fått någonting eller har blivit bjudna, men om den 16:e 

personen inte får någonting så är du ju skitsnål”. Detta kunde vara jobbigt tyckte Therese då 
hon med sina surt förvärvade pengar hade en budget på vilken summa hon kunde göra av med 
per dag med lite utrymme för att ibland göra något utöver detta. Men befolkningen menade på 
att hade du råd att ta dig från Europa till deras land hade du obegränsade resurser. Detta var 
ett generellt ställningstagande som inte bara gällde de vita turisterna utan även om det var 
någon från familjerna som bodde i Europa eller hade kommit hem därifrån. Detta var också en 
stor anledning till varför den belgiska volontären inte kom överens med värdfamiljen. I sig 
tyckte väl inte Therese att det var något fel med denna kulturskillnad men hon menade på att 
när de vita turisterna kommer dit och öser ur sig pengar och presenter bidrar det ju till den 
bilden vilket skapar ytterligare förväntningarna hos dem som bor där. Det gör det svårt att 
leva upp till bilden menade Therese.  

Hållbar turism 
Therese är något återhållsam när hon ombes diskutera om hon anser denna form av 
volontärturism inbegripas i hållbar turism. Hon anser att ” det är klart att det bidrar till vinst 

och att det bidrar socialt lite grann till de här ställena man kommer till” och det är ju 
positivt. Hon hade ju även uppmärksammat att det fanns flera volontärprojekt, speciellt i 
norra Ghana, som gick ut på att rena vatten och dylikt, vilket Therese då anser innefattas av 
hållbar turism. Men det hon framhäver som den mest väsentliga delen, på vilket 
volontärturism innefattas av hållbar turism, är att den sprider turismen till och i landet. 
Therese menar på att som volontärarbetare har du redan ordnat med visum och alla andra 
aktuella papper och befinner dig också i ett land som troligtvis inte har så mycket turism. Det 
är då mycket vanligt att volontärarbetaren tar tillfället i akt och reser runt i landet vilket 
gynnar flertalet olika aktörer runt om i regionerna. Hon avslutar med att säga; ”Själva grejen 

med just volontärturism är ju att du kan komma två veckor bara och du blir intresserad av 

landet och kan resa runt!” 
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6. ANALYS 

I detta kapitel analyseras de teoretiska och empiriska upptäckterna för att kunna nå fram till 
studiens slutsatser. Analysen kommer att följa huvuddelarna i det teoretiska ramverket, med 
andra ord kommer motivationen till resande inledningsvis diskuteras för att sedan övergår till 
förväntningar och slutligen faktiska upplevelser. 

 
FIGUR 6.1: Analysens utgångspunkt 

6.1 Motivation 
Både Socio Adventures och Voluntary Childaid är två relativt små och nystartade 
organisationer. De har uppmärksammat det skift som i dagsläget pågår inom turistindustrin 
idag (Shaw & Williams, 2004). Dessa organisationer har utvecklat nischmarknader inom 
volontärturism vilka inbjuder till specialiserade och individuella resor med ett litet antal 
turister åt gången. Detta är en effekt av att konsumtionssamhället även har förändrats och 
leder till att resenärerna blir alltmer aktiva och tar i större utsträckning över ”produktionen” 
av turistprodukten (Andersson, 2007). Resultatet av slutprodukten är därmed mycket 
beroende av turistens egen kompetens, kreativitet och kunskap enligt Andersson (2007).  
Voluntary Childaid månar för att turisterna ska ha möjlighet att själv få bestämma över sin 
slutprodukt genom att under resans gång kunna förändra sina förstahandsval, något Therese 
bekräftar då hon hade möjlighet byta både volontärprojekt och stad under resans gång. Detta 
går tydligt i linje med Shaw och Williams (2004) som tillskriver flexibilitet som en av den 
alternativa turismens attribut. Enligt Cooper och Hall (2008) är den alternativa turismen 
småskalig och har minimal påverkan på den lokala kulturen och omgivningen vilket gott 
stämmer in på Socio Adventures volontärprojekt i Chota som främst påverkar omgivningen på 
ett positivt sätt genom tillverkningen av de mer miljövänliga spisarna. Dock var denna resa 
ganska strukturerad vilket går emot Shaw och Williams (2004) tes om att det är ett 
kännetecken på massturismen, däremot överrensstämmer denna tes med Therese erfarenheter 
från Ghana där hon väl på plats fick klara sig själv utan mycket hjälp eller ledning från 
organisationen.  
 
