
 

 
Turisten, Resenären, Besökaren 

 
- Om etik, identitet och resande. 

 
Josefina Syssner (red.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för samhällsutveckling och kultur.  
581 83 LINKÖPING 

 

 

Tryckt på LiU-Tryck, Linköping, 2012 

ISBN 978-91-7519-835-4 



2 

 

 



3 

 

Innehåll 
 

Turistiska berättelser om etik, politik, hållbarhet och 

identitet  

Josefina Syssner ……………………………………….5 

All-inclusive – bekvämt, prisvärt och hållbart? 

Ulrika Petersson………………………………………15 

”Lokalbefolkningen tog emot oss som kungar...” 

Linda Bäckvall & Sofie Gustafsson….………………49 

Västerländska jägare på  afrikanska jaktmarker 

Elin Andersson & Keit Svensson……………………..77 

”Mitt hjärta är delat i två länder” 

Johanna Gustafsson…………………………………..105 

Volontärturism –  en identitetsupplevelse 

Linnea Börjars…………………………………………137 

 



4 

 

 



Turistiska berättelser om etik, politik, hållbarhet och identitet 

5 

 

Turistiska berättelser om 
etik, politik, hållbarhet och 
identitet  

Josefina Syssner 

Vi människor reser som aldrig förr. Vi reser längre, vi reser till fler 
platser och vi reser oftare. Dessutom är det fler av oss som reser. 
Det är inte längre bara backpackers och affärsresenärer som möts 
på långflygningar till Sydostasien. Hundratusentals svenskar – 
barnfamiljer, pensionärer och andra – reser varje år till Thailand, 
Malaysia och andra länder långt bort. På samma sätt är det inte 
längre bara en liten vältrimmad del av den medelålders befolkning-
en som vandrar i de svenska fjällen på sommaren. Också här möter 
vi unga och gamla, stadsbor och landsbygdsbor. Även om det i ett 
globalt perspektiv fortfarande är en liten elit som står för merparten 
av alla resor, så är bilden klar; fler reser mer och på många olika 
sätt. Bara i år – 2012 – beräknas en miljard människor resa utom-
lands – antingen på jobb eller på semester. Detta innebär att turis-
men, som redan idag står en för en betydande del av världsekono-
min, blir en viktigare näring än någonsin tidigare.   
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Det omfattande resandet har gjort att intresset för akademisk 
kunskap om turism och resande har ökat. Vi har idag forsknings-
center som arbetar med att ta fram ny kunskap om vårt resande. Det 
finns utbildningar på högskolor och universitet, där praktisk och 
teoretisk kunskap om turism är huvudmålet. I vissa av dessa forsk-
nings- och utbildningsmiljöer finns ett förhållandevis ensidigt 
fokus på destinationsutveckling, paketering och marknadsföring, 
det vill säga strategier och metoder för att locka fler turister till en 
plats. Denna verksamhet är inte fel i sig. Besöksnäringen är arbets-
kraftsintensiv och utgår i flera fall från lokala kultur- och naturre-
surser som inte går att utlokalisera. På så vis kan turismen fungera 
som en positiv, lokalt förankrad utvecklingsfaktor. Inte desto mind-
re finns det ett stort behov av kritiska studier av samtida turism och 
resande. I takt med att resandet ökar, ökar också dess påverkan på 
miljön, på människors sätt att se på världen, sig själva och andra 
människor. Kritiska studier av turism utgår inte ifrån att fler turis-
ter, högre omsättning och fler arbetstillfällen nödvändigtvis är av 
godo. Kritiska studier av turism utvärderar inte turism och resande 
utifrån turismbranschens egna normativa utgångspunkter och upp-
satta mål. Istället rymmer det kritiska perspektivet en vilja att ställa 
obekväma frågor. Det kritiska perspektivet innebär också att man 
är beredd att ifrågasätta såväl det som till en början kan verka 
självklart och positivt som de antaganden som ligger till grund för 
olika handlingsmönster på det turistiska fältet.  

I den här antologin har vi samlat essäer skrivna av studenter på 
kandidatprogrammet Turism - Inriktning mot kulturarv och natur-
miljö. Alla kapitel har det gemensamt att de sätter det turistiska 
subjektet i fokus. Vem är turisten? Hur ser han eller hon på sitt 
resande? Hur ser han eller hon på den plats som är målet för resan. 
Dessutom har varje kapitel ett fokus på turismens och resandets 
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politiska dimensioner, på etiska överväganden i samband med 
turism och resande, på turismens plats i ett hållbart samhälle, eller 
på hur turism och resande påverkar människors sätt att se på sig 
själv och andra.  

Metoder och material 

Varje bidrag i den här antologin, grundar sig på empiriskt material 
som samlats in genom intervjuer och/eller deltagande observatio-
ner. Tillsammans har kapitelförfattarna intervjuat drygt 30 personer 
i olika åldrar om hur de ser på sitt resande, och hur de tror att just 
deras sätt att resa påverkar och formar dem och deras syn på värl-
den. Frågorna har också handlat om hur informanterna tror att deras 
närvaro påverkar de lokalsamhällen de besökt. Samtliga författare 
har använt en semistrukturerad intervjumetod. Det innebär att man 
förbereder en intervjuguide där övergripande frågor och tematiker 
formuleras. När intervjun sedan väl äger rum, tar sig intervjuaren 
friheten att avvika från intervjuguiden för uppföljande och kom-
pletterande frågor om det skulle behövas. Målet är att få informan-
ten att tala fritt i relation till de övergripande frågor och tematiker 
som reses under intervjun. Grundtanken är att intervjuaren inte 
alltid kan veta på förhand vilka frågor som han eller hon bör ställa 
för att få ett intressant material att analysera (se Eriksson-
Zetterqvist & Ahrne 2011). En av författarna har också använt sig 
av deltagande observation. Det innebär att författaren – studenten 
eller forskaren – gör sig till en del av det fält som han eller hon 
observerar. Idén bakom observation som metod är att man inte 
alltid kan fånga allt det som är intressant i en intervju. Ibland behö-
ver man helt enkelt vara på plats för att kunna studera hur männi-
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skor beter sig, interagerar, och resonerar i bestämda situationer 
(Gruber 2011, Lalander 2011).      

Teoretiska utgångspunkter 
Flera av bokens bidrag utgår ifrån vad man kan kalla en postkolo-
nial idétradition. Här har det inneburit att den turismform som 
studeras sätts i en historisk kontext, och att de koloniala relationer 
som präglat denna historiska kontext lyfts fram på ett särskilt tyd-
ligt sätt (Jonsson & Syssner 2011, Jonsson 2005). Med ett postko-
lonialt perspektiv på turism och resande blir det omöjligt att blunda 
för hur kolonialismens globala relationer av över- och underord-
ning format utvecklingen i nord och i syd. Det blir också svårt att 
blunda för att resemönstren, också i vår tid, har en tydlig riktning. 
Även om den afrikanska eller indiska medelklassen växer, och 
även om dessa människor i många fall identifieras som potentiella 
framtida reseköpare, så är bilden tydlig. Nöjesresorna – de som inte 
är framtvingade av krig, förtryck eller fattigdom – går antingen från 
rika länder i det globala Nord till fattiga länder i det globala Syd 
eller från länder i Nord till andra länder i Nord.  