G.A.P. Adventures är den av de tre aktuella organisationerna i denna studie som tydligast 
lägger fram sitt arbete mot att kunna erbjuda hållbar turism. Förutom att minska sina 
koldioxidutsläpp, eller kompensera dessa med att plantera nya träd, verkar de efter en 
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gräsrotsstrategi. Detta gör de genom att i den mån det är möjligt använda sig av lokala guider 
eller organisationer, såsom Socio Adventures, vilket både bidrar till en social och kulturell 
hållbarhet samtidigt som en ekonomisk enligt Mill och Morrisons (1998) riktlinjer. I och med 
användandet av lokala aktörer minskar den hierarkiska organisationsstrukturen vilket kan ge 
indirekta vinster genom högre arbetsmoral (Weaver & Oppermann, 2000) och skapa fler 
arbetstillfällen (Gilmore m.fl., 2007). The Stove Trek Tour bidrar till ekologisk hållbarhet 
genom att förbättra de farliga utsläppen som uppstår vid intensiv eldning samt genom att 
minska mängden ved som krävs och därmed de biologiska resurserna. Therese kunde inte se 
att hennes volontärprojekt på något sätt skulle bidra till ekologisk hållbarhet däremot hade 
hon stött på andra organisationers volontärprojekt som jobbade för att rena vatten och dylikt. 
Både den sociala och ekonomiska utvecklingen hos den mottagande destinationen ökar om 
fler turister besöker området (Gilmore m.fl., 2007) något som Therese också ser som en av de 
bidragande effekterna av den omfattande mängden av volontärprojekt i Ghana. Både Mathias 
och Therese identifierar negativa sidor då det kommer till de ekonomiska aspekterna av 
volontärturismen. Båda har en känsla av att pengarna inte sprids ut i samhället som det borde, 
och Therese hade uppmärksammat att det alltid handlade om pengar i Ghana på gott och ont. 
Till detta bör tilläggas att alla individer har olika vanor när det kommer till att spendera vilket 
innebär att ”turismutdelningen” från de tillfrågade resenärerna med säkerhet skiljer sig 
(Dwyer & Forsyth i Lundie m.fl., 2007). Dessa aspekter sammantaget visar på att 
volontärturism som är en form av sociokulturell alternativ turism till stor del är en hållbar 
turismform men fortfarande har några aspekter att ta tag i. 
 
Shaw och Williams (2004) har identifierat medelklassen som den starkaste gruppen för den 
alternativa turismen, vilket alla tre resenärer faller in under. Man skulle till och med kunna 
hävda att Therese, som student, skulle kunna identifieras som ”ny liten bourgeoisie” medan 
Jennifer och Mathias som båda jobbar tillhör gruppen ”ny bourgeoisie”. Fast när de visar på 
att det efter veckan med volontärprojektet ska fortsätta resa runt själva trillar det ner till den 
förstnämnda gruppen. Dessa är då enligt Shaw och Williams (2004) viktiga smakskapare 
vilka ger indikationer på vilka upplevelser som är ”lönande” och ökar deras kulturella kapital 
under resorna. Juan Francisco berättade att ”många av turisterna vill göra något annorlunda” 
vilket tyder på ett sökande efter ett mer individualiserat och meningsfyllt upplevelseutbud 
(McIntosh & Zahra, 2007). Av de konsumeringsmönster som Holt (i Shaw & Williams, 2004) 
har identifierat skulle man kunna påstå att Jennifer och Mathias tillhör den första gruppen, 
med andra ord konsumerar genom upplevelse, medan Therese konsumerar genom integrering. 
Att placera Jennifer och Mathias i den första gruppen grundar jag på att de aldrig kom in och 
fick vara en del av familjen de hjälpte, trots att de gärna hade velat, och därmed enbart fick 
upplevelsen av att bygga spisen och möta familjen. Therese däremot som under tre månader 
var inneboende hos en familj och fick följa deras vardagsliv kunde därmed integreras med 
dem i större utsträckning.   
 
Att de tre resenärerna, och de tidigare resenärerna Juan Francisco mött, är ute efter att 
tillgodogöra sig upplevelser är det inget tvivel om. De har alla valt bort resealternativ där de 
med största säkerhet skulle få en god service och blivit omhändertagna hela vägen men precis 
som Shaw och Williams (2004) påstår är inte enbart produkten eller servicen nog, de vill även 
ha en större grad av unik upplevelse. Resenärerna har uttalat en önskan av att kunna bidra till 
samhället men även att utveckla sig själva. Detta visar Jennifer bland annat på när hon tror att 
ett volontärprojekt som The Stove Trek Tour kan ge henne en erfarenhet och förståelse för 
fattigdom och levnadsstandarden i utvecklingsländer. Med McIntosh och Zahras (2007) 
teorier skulle man därmed kunna påstå att Jennifers sökande efter reseupplevelser grundar sig 
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i en önskan av altruism och att förändra sig själv. Shaw och Williams (2004) hävdar att i och 
med utvecklingen av de nya formerna av turism har även turisterna förändrats till att gå från 
passiva åskådare till aktiva deltagare vilket framförallt inom volontärturism är något som är 
väsentligt. 
 
De två organisationerna, Socio Adventures och Voluntary Childaid, erbjuder båda 
reseprodukter som låter turisterna jobba med volontärprojekt som främjar samhälls-
utvecklingen och därmed stämmer in på Coghlans (2006) definition på volontärturism. På The 

Stove Trek Tour gynnas lokalbefolkningen genom nya spisar och Voluntary Childaid jobbar 
för att kvinnor och barn i Ghana ska få det bättre genom bättre sjukvård, utbildning och 
barnhem. Dessa incitament är viktiga enligt Raymond och Hall (2008) för att locka volontärer 
till projekten. Turisterna får då en känsla av att de bidrar positivt och direkt till hållbarhet i 
omgivningen, förutom den personliga utvecklingen de individuella upplevelserna ger. De 
individuella upplevelserna kan vara enligt Therese att ”man kommer direkt in i samhället och 

ser mer av vardagslivet än vad man gör annars”, en kommentar som man återfinner hos 
Jennifer, Mathias och Juan Franciscos uttalande också.  
 
Både Jennifer och Mathias ser att en av fördelarna att resa på ett volontärprojekt är att man får 
ett mycket större kulturellt utbyte jämfört med om man åkte på den ”traditionell” resa. 
Coghlan (2007) identifierar även den kulturella medvetenheten som en av anledningarna till 
varför folk volontärarbetar. Mathias poängterar också att detta kulturella utbyte inte enbart går 
i en riktning utan innebär att även lokalbefolkningen får utbytet tillgodo. Utloppet för intresset 
för kulturellt utbyte skiljer sig mycket från de båda undersökta platserna där Therese förklarar 
att det nästan kunde bli jobbigt med alla som ropade på en på gatan för att få kontakt medan i 
Peru fick Juan Francisco förklara för oss att lokalbefolkningen var intresserad av trots att de 
inte visade det. Oavsett approach kan detta, enligt Coghlan (2007), leda till personlig vinst 
och utveckling genom ömsesidigt lärande och vänskap.  
 
I fråga om kritik mot volontärprojekten skiljer sig respondenternas svar åt. Att Mathias och 
Jennifer har svårt att identifiera nackdelar med den aktuella frågan kan bero på den relativt 
korta resan samt att nackdelarna kanske kommer till ytan först efter man har kommit hem och 
kunnat smälta upplevelserna. Therese däremot kunde peka på flertalet nackdelar med sina 
volontärerfarenheter vilka till viss del kan relateras till vad Raymond och Hall (2008) 
förutspår. Författarna menar att stereotyper som observatören har i många fall riskerar att 
förstärkas istället för att utmanas och i Therese fall är det lokalbefolkningens syn på ”de vita” 
som ifrågasätts. Enligt Therese tror de flesta av de afrikaner hon mötte på att bara för att du är 
vit har du mycket pengar, något som inte alltid stämmer, men när turister kommer och 
fortsätter strö pengar om sig förstärks denna bild. Therese anser också att det är trist att se att 
hennes pengar för boende leder till att föräldrarna i familjerna blir passiviserade och att 
volontärarbetarna tar de jobb som lokalbefolkningen skulle kunna sysselsätta sig med.  
 
De ovan nämnda aspekterna med att volontärturismen passiviserar lokalbefolkningen går stick 
i stäv med den önskade utvecklingen av hållbar turism, där en av viktpunkterna ligger vid att 
det ska vara jämställdhet mellan generationerna (Crane & Matten, 2007). Jag tror att om 
lokalbefolkningen i utsatta områden slutar att sysselsätta sig kommer de bygga upp ett allt 
större beroende av stöd från västvärlden. En liknande tendens till passivisering kan även 
skönjas vid volontärprojektet i Peru där lokalbefolkningen inte bygger den nyare typen av spis 
trots att de bygger ett nytt hus. Therese ansåg efter hemkomst dessutom att hennes insats i 
volontärprojekten varken hade gjort av eller till och hon ansåg därmed att hon genom sitt 
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arbete på plats inte hade bidragit till samhället. Detta är en risk som kan påverka volontär-
turismen på det sätt att resenärerna inte tror sig ha en positiv påverkan på destinationen vilket 
är ett av incitamenten för ”den nya resenären” enligt Weaver och Oppermann (2000).  

6.2 Förväntningar 
Inför sina resor har alla tre resenärerna förväntningar på vad som ska komma och detta menar 
Andersson Cederholm (1999) är en mycket viktig del av resandet. Juan Francisco påstår att de 
turister han möter ofta har en önskan att göra något annorlunda och därmed kommer på The 

Stove Trek Tour. De tre tillfrågade resenärerna har alla definierat den främsta förväntningen 
inför resan som möjligheten till att få hjälpa till och att få bidra till det samhälle som man 
skulle besöka. LePan (1989) som har en mycket snäv syn på vad förväntningar är menar på att 
man måste särskilja denna känsla från olika framtidsorienterade känslor såsom tro, veta och 
profetera. Här kan diskuteras om den ovannämnda förväntningen i själva verket var en 
önskning, och skulle därmed ej ses som en förväntning enligt LePans (1989) kriterier, eller 
om det faktiskt var en förväntning. Oavsett vilket skulle de båda falla in under Fisk och 
Youngs (1985) och Yi och Las (2004) definitioner som menar på att förväntningar kan delas 
in i två delar där förväntningen att bidra till samhället kan ses som en önskad eller förutsedd 
förväntning. I detta fall anser jag att förväntningen att få bidra till samhället genom sitt 
volontärarbete är något som resenärerna tolkar som en förutsedd förväntning.  
 
Therese berättade att det var många av de andra turisterna som trodde att de skulle kunna 
förändra barnens livsvillkor, något hon i efterhand anser är en naiv inställning. Dock skulle 
LePan (1989) anse att turisternas förutsägelse inte, i sitt uttalande, lämnar något tvivel och 
skulle därför enligt hans egen definition inte ses som en förväntning utan snarare en profetia. 
Det samma gäller Jennifers uttalande om att hon ”gillade att vi skulle vara i byn tillsammans 

med folket” som inte heller lämnar mycket plats åt osäkerhet att något annat kommer att ske. 
Respondenternas mycket skiljande kommentarer kan delvis förklaras av att insamlandet av de 
empiriska data har gjorts vid olika skeden av deras resor vilket påverkar svaren angående 
förväntningarna. Andersson Cederholm (1999) menar på att förväntningarna inför en viss 
reseupplevelse ständigt är under konstruktion och även fortsätter att bekräftas, ifrågasättas och 
reproduceras efter att resenären har kommit hem vilket innebär att Therese har haft mycket 
längre tid att bearbeta sina förväntningar inför sin volontärresa. 
 