Flera av bidragen utgår också ifrån ett identitetsteoretiskt per-
spektiv. Det innebär att skribenterna intresserat sig för informan-
ternas identitetsutveckling. Utgångspunkten har i samtliga fall varit 
att identiteter befinner sig i ständig utveckling, och att människors 
sätt att se på sig själva varierar över tid, med kontext, och med de 
förväntningar man ställs inför. Utgångspunkten har också varit att 
människor i allmänhet har möjlighet att ha flera identiteter samti-
digt. Människors identiteter är multipla, skriver flera av författarna. 
Ingen människa har bara en identitet, eller ett enda sätt att se på och 
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uppfatta sig själv i relation till andra (Stier 2003, Hammarén & 
Johansson 2009, Syssner 2011).  

Vidare har flera av bidragen skrivits utifrån en idé om transna-
tionalism, det vill säga utifrån övertygelsen om att det fält som 
studeras är gränsöverskridande, och också bör studeras på samma 
sätt (Khayati 2011, Lundqvist 2011). Ett tydligt exempel på det är 
kapitlet om diasporaturism, där det tydligt framgår att den verklig-
het och de livsberättelser som lyfts fram i det empiriska materialet, 
präglas av en ständig närvaro av minst två nationella kontexter. 

I flera av bidragen återkommer resonemang om hållbarhet, 
konsumtion, och om etik i relation till turism och resande. Vad 
uppfattas som ”rätt” eller ”fel” att göra på semestern, och hur ser 
informanterna på sitt eget resande i relation till dessa etiska ställ-
ningstaganden? 

Bokens disposition 
Boken inleds med ett kapitel där turistens syn på konsumtion, lokal 
utveckling och hållbarhet står i fokus. Ulrika Petersson har här 
intervjuat personer som nyligen varit på en så kallad all inclusive-
semester. All inclusive är en reseform som blivit föremål för en 
omfattande kritik. Denna reseform, säger kritikerna, bidrar till att 
utarma det lokala näringslivet, till en omfattande överkonsumtion, 
och till att makten över turismnäringen och dess utveckling i än 
högre grad än idag koncentreras till multinationella företag. I sitt 
bidrag frågar Petersson sina informanter hur de ser på all-inclusive 
som resform. Varför valde de att resa på ett sådant sätt? Är de 
beredda att åka på en liknande resa igen?   
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Därefter följer ett kapitel där Elin Andersson och Keit Svens-
son undersöker svenska jägares jaktresor till Afrika. Jakten har en 
lång tradition i Afrika, skriver författarna. Under kolonialismen 
fick jakten emellertid en delvis förändrad roll i det afrikanska 
samhället. Jakten övergick från att vara en lokalt kontrollerad 
resurs som bidrog till människors dagliga försörjning, till att bli en 
lek och en handelsvara för tillresta européer. Hur, frågar sig An-
dersson och Svensson, ser dagens jaktturister i Afrika på sitt eget 
resande och på sin egen jakt? Uppger informanterna att de föränd-
rats genom sin resa till Afrika, och i så fall på vilket sätt?  

I nästkommande kapitel undersöker Linda Bäckvall och Sofie 
Gustafsson hur svenska thailandsresenärer ser på sitt val av resa. 
Thailand har under de senaste åren blivit ett allt vanligare vinter-
resmål för svenskar och andra nordbor. Under samma tidsperiod 
har den politiska, ekonomiska och sociala situationen i Thailand 
präglats av oroligheter och konflikt. Mot denna bakgrund frågar 
Bäckvall och Gustafsson hur svenskar som nyligen semestrat i 
Thailand ser på sitt val av resmål. Har de varit medvetna om de 
politiska konflikter som pågått i landet? Har de uppfattat dessa 
konflikter som ett hot mot den egna säkerheten? Har konflikterna 
någon gång fått dem att tveka över sitt val av resmål? 

I kapitel fem undersöker Johanna Gustafsson hur människor 
som flyttat till Sverige från Chile, använder semestern till att resa 
till sitt gamla hemland. Detta diasporiska resande ökar i takt med 
att världen globaliseras, och i takt med att människor blir mer 
rörliga. I sina intervjuer har Gustafsson frågat hur informanterna 
upplever att deras känsla av tillhörighet förändrats över tid, och på 
vilka sätt resorna mellan Sverige och Chile påverkat dem och deras 
livsberättelser. 
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I det avslutande kapitlet skriver Linnea Börjars om hur volon-
tärturister på ett ekologiskat jordbruk på den amerikanska västkus-
ten upplever att de förändrats genom att välja denna reseform. I 
sina möten med volontärerna har Börjars frågat sina informanter 
hur de ser på de möten som uppstår volontärer emellan, och mellan 
volontärer och människor i lokalsamhället. Börjars studie visar att 
flera av de intervjuade volontärturisterna har en stark önskan att 
skilja mellan sin reseform och andra former av turism. Detta disku-
teras också i kapitlet. 

Avslutning 

Med den här boken vill vi uppmuntra till flera saker. För det första 
vill vi uppmuntra till studier, läroböcker, kurser och utbildningar 
där de utmaningar som turismen skapar lyfts fram. Ingen av oss 
som medverkar i boken är emot att människor reser. Rörlighet, 
menar vi, är något positivt, och möjligheten att resa till nya platser, 
nya upplevelser och nya bekantskaper är något vi verkligen värde-
sätter. Samtidigt vill vi se på dagens turismströmmar ur ett kritiskt 
kontextuellt perspektiv. På så vis vill vi bidra till att flytta fram 
positionerna för de aktörer som på olika sätt verkar för hållbarhet 
och för ökat socialt ansvarstagande inom turismnäringen. 

För det andra vill vi bidra till att kunskapen om turismens cen-
trala roll i vår samtid ökar. Världen präglas av mobilitet (Urry 
2007), och denna mobilitet har – bland annat i form av turism och 
resande – format den västerländska samtiden i mycket stor ut-
sträckning. För att förstå vår samtid, menar vi, måste vi alltså för-
söka förstå turismen och resandet.  
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För det tredje vill vi uppmana studenter – och andra – att skriva 
egna böcker om frågor som engagerar. Genom att gå samman och 
enas kring en tematik, för att sedan skriva separata kapitel som 
tillsammans utgör en antologi, har vi lärt oss mer om varandras 
frågor, om vårt eget sätt skriva, och om hur man kan hantera den 
vetenskapliga processen. På så vis har vi tillsammans skapat en 
gemensam referensram för vårt lärande (Dysthe 1996). Sådana 
gemensamma referensramar, tror vi, gör det lättare för studenter att 
bli delaktiga och självständiga i sitt lärande.  
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All-inclusive – bekvämt, 
prisvärt och hållbart?  