Förväntningarna som resenärerna hade på själva arbetet skiljer sig något och dessa skillnader 
konstaterar även Juan Francisco då han bekräftar att de flesta turister som åker på The Stove 

Trek Tour ”vill jobba hela tiden” medan andra är oroliga att det ska bli för tungt. Detta visar 
på att förväntningar är individuella och formas utifrån egna tidigare erfarenheter (Andersson 
Cerderholm, 1999). Både Mathias och Jennifer hade förväntningen att det skulle bli ett 
relativt hårt arbete som skulle utföras, vilket inte uppfattades som en rädsla (LePan, 1989), 
utan snarare som en förutsedd förväntning (Yi & La, 2004), men som sen inte uppfylldes till 
fullo. Therese förväntade sig att hennes arbete skulle bidra till samhället samt att erfarenheten 
på sjukhuset skulle ge henne en praktisk erfarenhet som skulle komma till nytta i hennes 
studier. Detta kan identifieras som en specifik förväntning (LePan, 1989) där Therese, i detta 
fall, hyser en förhoppning att ”det”, den praktiska erfarenheten, ska äga rum. Denna specifika 
eller önskade förväntning (Fisk & Young, 1985; Yi & La, 2004) är vad Therese tycker sig 
förtjäna med den arbetsinsats som hon kommer att lägga in och bör därför mynna i en god 
praktisk erfarenhet. 
 



Analys 
 

 

 
 - 45 - 
 

Angående Therese förväntningar på boende sa hon; ”Jag var beredd på att bo i en hydda, 

istället kom jag till ett jättefint hus”. Denna förväntning var till skillnad från Jennifers inte 
lika blandad av rädsla av att inte ha det tillräckligt fräscht runt omkring sig, dock bör ju 
tilläggas att både Jennifer och Mathias hade hyst en förhoppning av att bo tillsammans med 
familjen som de byggde spisen åt. Att förväntningar är av en dynamisk natur (Yi & La, 2004) 
bekräftas även av Mathias förändring av förväntningarna på boendet bara under resan dit. 
Förväntningar är också en kombination av olikartade bitar av information, enligt LePan 
(1989), och bidrar även den till en stor skillnad mellan resenärerna då det skiljer sig stort 
mellan deras utgångspunkter; såsom land, uppväxt och sysselsättning.  

6.3 Faktiska upplevelser 
Att upplevelser är ett personligt fenomen har bekräftats av flera forskare, däribland Hanefors 
och Mossberg (2007), och det bekräftas även av Mathias och Jennifers beskrivningar av deras 
upplevelser. Trots att de är gifta och lever tätt tillsammans upplever de händelser olika. Ett 
exempel på det är att se på vad de tycker är den mest värdefulla upplevelsen under resan, där 
Jennifer menar på att det är möjligheten att komma så nära lokalbefolkningen medan Mathias 
tycker det är att se hur peruanerna lever på landsbygden och sköter sitt jordbruk.  
 
Hanefors och Mossberg (2007) har satt upp en tabell för att mäta hur omfattande en 
upplevelse är med hänsyn till turistens grad av deltagande. Här skulle alla tre resenärerna 
placeras i den tredje och sista nivån då de både fysiskt och mentalt är medproducenter i 
volontärprojekten. Man kan till och med se hur Therese självmant låter sig uppslukas av 
upplevelsen (Pine & Gilmore i Cooper & Hall, 2008) genom att se till att få ut så mycket av 
den som möjligt till exempel när hon gosade med barnen på barnhemmet. Om man bryter ner 
volontärprojekten i delar innebär det att resenärerna har haft mängder av upplevelser som har 
skiftat mellan de olika upplevelsefälten. Den första, underhållning, kan exemplifieras med när 
Jennifer upptäcker hur långt teknologin har kommit ute på den peruanska landsbygden, en 
upplevelse vilken hon passivt absorberar (Hanefors & Mossberg, 2007). Therese 
utbildningsupplevelser exemplifieras av när hon fick lära sig de olika rutinerna på de olika 
avdelningarna på sjukhuset. Då var det en aktiv absorbering av upplevelsen som skedde 
eftersom hon själv var tvungen att delta för att lära sig (Hanefors & Mossberg, 2007). När 
Mathias och Jennifer vandrade runt i området i Chota och mötte lokalbefolkningen och såg 
hur de levde gav det dem möjlighet att fördjupa upplevelsen i den tiden och platsen vilket gör 
det till en estetisk upplevelse (Hanefors & Mossberg, 2007). En eskapismupplevelse innebär 
mycket mer fördjupning och uppslukande än de tidigare fälten vilket förutsätter att turisten 
själv är aktiv (Hanefors & Mossberg, 2007) vilket kan identifieras om man ser på 
volontärprojekten i sin helhet. I Figur 6.2 ges en överskådlig bild av upplevelsefälten 
reviderad med hänsyn till de empiriska resultaten. 
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FIGUR 6.2: Upplevelsefälten 

Källa: Hanefors & Mossberg, 2007 (reviderad) 

 
Turisten söker konstant efter upplevelser och vill gärna att de ska accelerera och bli mer 
exotiska och ”upplevelserika” (O’Dell, 2007). Therese förflyttning mellan de olika 
volontärprojekten kan ses som en önskan att nå fler nya och exotiska upplevelser. Andersson 
Cederholm (1999) menar på att de äventyrliga upplevelserna framträder först när resenären 
har kommit hem vilket innebär att de empiriska data som är hämtat från resenärerna i Peru i 
sådana fall ej har inkluderat de äventyrliga upplevelserna. Dock finner man i materialet 
tendenser till starka upplevelser som i efterhand kan komma att bli framhävande, som till 
exempel Mathias fascination över Mercedes arbete. Resandet innebär ju också att resenären är 
lösryckt från sina vardagliga sociala sammanhang (Andersson Cederholm, 1999), dock visar 
Therese på att hon fick ta del av de vardagliga sammanhangen som existerade där på plats, 
såsom att delta i begravningar och bröllop. Många gånger är de upplevelser som man minns 
resultat av hotande faror från främst annorlunda och oväntade möten med andra människor i 
ovana situationer (Andersson Cederholm, 1999) vilket kan förklara varför Mathias lyfte upp 
födelsedagskalaset som en av de roligare händelserna. Han hade i början känt sig obekväm 
vilket tyder på att han var i en, för honom, problematisk miljö. När han sedan löste 
problematiken genom att bli fotograf, och därmed fick ett syfte till att medverka, kan han i 
efterhand se det som ett mycket gott minne. 
 
Alla de tre resenärerna var inställda på att uppleva utmanande händelser under sina 
volontärprojekt. Andersson Cederholm (1999) menar på att för att glädja sig av en upplevelse 
krävs en viss del umbäranden, något som Jennifer och Mathias också har noterat då de 
diskuterade svårigheterna som följde av att de inte talade spanska. Mathias påstår till och med 
att i och med språkförbistringen blir resan ”en mer autentisk och större upplevelse” vilket går 
i linje Andersson Cederholms (1999) diskussion om hur förhöjd intensitet karaktäriserar den 
extraordinära upplevelsen. Therese menade dock på att det hon lärde sig av det lokala språket 
Twi gjorde att hon kunde komma in mer i den lokala kulturen och att hennes upplevelser 
därmed blev än mer genuina. Detta visar på att intensitet är likt upplevelsen i sig ogripbar, 
evigt flytande och ständigt fortlöpande (O’Dell, 2007) vilket medför att hitta en optimal nivå 
på mängden upphetsning under en så lång upplevelse som ett helt volontärprojekt blir svårt. 
Statusen av upphetsning är beroende av individernas behov av grundläggande, sociala och 
intellektuella upplevelser vilket varierar vid varje enskild upplevelse, enligt Andersson 
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(2007). För att kunna få klarhet i om resenärernas optimala nivå av upphetsning har nåtts 
krävs en djupare studie enbart inom detta område för att nå eventuellt önskat resultat inom 
området, vilket inte har varit syftet med denna studie. 
 
En upplevelse är inte enbart ett resultat av en individs egen påverkan av upplevelser utan även 
av resenärens relationer med andra turister och/eller lokalbefolkning (McIntosh & Zahra, 
2007). Även Mossberg (2007) menar på att turistupplevelsen är understödd av andra 
konsumentupplevelser. Här kan man se att Therese framförallt har blivit mycket påverkad, 
både positivt och negativt, av omständigheter runt omkring henne. Hon menar på att den 
fysiska omgivningen som har tillåtit henne att komma in i kulturen genom att bo hos en familj 
på ett mycket positivt sätt har påverkat hennes upplevelser. Den belgiska volontären som 
Therese bodde tillsammans med påverkade även hennes upplevelser i Ghana samt 
lokalbefolkningen som ville komma och prata med henne på stan. Dessa upplevelser verkar 
inte alltid, enligt Therese berättelse, ha varit av positiv karaktär. Jennifer visar också att 
hennes upplevelser har blivit påverkade av närheten till lokalbefolkningen, av att få vistas i 
deras hemmiljö.  
 
Att folk söker autenticitet med sitt resande (Varley, 2006; Hanefors, 2001; Hanefors & 
Mossberg, 2007) bekräftas av Mathias då en av hans grundanledning av valet på denna resa 
till Peru var just att ”få se en mer autentisk sida av Peru”. Therese visar också på att hon 
söker en äkthet i sin resa då hon är glad över att hon inte åkte med en större organisation och 
därmed skulle bli en av ”vitingarna” vilket hon trodde skulle innebära att hon inte skulle 
komma lika nära lokalbefolkningen. Under volontärprojektet i Peru fanns det inte många 
tillfällen för resenärerna att köpa souvenirer men både Jennifer och Mathias var mycket måna 
om att köpa något hos den väverska som besöktes i Chota. Den souvenir som de köpte kan 
enligt Andersson Cederholm (1999) innehålla mer eller minde autentisk essens. Då väverskan 
var en lokal aktör, långt ifrån det normala turiststråket, och även hade demonstrerat hur hon 
brukade jobba var nog äkthetsvärdet relativt högt för det gifta paret, vilka gav sken av att det 
främst var på grund av denna situation de köpte souveniren snarare än föremålet i sig 
(Andersson Cederholm, 1999).  
 
Då det är volontärprojekt som resenärerna har deltagit i är den autenticitet som de har upplevt 
främst trolig att vara verklig autenticitet då de själva har deltagit i de arbeten som har utförts. 
Hade däremot Jennifer och Mathias till exempel bara fått se hur spisarna byggdes eller om 
sjuksköterskorna i Ghana bara demonstrerat hur deras arbete kunde se ut skulle man kunna 
uppfatta det som arrangerad autenticitet. Här kan man gå tillbaka till väverskan i Chota som 
bara demonstrerade hur hon brukade jobba vilket då kan ses som arrangerad äkthet, enligt 
Cohen (i Hanefors & Mossberg, 2007). I detta exempel kan man säga att Jennifer och Mathias 
var medvetna om att det inte var en autentisk företeelse och är därmed en ”cool” autenticitet 
(Hanefors & Mossberg, 2007). Detta kan ställas mot Therese upplevelser på barnhemmet där 
hon fick följa det äkta och vanliga uppgifterna vilket hon är medveten om, vilket innebär att 
det är även här är en ”cool” autenticitet. Dock skulle man kunna tolka Therese beskrivning av 
andra volontärers agerande på barnhemmet som en ”hot” äkthet, om det var så att de bara 
hjälpte till med de roliga arbetsuppgifterna för att det enbart var dem de såg som de verkliga 
arbetsuppgifterna. Med Hanefors och Mossbergs (2007) modell skulle man då kunna tolka det 
som att det inte är en autentisk företeelse men att volontärerna tror det.  
 