Ulrika Petersson  

Resformen all-inclusive har under de senaste åren blivit föremål för 
en livaktig debatt. Jennie Dielemans – författare till boken Väl-
kommen till paradiset är en av dem som har hörts i debatten. I 
boken diskuterar Dielemans en rad problem som förknippas med 
all-inclusive. Ett sådant problem är inkomstläckage vilket innebär 
att pengarna turisten spenderar först och främst går till de företag 
som äger hotellen. Dessa företag är många gånger stora koncerner, 
som har sitt säte utanför det besökta landet, vilket gör att pengarna 
försvinner ut ur landet. Ett annat problem är att mycket mat slängs, 
då all inclusive-hotell i de flesta fall har bufféer så att turisterna ska 
kunna äta så mycket de vill (Dielemans 2008). Förutom Dielemans 
har programmet Kaliber på Sveriges radio undersökt och funnit 
stora brister vad gäller arbetsvillkor för anställda på all inclusive-
hotell. Det har även skrivits många debattartiklar om ämnet. An-
ders Strömbergs artikel ”Från himmel till helvete”, där han reflek-
terar kring sin familjs all inclusive-semester på Kreta är endast en i 
raden. I artikeln beskriver han den stora överkonsumtionen av mat 
och dryck samt problemen med att lokala aktörer konkurreras ut av 
all inclusive-hotellen (GP 2010-11-30). 
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All-inclusive innebär att allt från mat och dryck till underhåll-
ning är inkluderat i det pris som resenären betalar innan han eller 
hon åker på semester. Vad som exakt ingår i all inclusive-paketen 
kan dock se olika ut. En jämförelse mellan de stora resebolagen 
visar att deras produkter ser olika ut och att det ofta beror på hotell-
standarden (Wingborg, Eriksson & Veling 2011). I det här kapitlet 
kommer jag att undersöka hur all inclusive-resenärer ser på sitt val 
av resmål och hur de ser på den kritik som är riktad mot All-
inclusive. Min ambition är att undersöka varför mina informanter 
valt denna resform, och hur man kan se på all-inclusive ur ett håll-
barhetsperspektiv, som i detta fall inkluderar en social, ekologisk 
och ekonomisk dimension.  

Metod och material 

Studiens primära källmaterial har samlats in med hjälp av kvalitati-
va intervjuer med åtta personer som rest all-inclusive. Samtliga 
intervjuer gjordes i november 2011 enskilt med informanterna och 
tog i de flesta fall plats hemma hos dem. Intervjupersonerna var i 
åldrarna 22 till 67 år – hälften män och hälften kvinnor. Det var 
bara en av informanterna som hade rest all-inclusive mer än en 
gång. Han tyckte om resformen och hade därför valt att resa all-
inclusive igen. Innan intervjutillfällena hade jag utformat en semi-
strukturerad intervjuguide, vilket gjorde att intervjuerna utgick från 
förutbestämda teman men att det också fanns gott om utrymme för 
informanterna att själva föra vissa frågor på tal. Frågorna jag ställ-
de handlade framförallt om hur informanterna såg på och organise-
rade sin konsumtion av mat, boende och transport. 
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När jag genomfört samtliga intervjuer analyserade jag dessa 
genom att använda mig av den metod som kallas meningskoncen-
trering (Kvale 1997). Det innebär att jag sorterat innehållet i inter-
vjuerna och försökt ordna det i olika kategorier, utifrån vilka teman 
som intervjupersonerna har tagit upp och som har varit återkom-
mande. Min meningskoncentrering har emellertid färgats av att jag 
själv sett på informanternas svar ur ett sociokulturellt- och miljö-
mässigt hållbarhetsperspektiv. I min analys av intervjumaterialet 
ville jag titta närmare på hur informanterna reflekterade över all-
inclusive i relation till dessa perspektiv. 

Charterturismens framväxt  

Det var på 1950-talet som charterturismen började växa. Till en 
början var det en begränsad grupp människor som åkte, detta på 
grund av att de flesta hushåll inte hade råd med dessa resor. På 60-
talet hade charterturismen ökat i omfattning och den var inte längre 
begränsad till en liten grupp av människor. Forskare började redan i 
det här skedet oroa sig över vad den snabba utvecklingen av turis-
men skulle få för konsekvenser i lokalsamhället (Holden 2005). 
Bara från Sverige åkte år 1960 drygt 66 000 turister på charterre-
sa.1965 hade dessa siffror femfaldigats (Dielemans 2008). På 70-
talet började massturismen utvecklas runt Medelhavet (Holden 
2005). Även från Sverige ökade turismen och var nu uppe i en halv 
miljon resenärer (Dielemans 2008). På 80-talet började människor 
söka efter något annat. De hade tröttnat på exempelvis Spanien som 
var ett av de första populära charterresmålen, som senare kom att 
anses för exploaterat av resenärer och sökandet efter det autentiska 
började, det vill säga det orörda och genuina. På 90-talet startades 
grupper mot massturismen – grupper som Holden kallar för ekokri-
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gare. Fler turister började bli mer miljömedvetna och ekoturism, 
grön turism och hållbar turism är exempel på turismformer som 
utvecklades som en motpol till massturismen (Mattson 2010). 
Hållbar utveckling betyder att människor inte ska leva över jordens 
tillgångar, vilket i ett turistiskt perspektiv handlar om att tänka 
miljövänligt vid val av färdmedel, under semestern, och visa socialt 
ansvar på den besökta platsen (Bohlin & Böhn 2007). Brundtlands-
kommissionen (1987) definierar hållbar utveckling som "utveck-
ling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov" (WCED 1987). 

All-inclusive innebär att allt från mat och dryck till underhåll-
ning är inkluderat i priset som resenären betalar innan han eller hon 
åker på resan. All-inclusive har blivit en stor framgång för många 
hotellägare, delvis på grund av att mat och dryck ofta inte genererat 
några större summor pengar för traditionella hotell då turisterna ger 
sig ut till andra restauranger och barer i lokalsamhället. Det ser 
dock annorlunda ut nu när all inclusive-modellen finns. Turisten 
stannar på hotellen där de konsumerar mat och dryck och till viss 
del även underhållning (Dielemans 2008). All-inclusive som feno-
men fick sitt genomslag i Karibien under slutet av 80-talet, men 
konceptet började ta form redan på 50-talet när franska resebolaget 
Club startade exklusiva Club Med-hotell. Visionen var att allt en 
turist vill ha och behöver på sin resa ska finnas inom ett och samma 
område. De första riktiga all-inclusive hotellet startades 1976 i 
Jamaica. Mannen som grundade hotellet hette John Issa och han 
hade lagt märke till att de turismföretag som klarade sig bra under 
lågkonjunkturen på 70-talet var just Club Med och kryssningsföre-
tagen. Det de båda hade gemensamt var just att de var att allt var 
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inkluderat under vistelsen, vilket säkert skapade en trygghet hos 
turisten att slippa oförutsedda utgifter (Dielemans 2008). 

All inclusive-resandets utmaningar 
I mina intervjuer, likväl som i den allmänna debatten och i litteratu-
ren, är det vissa problem som särskilt kommit att förknippas med 
all-inclusive. Jag kommer här att lyfta upp några av dessa.  

Inkomstläckage som en följd av all-inclusive  

En av de frågor som tagit upp en betydande del av diskussionen 
kring all inclusive-turism är den som berör begreppet inkomstläck-
age. Wingborg skriver att läckage kan mätas och definieras på olika 
sätt, men att det i samtliga fall handlar om försök att beskriva hur 
mycket av turismkronan – det vill säga turistens samlade utgifter – 
som lämnar destinationen. I resebranschen talas det om att de stora 
läckagen beror på att resebolagen, turismföretagen, hotellen och 
andra involverade företag, ofta inte har sina kontor på själva turist-
destinationen. Läckaget kan också bestå i att de delar av turismkro-
nan som finns kvar på destinationen kan användas till inköp av 
internationella varor, till exempel importerad mat och dryck som 
serveras i hotellens restauranger (Wingborg, Eriksson & Veling 
2011).  Mats Wingborg skriver att det finns både stora och små 
ekonomiska läckage inom turismbranschen. En litet läckage är 
nästan omöjligt att förhindra, det viktigaste är att den lokala eko-
nomin ändå får skäliga inkomster av turismen. Större läckage är 
speciellt allvarligt för utvecklingsländer och när de inte får skäliga 
intäkter börjar man prata om exploatering.  
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All-inclusive skapar enligt många bedömare större inkomst-
läckage än vanlig charterturism. Det finns tre huvudförklaringar till 
detta. För det första betalar turisten för allt innan den åker på sin 
resa; flyg, transfer, boende, mat, dryck, underhållning och betal-
ningen går i nästan samtliga fall till multinationella företag. För det 
andra stannar all inclusive-turisten oftare på hotellområdet då det är 
där den förbetalda maten, drycken och underhållningen finns. 
Många all inclusive-hotell har också en privat strand. Turisten ser 
därför ingen anledning att lämna hotellet vilket medför att de lokala 
småföretagen får en väldigt liten del av turistkronan. För det tredje 
är de råvaror som används till mat och dryck ofta importerade. De 
pengar som skulle ha spenderats på restauranger, caféer, underhåll-
ning, lokaltrafik försvinner med all inclusive-konceptet. Följderna 
blir då att en stor del av pengarna som borde ha gynnat handeln på 
destinationen lämnar landet (Wingborg, Eriksson & Veling 2011).  