Alla de tre resenärerna har valt att åka till avlägsna platser som ligger långt från den ordinarie 
turistrutten för att som Jennifer sa ”få en riktigt nära känsla av hur folket lever”. Detta tyder 
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på att de vill komma bakom den stereotypa lokalbefolkningen som marknadsförs (Andersson 
Cederholm, 1999) och att de därmed är medvetna om att denna äkthet kan vara falsk 
(Johnson, 2007). Detta kan även exemplifieras med Therese förväntningar på att bo i en 
hydda. Det är därmed troligt att Therese förväntningar bygger på en konstruktion av den 
äkthet (Johnson, 2007) av hur afrikaner bor, vilket inte alltid stämmer.  
 
Enligt Albers och James (i Andersson Cederholm, 1999) kan en uppdelning göras av etnisk 
turism. Den första gruppen homogenisering går inte att tillämpa på dessa resenärers 
upplevelser då de har både sökt sig själva och i och med volontärprojekten kommit bakom 
den kuliss av ”exotisk” grupp som lokalbefolkningen kan utgöra vid vissa turistaktiviteter. 
Resenärerna som har varit mycket måna om att komma så nära den verkliga 
lokalbefolkningen försöker genom det att undvika avkontextualiseringstrenden. De vill alla 
tre ingå i en kontext som upplevs naturlig och inte är ryckt ur sitt sammanhang (Andersson 
Cederholm, 1999), vilket visas med deras motivation att bygga fler spisar eller att även göra 
”skitgörat” på barnhemmet. Det blir därmed vanligt att se på volontärturismen som en 
mystifiering vilket innebär att både turisterna och lokalbefolkningen kommer i ett mycket 
nära samarbete vilket skapar den autentiska turistscenen (Andersson Cederholm, 1999). 
Therese kan dock intyga att det alltid ligger en kommersiell relation i botten då hon såg 
effekterna av familjernas vilja av att ta emot fler volontärer för att på så sätt tjäna pengar och 
slippa jobba. 

6.4 Sammanfattning 
Nedan följer en sammanfattande modell av huvuddelarna i denna studie (Figur 6.3). Dessa är 
teorier, empirisk data, analyser och slutsatser. Teorierna binds samman med empirin i 
analysen och de slutsatser analysen når presenteras i den nedre delen. Dessa slutsatser är de 
bidragande orsakerna till hur volontärens tillfredsställelse skapas. I nästa kapitel kommer 
slutsatserna presenteras närmare. 
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FIGUR 6.3: Sammanfattande modell av studien och dess resultat 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta kapitel presenterar jag återigen problemformuleringen vilken var; Hur formas 
resenärers tillfredsställelse under volontärturismresor? För att besvara denna fråga har jag tre 
delsyften vilka jag inleder med att besvara i detta kapitel. Efter dessa sammanfattningar av 
analysen når jag fram till slutsatsen samt förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Delsyfte 1 – Erhålla en förståelse för vad volontärturism är och hur 
den skiljer sig från övrig turism 
Volontärturism är en del av den nya alternativa turism som utvecklas i allt större takt vilket 
erbjuder mer specialiserade och individuella resor än den tidigare massturismen. Den drivs 
oftare i småskaliga enheter där resenärerna får ta en större roll som medproducenter. Detta har 
sitt ursprung i att allt fler resenärer vill åka på mer individualiserade och meningsfyllda 
semestrar, de ska vara ”lönande” både för turisten själv samt för den destination de besöker. 
Det har också kommit fram att den unika upplevelsen står allt mer i centrum inom den 
alternativa turismen vilket förflyttar resenärerna från att vara passiva åskådare till aktiva 
deltagare något som blir än mer tydligt inom volontärturismen. 
 
Volontärturism tillhör en av de turismformer som har kommit längst inom hållbar verksamhet 
vilket bidrar både ekologiskt, socialt och ekonomiskt till en destination. Denna studie har 
visat att de tre pelarna inte alltid uppfylls fullt ut då det bara var det ena volontärprojektet 
(The Stove Trek Tour) som bidrog ekologiskt till sin destination. Socialt och ekonomiskt 
bidrog båda projektet dock framkom kritik på att det inte verkade som om pengarna spreds för 
att bistå hela samhället. Den sociala och kulturella hållbarheten kan också diskuteras då det 
fanns tecken på att befolkningen blev passiv av att ta emot volontärturister och det fallet 
minskar folks kontroll över sina egna liv. Andra negativa aspekter på denna resform som har 
framkommit är att det kan bidra till att de stereotyper folk har av andra folk kan förstärkas, 
samt att i Ghana gav inte volontärprojekten något bestående bidrag som resenären hade 
hoppats på. 

7.2 Delsyfte 2 – Undersöka vilka förväntningar som volontärturisterna 
har inför och under en resa. 
Den mest framträdande förutsedda förväntningen som alla respondenterna delar är 
möjligheten till att få bidra till ett behövande samhälle på något sätt. Det har dock tydligt 
framkommit att förväntningar är individuella och under ständig förändring allteftersom 
personen upplever nya saker. 
 
Andra förväntningar som har legat till grund för resenärernas senare upplevelser är deras 
förväntningar på ett intensivt arbete. De hade alla trott eller hoppats på att arbetet de skulle 
utföra skulle vara omfattande och därmed innebära en större hjälp eller bidrag till det 
mottagande samhället. De hade även förväntat sig att boendet skulle vara relativt primitivt. 
Där skilde sig dock respondenterna en aning på om ett primitivt boende verkligen var vad de 
hoppades på eller inte, men förväntningen fanns ändock där. 
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7.3 Delsyfte 3 – Belysa vilka upplevelser som kan upplevas som de 
mest värdefulla under en volontärturismresa. 
Liksom när det kommer till förväntningar är upplevelser ett högst personligt fenomen och 
under en volontärresas gång har resenärerna mängder av olika upplevelser som skiljer sig 
markant åt. Något som alla resenärerna var överens om så var en av de starkaste 
upplevelserna att de fick komma så nära inpå lokalbefolkningen och få skapa en relation 
mellan sig själv och de personer som man kom i kontakt med. De delade också en vilja av att 
göra ett bra jobb för att förhöja upplevelserna kring volontärarbetet dessutom. Även språket 
spelade en stor roll i deras upplevelser och gav dem en genuin karaktär. Det skiljer sig dock i 
hur språket påverkade upplevelserna. Det visar dock på att upplevelserna är personliga och 
bygger på tidigare erfarenheter. 
 
Att få se hur folk levde och dela deras vardag för en tid var mycket uppskattat av 
respondenterna och gav dem en känsla av autenticitet. Att få komma bakom den annars 
uppbyggda turistscenen erbjuder volontärturisterna att se den ”verkliga” lokalbefolkningen 
som inte bara ska underhålla turisterna, utan de jobbar istället sida vid sida med 
volontärprojekten. Denna mystifieringsinställning till volontärturismen är dock inte utan ett 
kommersiellt syfte i botten.  

7.4 Slutsatser – Hur formas resenärers tillfredsställelse under 
volontärturismresor? 
Från de tre ovanstående delsyften har en klarare bild av vad som påverkar volontär 
tillfredsställelse bildats och det bör dock tydliggöras att dessa aspekter är högt personliga och 
därmed är svåra att generalisera. Det som dock är gemensamt mellan respondenterna och det 
teoretiska ramverket är att det finns en förhoppning om att kunna bidra till den destination 
man söker samt att få fler personliga upplevelser som utvecklar turistens egen personlighet. 
Genom att erbjuda turisterna specialiserade och individualiserade volontärresor, vilka är 
meningsfyllda både för resenären personligen samt att han eller hon känner att det även 
medför ett bidrag till samhället som besöks, kan volontär tillfredsställelse byggas. Viktiga 
beståndsdelar under resan är att ha unika upplevelser invävda i ett gediget kulturellt utbyte 
och att man får en känsla av att man möter den autentiska lokalbefolkningen. En varning bör 
även uppmärksammas mot om volontären uppfattar att volontärprojektet leder till en negativ 
utveckling, eller till ett icke-bestående bidrag, då finns risk att den tillfredsställelse som har 
byggts upp hos volontären raseras. 

7.5 Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning så skulle en liknande studie kunna göras åt en specifik destination eller 
organisation för att få mer specifika resultat angående deras resenärer och volontärprojekt. På 
det sättet skulle organisationen eller destinationen kunna ta upp frågor som de vet med sig är 
extra känsliga eller intressanta för att få en mer riktad studie. 
 
En annan aspekt som skulle vara intressant att studera är hur volontärturismen uppfattas ur det 
mottagande samhällets perspektiv. Hur lokalbefolkningen påverkas av att det kommer massa 
volontärer till deras samhälle och vill bidra med hjälp. 
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BILAGA A: Observationsguide 
 

Guide 
Bakgrund 
� Namn, ålder, erfarenhet, ursprung 
� Vilka brukar åka? 
� Hur många sådana resor har genomförts? 
 
Förväntningar och upplevelser 
� Vilka förväntningar brukar resenärerna ha inför/under resan? 
� Vilka är de kritiska situationerna? 
� Vad förväntas av resenärerna? 
� Vilka upplevelser uppfattar du som mest värdefulla för turisterna? 
 
Resans bidrag 
� Vad skiljer denna typ av resa mot andra som ni erbjuder? 
� Vilka fördelar/nackdelar finns det med denna typ av resform för 

resenärerna/lokalbefolkningen? 
� Hur bidrar denna resform till hållbar turism? 
 

Resenär 
Bakgrund 
� Namn, ålder, ursprung 
� Resvana, vilka tidigare former 
 
Förväntningar och upplevelser 
� Varför har denna resa valts? 
� Vad förväntas av denna resa? 

o Personligen, resform, guider, lokalbefolkningen, bidrag till samhället, komfort 
� Vad tror du blir/blev den mest värdefulla upplevelsen? 

o Varför? 
 
Resans bidrag 
� Vad skiljer denna resa mot tidigare resor? 
� Vilka fördelar/nackdelar finns det med denna typ av resform för 

resenärerna/lokalbefolkningen? 
� Hur bidrar denna resform till hållbar turism? 
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BILAGA B: Intervjuguide 
 
Bakgrund 
� Namn, ålder, ursprung 
� Resvana, vilka tidigare former 
� När åkte du på volontärresa? Vart? Hur länge? 
� Med vilken organisation? Hur många andra volontärer? Var kom de ifrån? 
 