Teoretiska utgångspunkter 

Att resa ses ofta som en rättighet. På senare år har debatten om 
turism och resande emellertid kommit att handla mer om socialt 
ansvar och om turismens effekter på miljön. De begrepp som pre-
senteras nedan kan hjälpa oss att förstå turismens hållbarhet och 
samhällspåverkan utifrån en social, ekonomisk och ekologisk 
dimension.  

Turistiska bubblan 

Syssner och Khayati (2010) beskriver det selektiva seendets privi-
legium, vilket handlar om att turisten på olika sätt skärmar av sig 
från möjliga sociala, ekonomiska och politiska orättvisor på den 
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besökta destinationen. Enligt författarna är tid och intention två 
dimensioner som kan förklara turistens specifika relation till den 
plats som besöks. Turistens vistelsetid på den besökta platsen 
brukar vara begränsad, vilket ofta anförs som anledning till varför 
turisten inte kan göra något åt orättvisor och problem på den besök-
ta destinationen. Exploaterade turistorter som exempelvis Mallorca, 
Malta och Gran Canaria har fler turister än bofast befolkning under 
sommarhalvåren. Det skapar problem för dessa platser om merpar-
ten av de människor som befinner sig där, är där temporärt, och 
inte bryr sig om den ekonomiska, sociala och politiska situationen i 
landet. Turistens intention med en resa är ofta att tillfredsställa 
egna, personliga behov såsom avkoppling, sol, bad och andra även-
tyr. Turistens fokus ligger alltså på tillfredsställelse av egna behov 
och inte på de eventuella problem som finns på den besökta desti-
nationen (Syssner & Khayati 2010). Syssner och Khayati beskriver 
också det specifika turistiska rummet.  Reseledare, servitörer och 
hotellpersonal finns till för turisten, och fungerar ibland som en 
barriär mellan turisten och lokalsamhället. Turisten lockas i många 
fall också till att stanna på hotellområdet, där pool, affärer, restau-
ranger finns. Turisten behöver därför inte ta del av den miljö och 
kultur som finns utanför den turistiska världen (Tesfahuney & 
Schough 2010). Dean MacCannel (1999) lyfter fram begreppet 
”den turistiska bubblan” och menar att detta är något som uppstår i 
de turismdistrikt som främst finns till för att tillgodose turistens 
behov och önskningar. Det finns dock ingen som tillgodoser och tar 
ansvar för lokalbefolkningens behov och önskningar, som kan 
skilja sig från turistens. MacCannel skriver också om kommersiali-
sering i de stora turismländerna och menar att varje destination på 
jorden, i en ökande grad, mer eller mindre liknar andra destinatio-
ner.  
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Social dimension 

Hydén och Wickenberg tar upp ämnet produktion och moral i 
Konsumera mera. De menar att det sätt vi människor lever på idag 
inte ger förutsättningar för hållbar utveckling. Jordens ekologiska 
bärkraft överstigs redan nu med 25 procent, då vi konsumerar och 
producerar mer än vad jorden klarar av att bryta ner och återskapa. 
Hydén och Wickenberg beskriver att hållbar utveckling har tre 
olika utgångspunkter. De utgångspunkterna är ekologiska, ekono-
miska och sociala. För att upprätthålla en hållbar utveckling måste 
man arbeta med alla dessa tre fält. Den sociala dimensionen är 
viktig då den hjälper oss att hantera de spänningar som kan vara 
som följd av de ekologiska problemen (Hydén & Wickenberg 
2007). 

Alf Hornborg beskriver i Konsumera mera att människor ofta 
inte reflekterar över andra människors arbete som ligger bakom 
varor eller produkter som vi konsumerar. Ofta saknar vi kunskap 
om hur tillverkningen av en produkt eller vara har påverkat männi-
skor och miljö runt om i världen. Han menar också att bandet 
mellan ekonomi och moral måste stärkas. De flesta människor är 
noga med att se skillnad på människor och materiella ting och att 
människor givetvis är viktigare än saker. Vi tänker dock inte alltid 
så när vi växlar våra pengar mot en produkt. Vi tänker ofta inte på 
människors arbete bakom produkten vi konsumerat, vi funderar 
heller inte på om utbytet är rättvist eller vilka följder vårt handlade 
får för människors hälsa eller vår natur. Varorna vi köper framträ-
der som befriade från den kontext de kommer ifrån. Karl Marx 
kallar detta för varufetischism. Varufetischism förutsätter att pro-
duktionen måste inträffa utanför konsumentens synhåll, så länge 
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man håller isär konsumering och tillverkning kan man också hålla 
isär ekonomi och moral och även människor och materiella ting 
(Hornborg 2007).  

Ekonomisk dimension   

Samhällen som besöks av turister upplever ofta ekonomiska effek-
ter. De flesta av dessa är positiva, men det finns även negativa 
effekter, så som inflation på priser för boende och mat. De negativa 
konsekvenserna av turism för de samhällen som besöks är främst 
sociokulturella. Kulturella olikheter och olika värdegrund är exem-
pel som i värsta fall kan leda till sprickor mellan samhällen och 
turister i form av förbittring, hat och brott. Destinationsutveckling 
sker enligt Holden (2005) ofta utan några som helst hänsynstagan-
den till lokalsamhället och dess behov. Om hänsyn inte visas kan 
det leda till att befolkningen ser negativt på turister som besöker 
dem eller deras närområde vilket kan få katastrofala konsekvenser 
(Dimanche & Payne 1996). 

Turismbranschen, liksom andra servicebranscher, är beroende 
av sina anställda för att upprätthålla goda kundrelationer. De an-
ställda inom turismsektorn spelar en viktig roll både för att skapa 
och upprätthålla trivsel och belåtenhet hos resenären. Trots detta är 
det inte ovanligt att företag inom denna sektor utnyttjar sina an-
ställda. Den i många fall lågutbildade arbetsstyrkan erbjuds korta 
arbetskontrakt, låga löner och få eller inga förmåner, däribland 
försäkringar och sjukvård. Det förekommer även säsongsbetonade 
anställningar som är tillfälliga vilket betyder att personalen stora 
delar av året kan stå utan arbete. Trenden är dessutom att arbete 
som många gånger klassas ha lägre status, till exempel städ- och 
serveringspersonal, erbjuds till lokala aktörer medan högre befatt-
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ningar mycket ofta innehas av anställda på företag som inte är 
lokala (Dimanche & Payne 1996). 

Ekologisk dimension 

Turismforskaren Andrew Holden säger att det största etiska di-
lemmat med turism är exploatering av utvecklingsländer, kvinnor 
och natur. Holden beskriver att turismindustrin genererar mycket 
pengar, ändå går lite pengar till dem som verkligen är i behov av 
dem. Utvecklingsländer exploateras och mark skövlas så att tu-
rismkomplex kan byggas upp för turister vilket i sin tur bidrar till 
att lokalbefolkningens naturresurser försvinner. Turismindustrin är 
enligt Holden främst till för att möta och uppfylla de behov som 
turister anses ha (Holden 2005).  

En annan konsekvens av turism och som turismen påverkar är 
tillgången av vatten. Förutom turistens direkta användning av 
vatten på hotellet använder hotellet vatten i kök, tvätt, bevattning 
av trädgårdar och golfbanor. Många turisthotell använder sig av 
stora mängder vatten i jämförelse med lokalbefolkningens vatten-
användning. Ett exempel på detta är att den mängd vatten som 
används under två års tid av 100 stadsbor endast räcker i 55 dagar 
för 100 gäster på ett lyxhotell (Holden 2005). 

Undersökningens resultat 

I detta kapitel redogör jag för de teman som kan skönjas i mina 
informanters tankar och reflektioner. Dessa teman är bekvämlighet, 
ekonomi, miljö, konsumtion och trygghet och säkerhet, efter varje 
tema görs en teoretisk återkoppling. 
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 ”Avkoppling för hjärnan“ 

Fritidsresor marknadsför all-inclusive som: ”prisvärt, bekvämt och 
strandnära” (fritidsresor.se). Många turister har blivit lockade att 
resa all-inclusive och resebolagen trycker på att ”det är bekvämt”. 
Resenärerna behöver inte göra mycket själva, utan allt är organise-
rat av resebolagen innan de sätter sig på planet. Maten, stranden, 
poolen och underhållningen finns oftast inom samma område om 
man åker all-inclusive. Turisterna behöver heller inte oroa sig för 
oplanerade utgifter, då denne betalar allt innan resan. All inclusive-
konceptet marknadsförs ofta till barnfamiljer med löften om ”total 
avkoppling”, samt ”mer tid åt varandra”. Detta betyder att semes-
tern inte bara är ett löfte om att slippa det vanliga vardagslivet, utan 
att semestern är skonad från allt som har med vardagssysslor att 
göra beroende på att allt redan är ordnat (Mattson 2010).   

Det som är bra med all-inclusive är att det går att koppla av 
på ett helt annat sätt, man behöver liksom inte tänka på ma-
ten och behöver inte planera vart man ska gå. Man har allt 
där. Så det är bra. (Martin, 45 år) 

Så svarar Martin på frågan om varför han valt att resa all-
inclusive. Bekvämlighet framstår som ett viktigt skäl till varför 
mina informanter valt att åka all-inclusive. Samtliga svarar att de 
hade valt all-inclusive helt eller delvis av bekvämlighetsskäl. Mar-
tin och Katrin är ett par som åkte på semester med sina två barn. De 
anser att all-inclusive var ett perfekt sätt att resa när de hade en 
tolvåring och en ettåring som de aldrig hade rest tillsammans med 
innan. Lars, som reste själv, anser även han att all-inclusive är ett 
bekvämt sätt att resa på.  
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Det är bekvämligheten… Jag tycker att det är lite jobbigt… 
Egentligen är det väl fel det också, men jag har kommit dit 
att jag tycker att det är jobbigt att springa och leta efter 
matställen på kvällarna. Jag vill hellre ägna den tiden åt att 
titta på folkliv och sitta i någon mandrakehamn och titta på 
folk och ta mig en drink (Lars, 67 år). 

Lisa och Erik, som reste tillsammans, säger att de valde all-
inclusive för att de ville resa ”lyxigare” och att nyfikenheten på 
konceptet var stort. Marita och Sofia hade båda varit i Egypten och 
menar att valet av all-inclusive föll på att det inte fanns så många 
andra alternativ när de skulle bestämma sig för en resa.  

När jag frågar mina intervjupersoner om de kan tänka sig att 
åka all-inclusive igen svarar hälften ja och hälften nej. Något som 
alla lyfter fram var emellertid att de tröttnade på att befinna sig på 
hotellområdet efter ett tag. Sofia var en av dem som ansåg att all-
inclusive kändes enformigt efter ett tag och att det var tröttsamt att 
äta vid samma restaurang under en veckas tid. Marita berättar att 
hon från början inte visste vad all-inclusive innebar, mer än att 
dryck och förtäring ingick i priset. När hon kom fram upptäckte 
hon att det bara var ett ökenlandskap och andra all inclusive-hotell 
runt om hotellet, vilket gjorde henne besviken. Så här säger hon: 

Jag vill inte åka all-inclusive igen, man blir för låst och det 
går ut över resmålet. Man får inte se sig omkring. Bättre 
man får komma ut och uppleva en stad på riktigt (Marita, 43 
år). 

Lisa är inne på samma spår och berättar att hon lämnade all 
inclusive-komplexet ofta, eftersom hon tröttnade på att vistas på 
hotellet varje dag och äta samma mat som serverades sju dagar i 
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rad. Hon ser sig gärna omkring i landet hon besöker och får lite 
ombyte. Lisa berättar: 

Jag värderar att komma till deras miljö nu. I början åkte 
man bara för att sola och köpa billiga kläder, men det är 
inte så kul längre. Man vill inte bara sola, nu värderar jag 
mer att se hur de har det och uppleva sin vardag. Jag vill 
inte åka på charter där det bara är en massa hotell och me-
nyer på svenska (Lisa, 23 år). 

Lars däremot ger en annan bild, vilket vi kunde se ovan. Han 
tyckte att det var skönt att slippa springa runt och leta efter restau-
ranger och i stället ha allting till hands när man behöver det. Han 
menar också att det inte handlade om att vara ekonomisk, utan bara 
om bekvämlighetsskäl. Denna ståndpunkt delas även av Katrin och 
Martin. De skulle vilja åka all-inclusive igen, för att få avkoppling 
för både ”kropp och hjärna”.  

Robert säger att han förstår varför all-inclusive är populärt och 
att det säkert är ett bra sätt att resa på med småbarn. Han tycker 
dock att för egen del är det tråkigt att se samma vy i en vecka och 
att han gärna vill uppleva mer av landet han rest till, vilket han inte 
tycker går att göra fullt ut med all-inclusive.  

Grejen med all-inclusive är att man vill att folket ska stanna 
på hotellet och jag tror att det är jättebra när man har små-
barn. Men för min egen del så tycker jag att det är skoj att 
se något annat när man är ute än samma swimmingpool och 
samma trädgård. Jag åker till ett annat land för att se något 
också (Robert, 62 år). 

All-inclusive kan ses som tillrättalagt och uppbyggt för att tu-
risten ska känna sig trygg och ha det bekvämt. I den turistiska 
bubblan som MacCannel beskriver, och som Syssner och Khayati 
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utvecklar, finns bara turisten och turistens behov. Merparten av 
informanterna bodde på hotell med staket, där allt fanns tillgängligt 
på hotellområdet. De behövde inte röra sig utanför hotellkomplexet 
och se landet eller hur lokalbefolkningen hade det, om inte de ville 
det. Innanför grindarna var allt tryggt och bekvämt, och bubblan 
behövde inte spricka.  