Förväntningar och upplevelser 
� Varför har denna resa valts? 
� Vad förväntas av denna resa? 

o Personligen, resform, guider, lokalbefolkningen, bidrag till samhället, komfort 
� Vad tror du blir/blev den mest värdefulla upplevelsen? 

o Varför? 
 
Resans bidrag 
� Vad skiljer denna resa mot tidigare resor? 
� Vilka fördelar/nackdelar finns det med denna typ av resform för 

resenärerna/lokalbefolkningen? 
� Hur bidrar denna resform till hållbar turism? 
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BILAGA C: The Stove Trek Tour 

Day 1 Arrive Lima  
Arrive in Lima at any time. There are no planned activities so check into our hotel and enjoy 
the city. 
 
Known as the City of Kings, Peru’s capital city Lima was founded by Francisco Pizarro on 
the Day of the Three Kings (Epiphany) in 1535. The Plaza de Armas is the heart of old Lima, 
and it is here you find the Cathedral, Government Palace and Archbishop’s Palace. The 
Cathedral dates back to the 1700s and houses the remains of the conquistador Pizarro. To get 
a feel for colonial Lima, take a cab to the Plaza de Armas and watch the changing of the 
Palace Guard in the afternoon. Walk the streets surrounding the Jirón de la Unión for great 
examples of Spanish-colonial architecture and to get a taste for life in a large South American 
city. An optional city tour visits many of the city’s highlights. 
 
There are many fine museums in and around the city, including the Museo Rafael Larco 
Herrera, which houses an impressive collection of pottery, mummies and textiles from the 
Paracas and Nazca cultures. The more affluent coastal districts of Miraflores, Barranco and 
San Isidro offer good nightlife and cafés all within walking distance. Limeños (Lima’s 
residents) are friendly, and the city is filled with excellent restaurants; seafood lovers in 
particular should be sure to try a ceviche, for which Lima is well known.  

Day 2 Cajamarca / Cadmalca Community (L, D)  
An early morning flight takes us to the colonial city of Cajamarca famous for its clay pottery 
and colourful history where we will be met by our local guide. A day journey through the 
altiplano by local bus to the town of Chota where we will pile into a 4x4 for a short drive 
through the hills to reach our home for the next few days, the Cadmalca community. 
 
Cajamarca is a traditional colonial city, surrounded by rolling green countryside. Once a 
major Inca city, Cajamarca is known primarily for its role in the Spanish conquest. It was here 
that Pizarro tricked, captured, imprisoned and finally assassinated the Inca Atahualpa. The 
city today is one of Peru’s most important cities in the Northern Andes, known for its 
remarkable colonial architecture, outstanding Andean food, friendly people and interesting 
customs.  

Day 3-5 Cadmalca Community Volunteer Project (3B,3L,3D)  
On Day 3 we begin with an optional hike through remnant cloud forest to the look out will 
give us a good appreciation of our new surroundings. In the afternoon we will commence the 
construction of the stove pipe at the lodge 
 
The next 2 days are spent hiking to the home of our local host family and helping to build a 
Peruvian cooking stove. During our stay we will make a permanent improvement in the 
health, comfort and standard of living of our family while experiencing the daily life, culture 
and lifestyle of people in rural Peru. Afternoons are free to relax and explore. 
 
Peruvian women in the Cadmalca community spend hours every day cooking over open fires 
inside smoke-filled cooking huts. Constantly exposed to smoke, many suffer from chronic eye 
and lung infections and other serious health problems. Our hands-on stove-building project 
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will help isolated mountain communities improve their basic living conditions. Our local 
guide will show us how to build a specialized cooking stove ideally suited for mountain 
conditions. The new cooking stove is smoke-free and uses approximately 50% less wood than 
conventional methods. Cooking time is greatly reduced and the stove can handle four or five 
pots at the same time—just a few of the many benefits from the cooking stove. 
 
The typical kitchen ‘cooking stove’ in rural Peru consists of three stones on the dirt floor. An 
open fire cooks the food placed in a large pot on the stones, there is no chimney. The smoke 
from the fire fills the room and finds its way outside via the many openings under the eves 
and between the tiles of the roof. The whole room is blackened by smoke and soot, and the 
house wife spends much of her time breathing the smoke-filled air. 
 
A recent report states that such air pollution is the fourth greatest killer in developing 
countries. Those who participate on this tour will work alongside the family to build a simple, 
but very efficient kitchen stove to replace the open fire on the floor. The stove has a metal 
cooking surface and stove pipe to carry the smoke outside. 
 
You will have the rewarding experience of improving the health and comfort of your host 
family forever. 
 
Two enjoyable days will be spent in helping the family build their cooking stove (about 4 
hours per day). A local skilled craftsman will work alongside us to assure that a good stove is 
produced every time. We will participate in pairs and duties will be assigned according to our 
individual strength and ability. No building experience is required. The other days are spent 
relaxing and enjoying the spectacular scenery of the Andes Mountains and enjoying the 
company of friendly locals who welcome us into their hearts and homes. 
 
The host family who is normally very poor and unable to purchase expensive items 
contributes their time and opens their home to their guests. Each family takes about three days 
to collect, transport and prepare the building materials for when you arrive. The price of the 
tour includes the cost of the cast-iron stove plate, one bag of cement, baked bricks and stove 
pipe.  

Day 6 Cajamarca (B, L)  
After completing the stove and teaching the family how to use it we return to Cajamarca 
where we may have the opportunity to swim in the hot thermal mineral waters of the Inca 
baths or visit the local museums.  

Day 7 Lima  
Flight to Lima with free time to relax and explore the city.  

Day 8 Depart Lima 
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