Hornborg (2007) berättar om att konsumenter ofta inte vet hi-
storien om varan eller produkten som han eller hon har köpt. 
Mycket tyder på att det förhåller sig på samma sätt med den upple-
velseprodukt som all inclusive-resenären köper. Belägen inuti den 
turistiska bubblan – på hotellet med en pool, uppassning, under-
hållning och en obegränsad tillgång på mat och dryck – är det svårt 
att skapa sig en bild av under vilka förhållanden upplevelseproduk-
ten skapas. Turisten avskärmar sig från det lokala och sociala liv 
som pågår utanför grindarna, vilket bland annat kan handla om 
fattigdom och brist på vattenresurser. Detta avsäger man sig ansva-
ret från, då man som turist har fullt upp med sin semester och att 
uppfylla sina egna behov (Syssner & Khayati 2010). Informanterna 
Marita och Frida, som var i Egypten, var ovanligt skyddade från 
det lokala och sociala livet i och med att det knappt fanns något 
sådant liv i anslutning till orten där de bodde. De var instängda i ett 
tryggt område med andra turister med ungefär samma bakgrund, 
vilket gjorde att de var helt isolerade från andra intryck.  

Mitt intryck är att informanterna på det stora hela betraktar all-
inclusive som tillrättalagt och turistanpassat. De reflekterade över 
allt spill de såg under sin vistelse. Nya plastglas och nya handdukar 
varje dag gjorde att de upplevde att detta inte var ett miljövänligt 
sätt att resa på. Flera av informanterna upplevde också att all-
inclusive i viss mån konkurrerar ut lokala aktörer. Detta var något 
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som de flesta lade märke till under semestern eller hörde talas om. 
Några av informanterna kan dock tänka sig att resa all-inclusive 
igen bara för att ha det bekvämt och koppla av från alla vardagliga 
bestyr och krav. 

”Ät och drick så mycket du vill” 

All-inclusive marknadsförs ofta som något turisten ska tjäna på. 
Det marknadsförs också som ett lyxigare alternativ till den vanliga 
charterresan, då turisten får äta och dricka så mycket den vill och 
dessutom åtnjuta maximal avkoppling (Mattson 2005).  

Jag frågade informanterna om de upplever att de sparade peng-
ar på att åka all-inclusive i förhållande till en vanlig charterresa. 
Det råder delad mening om detta bland de jag har intervjuat. Lars 
tror inte att han sparade några pengar på att resa all-inclusive. Han 
tröttnade på maten inne på hotellet och gick istället ut och åt de 
sista dagarna. Därför tror han att han inte tjänade några pengar på 
att resa all-inclusive. Katrin tror att vanlig charter och all-inclusive 
skulle gå jämt ut för henne och familjen. Hon anser dock att det var 
bekvämt att ha betalt resan i förväg. När avgiften var betald var det 
bara att äta och dricka så mycket man ville. Erik berättar att de 
ibland lämnade komplexet och åt på lokala restauranger och caféer, 
trots det stora utbudet på hotellet. Han tror ändå att de tjänade på 
att åka all-inclusive på annat sätt, till exempel genom den fria baren 
som fanns att tillgå.  

Lisa såg, innan avresan, all-inclusive som ett prisvärt alterna-
tiv. Hon tyckte också att det var skönt att allt var betalt, men allt 
eftersom resan fortskred ändrade hon sin uppfattning. Det blev inte 
så prisvärt som hon hade räknat med, främst på grund av att hon 
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tröttnade på konceptet. Lisa och hennes medresenärer letade sig ut 
från hotellområdet flera gånger varje dag, eftersom de tyckte att det 
var tråkigt att stanna på hotellet, vilket resulterade i större omkost-
nader. 

Sofia menar att all-inclusive var prisvärt för henne eftersom 
hon åkte sista minuten. Hon kan tänka sig att åka all-inclusive igen, 
men menar att hon vill tjäna på all-inclusive och att resan därför 
inte får kosta mer än en vanlig chartersemester. 

De allra flesta tycker säkert om att fynda bra och billiga resor, 
men vem kommer i kläm när resorna är billiga? Dielemans (2008) 
och rapporten Schyst resande (2010) tar upp problemen med att all-
inclusive inte samarbetar med den lokala arbetskraften och med 
småföretagen på plats, vilket i sin tur leder till att de blir utkonkur-
rerade och får stänga igen sina lokala caféer och restauranger. De 
flesta individer och organisationer har inte för avsikt att skada 
andra, och de allra flesta vill säkert inte att de lokala samhällena 
ska bli påverkade negativt av resenärens val av resa. Ibland blir 
dock resultatet just detta och problematiken är att turisten inte 
känner till under vilka villkor den produkt som han eller hon kon-
sumerar har producerats (Hornborg 2007). 

Resebolagen som säljer all inclusive-resor pressar priserna vil-
ket leder till att de kan hålla en prisnivå som är så låg att de lokala 
aktörerna inte kan konkurrera med den. Detta gör att de som bor 
där inte tjänar de pengar som de behöver för att kunna försörja sig 
(Wingborg, Eriksson & Veling 2011). Några av informanterna var 
av åsikten att all-inclusive och en vanlig chartersemester skulle gå 
jämt ut, medan andra ansåg att all-inclusive var ett billigare alterna-
tiv, även om de kanske åt eller drack något utanför hotellet. Där-
emot reflekterade inte informanterna, under resans gång, om det 
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tillkommer några sociala och ekologiska problem med billiga resor. 
Vidare anser några att de kan tänka sig att åka all-inclusive igen, 
men enbart om det är billigare än en vanlig chartersemester. 

”Vi var nog inte alls miljövänliga” 

Det pågår en diskussion om huruvida all-inclusive är en belastning 
för miljön. Exempelvis sker det mycket spill inom all-inclusive när 
det gäller mat och dryck. Det var även något som de flesta av mina 
informanter hade reflekterat över och tyckte att de såg både hos sig 
själva och på folk runt omkring. Handdukstvätt och plastglas är 
även något som faller in inom området.  

Under intervjuerna ställde jag ett antal frågor som hade med 
miljöpåverkan att göra, så som handdukstvätt, sopsortering, och 
elförbrukning. De svar jag fick varierade. Några informanter tror 
att handdukarna tvättades varje dag. Andra berättar att de inte 
slängde sina handdukar på badrumsgolvet varje dag för att de visste 
att de inte tvättades om de fick hänga kvar på kroken. Några infor-
manter fick ett handdukskort varje dag, vilket de lämnade in på 
receptionen i utbyte mot en handduk till stranden. När dagen var 
slut så lämnades handduken in och tillbaka fick de ett nytt kort för 
dagen efter.   

Några reflekterade över de plastglas de fick när de hämtade nå-
got att dricka. Bara en av informanterna uppger att det fanns sop-
sortering. ”Glasen man fick i baren var plastmuggar, men sen fick 
man slänga dem i speciella behållare”, säger Robert. När det gäller 
att vara medveten om miljön och sin förbrukning anser vissa att det 
inte spelar någon roll vart man är, medan andra anser att det miljö-
medvetna tänkandet minskar under semestern. Katrin säger: 
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Vi var nog inte alls miljövänliga, det var rena handdukar 
varje dag och jag vet inte om man kunde säga något om det, 
det bara hände. Vi hämtade nya handdukar varje dag till 
stranden, det kunde vi vara bättre på […]. Vid poolen ville 
de inte ha riktiga glas och det förstår man ju. Ur ren miljö-
synpunkt tror jag inte att det är bra på något sätt. (Katrin, 
39 år) 

Katrins sambo Martin är av en annan åsikt. Han tror inte att 
han ändrade sitt beteende på semestern. Han försökte tänka som 
han gör hemma. ”Jag slänger inte handdukarna på golvet, bara för 
att jag får gratis tvätt”, berättar Martin. 

Jag tog även upp hur de ser på sitt resande i ett helhetsperspek-
tiv och däribland hur de ser på de utsläpp som turism och resande 
genererar. Samtliga uppger att de flyger om de ska utomlands. Hur 
mycket de flyger varierar bland informanterna, men merparten 
flyger 1-2 gånger per år. De flesta uppger att de åker tåg när de 
reser inrikes med motiveringen att det anses lika smidigt som att ta 
flyget. Martin är den som reser mest, cirka 10 gånger om året, både 
inrikes och utrikes. Mestadels är resorna arbetsrelaterade. 

 Miljön tänker jag ingenting på, mer än att inte skräpa ner, 
det tänker jag naturligtvis på. Men jag tänker ingenting på 
energibesparning eller miljösynpunkt när det gäller avgaser 
(Martin, 45 år) 

Sofia berättar att hon försöker tänka på de utsläpp som flygre-
sorna för med sig. Därför åker hon helst tåg inom Sverige. Om det 
skall vara befogat att ta flyget vill hon vara borta minst en vecka. 
När Lars pendlade som mest i sitt jobb hade han ett frikort på 
flyget, men tog ofta tåget på grund av hänsyn till miljön. Lisa säger 
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att hon tar tåget inom Sverige, men föredrar att flyga när hon skall 
utomlands, eftersom att det är mer bekvämt och går fortare. 

Mina intervjuer bekräftar att de flesta som reser iväg på semes-
ter söker avkoppling och en möjlighet att temporärt avsäga sig det 
vardagliga ansvar som finns hemma. Khayati och Syssner menar 
att de flesta turister avsäger sig sitt ansvar för den besökta platsen, 
då de bara är där tillfälligt. Informanterna vittnar om att de slängde 
mer mat endast för att de var utomlands och att de inte skulle göra 
på samma sätt hemma. Om detta är ett beteende som många har så 
skapar det en problematik för den besökta platsen. Informanterna 
började på allvar reflektera över konsekvenserna med sin resa först 
i samband med att jag intervjuade dem. Detta påminner om det Alf 
Hornborg skriver apropå att konsumenter ofta inte tänker på vart 
produkten eller varan kommer ifrån, och vilka eventuella följder 
som konsumtionen för med sig.  

Dimanche och Payne (1996) och Holden (2005) tar också upp 
problematiken med att många destinationer kommer i kläm på 
grund av turismindustrins upplägg. Exempelvis påverkas miljön i 
många fall negativt av turism, beroende på att det är turistens be-
hov som står i centrum vilka inte avvägs mot lokalsamhället behov.  

”Är det kycklinglår idag igen?” 

Det sker en överkonsumtion av jordens resurser skriver Alf Horn-
borg (2007). Under mina intervjuer fick jag en känsla av att all-
inclusive bjuder in till överkonsumtion då turisten oftast får äta och 
dricka så mycket han eller hon förmår.  

All-inclusive betyder att allt är inkluderat såsom mat, dryck 
och i viss mån underhållning. Att allt är inkluderat är en huvudor-
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sak till varför mina informanter valde att åka all-inclusive, då allt är 
betalt innan de åker iväg. Det råder delade meningar om huruvida 
det konsumerades mer på grund av att de åkte all-inclusive. Martin 
anser att han konsumerade mer på all-inclusive. ”Istället för att äta 
tre gånger om dagen kanske man äter sex gånger om dagen”, berät-
tar Martin. Andra beskriver den ständiga tillgången på mat och 
dryck. Därför konsumerades det mer än hemma. 

Informanterna åt bufféer under samtliga måltider. De flesta be-
skriver att det fanns ett stort utbud av mat och att det fanns något 
för alla. Några säger att det fanns en del lokal mat att välja på, 
medan andra menar att maten i huvudsak var turistanpassad. Både 
Robert och Lars bodde på ett engelskt hotell, så maten på deras 
hotell hade en engelsk prägel. Erik däremot har en annan erfaren-
het:  

Jag tänker mig att det är lokal mat, det fanns något för alla, 
det var inte så att det saknades vegetarisk mat. Fläskkött var 
väl det enda som de inte hade. Annars fanns det väl allt tror 
jag (Erik, 30 år). 

Som jag har nämnt tidigare tycker merparten av informanterna 
att det var skönt att allt var betalt innan och att de kunde undvika 
utgifter som de inte hade räknat med. Flera av informanterna tror 
att de åt och drack mer bara för att det ingick i priset. ”Barnen kan 
hämta glass när de vill och hämta dricka när de vill”, säger Martin. 
Om de hade rest vanlig charter, där dessa utgifter betalas löpande, 
hade kanske Martin resonerat annorlunda.  

Flera informanter menar att de slängde mer mat än hemma, 
även om de flesta inte reflekterade över det något nämnvärt när de 
var på plats. De uppger att de ofta var nyfikna på att testa allt som 
fanns. Ansågs maten inte passa så slängdes den i soptunnan. Andra 
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menar att de inte slängde så mycket mat. Fast å andra sidan åt dem 
mer än vad de behövde, för att de inte ville slänga maten som de 
hade tagit åt sig. Apropå slöseri med mat berättar Lars följande:  

Svinnet av mat är ett problem. Det är inte bara jag som ra-
tar halva tallrikar. Det blir ett tunnelseende. När jag såg de-
ras sopsortering ute på gatorna så undrade man ibland vad 
de höll på med (Lars, 67 år). 

Robert däremot tycker att han och familjen åt måttligt. Han be-
rättar att de på sitt hotell inte hade ”meterlånga buffébord”, utan att 
buffén bestod av några utvalda rätter. Robert beskriver utbudet som 
suveränt.  

Jag tyckte inte att jag slängde mer. Man kanske tog till sig 
något som man aldrig hade ätit förut och om inte det var 
gott så slängde man det. Men det var inte så att jag öste tall-
riken full. (Robert, 62 år) 

Något som är återkommande i informanternas berättelser är 
uppfattningen att gäster från andra länder än Sverige ägnade sig åt 
”konsumtionshysteri, och att ”de” slängde mer än vad de själva och 
andra svenskar gjorde. Katrin berättar att de flesta gäster på deras 
hotell var från Ryssland, vilket gick att se på utbudet av mat och 
affärer. Katrin anser också att de ryska gästerna på hotellet över-
konsumerade mat och dryck i mängder. De gjorde sina egna buffé-
bord, men lämnade en hel del, säger hon.  

Lars, i likhet med Katrin, märkte också en överkonsumtion 
bland andra turister, vilket skapade en mättnadskänsla hos honom 
själv när han såg allt överflöd. Lars har arbetat med vård av alkoho-
lister i flera år och lade därför märke till en problematisk konsum-
tion av alkohol. Han berättar att han efter flera år i yrket känner 



All-inclusive – bekvämt, prisvärt och hållbart? 

36 

 

igen ett skadligt alkoholbeteende. Lars efterlyser också någon som 
kan sätta stopp för hur mycket alkohol man får lov att konsumera 
och menar att all-inclusive konceptet bjuder in till alkoholism. 
”Tillgängligheten föder ett beroende”, säger Lars. 

”Det är ju så överdådigt och lyxigt så till slut blir man trött på 
det” säger Katrin när hon berättar om den mat och dryck som fanns 
att tillgå. Hon berättar att hon själv och barnen tog till sig mer än 
vad de orkade för att det fanns så mycket att välja på. Likt Lars ser 
hon tillgängligheten som ett problem, inte bara angående alkohol, 
utan även angående mat och annat. Erik märkte också av överkon-
sumtionen. ”Man tar mer än vad man äter och sen slängs det för 
man orkar inte allt. Det märkte man på sig själv och även på dem 
runt omkring”, säger Erik. 

Sofia som tillbringade en vecka i Egypten ger en annan bild av 
alkoholkonsumtionen. Hon berättar att hon upplevde en kultur-
krock när hon var i Egypten, i synnerhet vad gäller konsumtion av 
alkohol. I affärerna runt om där hon bodde såldes ingen alkohol, 
däremot fanns det att hämta i hotellbaren. Sofia berättar att hon 
kände sig begränsad, att hon kände sig ”dum” när hon gick och 
hämtade öl i baren, då den inhemska befolkningen inte drack själ-
va.  

Lars säger att han tröttnade på att äta hotellets buffé efter ett 
par dagar och tänkte: ”Herregud är det kycklinglår idag igen?” Han 
menar att det föds en besvikelse efter ett tag. Det är också det som 
gjorde att han ibland hoppade över lunchbufféerna och gick ut och 
köpte sig en smörgås istället. Lars gick även utanför komplexet 
nästan varje kväll för att se sig omkring och för att ta sig en öl på 
en lokal bar.  
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Hydén och Wickenberg beskriver att i dagens samhälle kon-
sumeras det betydligt mer än vad vår jord klarar av. Flera av infor-
manterna berättar om en överkonsumtion av både mat och dryck. 
Detta beteende märktes både hos sig själva och hos andra. Turister-
na åt tills de var mätta och det som då var kvar på tallriken hamna-
de i papperskorgen. När vi överkonsumerar samt slänger stora 
mängder mat leder det till problem för lokalsamhällen och även en 
belastning av jordens resurser. Turistbubblan bidrar till att alla inte 
ser vilka negativa effekter som deras beteende kan resultera i på 
semestern. Turisterna är ofta inte uppmärksammade på att deras 
beteende kan leda till problem för det lokala samhället. 

Hornborg beskriver att fattiga destinationer inte har råd att ta 
hand om den miljöförstöring som eventuellt följer av överkonsum-
tionen. En turistdestination kan belastas hårt under högsäsongen 
när det är en massa turister på platsen som är där temporärt. Lars 
reflekterade ofta över de överfulla soptunnorna som stod på hotel-
lets bakgård och tyckte att ”det var eländigt att inga sopor sortera-
des”. 

När vi köper en resa ser vi inte personerna som ligger bakom 
arbetet och som möjliggör att vi kan åka på semester. En resa ses 
ofta som något som vi unnar oss själva och vår familj när vi tycker 
att vi förtjänar att komma bort från vardagen. Som Hornborg påta-
lar är det sällan som vi funderar på dem som står bakom produkten 
vi köper, och det är samma när det kommer till ett köp av en resa. 
Vi tänker inte på alla dem som arbetar större delen av dygnet och 
som trots detta knappt har råd att försörja sin familj, eller likväl den 
miljön som belastas och utsätts för slitage av stora hotellbyggen 
och liknande. 
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”Det är som en ankdamm” 

Enligt Richard Ek (2010) ser de flesta all inclusive-anläggningar 
ganska lika ut. Skillnaden mellan ett all inclusive-hotell i Egypten 
och i Spanien kan vara minimal. Detta kan vara en trygghet, det vill 
säga att turisterna vet vad som väntar dem under den tid man be-
finner sig där.  

Trygghet och säkerhet är det sista temat som jag tog fram efter 
att ha lyssnat igenom intervjuerna. Dessa två tematiker kan bidra 
till att förklara varför informanterna valt att resa med all-inclusive. 
Två av informanterna, Sofia och Marita, reste på varsitt håll på all-
inclusive semester till Egypten, under en tid när det politiska läget i 
landet var turbulent. Under våren 2011 skedde det ett uppror i 
landet bland invånarna och den egyptiska regeringen fick avgå som 
en följd av detta. Sofia berättar att det kändes otryggt att lämna 
hotellet, och därför var hon och hennes reskamrat bara utanför 
komplexet en gång den semesterveckan. Marita beskriver hotell-
komplexet som resans behållning och fasta punkt, på grund av 
ökenlandskapet utanför och att de hade en lång väg till närmaste 
lokalsamhälle.  

Det är viktigt med lokala möten. Den här resan var väldigt 
turistisk, fanns inte så mycket lokalt. Man pratade lite med 
hotellpersonalen. Kändes som att det var ryssar som ägde 
området, det tog över lite där. […] Det fanns ett lokalsam-
hälle i anknytning, men det var nog mest uppbyggd för tu-
rismen. Byn var också väldigt turistisk, tror inte att de lever 
så (Sofia, 26 år).  



All-inclusive – bekvämt, prisvärt och hållbart? 

39 

 

Ett annat exempel på trygghet ger Lars som var med om en 
hjärtinfarkt i Turkiet 2004. Han berättar att han har som dröm att 
åka till Indiens landsbygd, och få ta en del av deras kultur, men 
säger samtidigt att han har blivit mer försiktig den sista tiden. Det 
är därför en trygghet för honom att resa med all-inclusive då allt 
finns nära till hands.  

Martin tar också upp dessa aspekter. Han upplever att det kän-
des tryggt att bo i ett inhägnat område när han reste med sina barn. 
Dels menar han att vem som helst inte släpps in på hotellområdet 
och dels att hotellets vakter ser till att inga barn lämnar området på 
eget bevåg. Martin reflekterar dock om en baksida kring detta, att 
hotellgästerna håller sig innanför hotellets grindar:  

Det enda man funderat mycket på, det är att det är verksam-
heter som dör runt om. Alla småbutikerna och restaurang-
erna runt om, får ju packa ihop, de får ju inget kundunder-
lag (Martin, 45 år). 

Apropå detta säger Lars: 

Det finns supermarkets och allt man behöver inne på ho-
tellområden. De gör allt för att man inte ska lämna området. 
[…]De som arbetade nere på stranden som var säljare kom 
ju från hotellet, inte från det lokala, man kände ju igen dem 
(Lars, 67 år) 

Citaten ovan knyter an till en större diskussion huruvida det är 
bra för de lokala småföretagarna när turisterna stannar på hotellet. 
Hotellkomplexen vill ha sina turister på området och inte utanför. 
Samtidigt som de lokala aktörerna vill att turisterna kommer till 
dem. Verksamheter som restauranger och caféer ifråga försörjer sig 
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ofta endast på turister och om alla turister stannar kvar på hotellet 
kan de lokala småföretagen inte överleva.  

Erik berättar att alla slet och skrek efter en när de var nere i 
byn, vilket kan vara ett tecken på lokalsamhällenas desperation när 
turisterna tenderar att stanna på hotellet. Marita talade med en 
servitör som arbetade på deras hotell. Hon fick uppfattningen om 
att hotellpersonalen inte heller hade det bra.  

Servitören berättade vad de fick i lön och han fick heller 
ingen dricks av gästerna. Men han fick av oss hela tiden. 
Han var väldigt noga med att ingen skulle se. Det var sans-
löst hur lite han fick med tanke på att han jobbade från tidig 
morgon till sen kväll. Han fick en hel del pengar av oss. 
(Marita, 42 år) 

Robert, 62 år, som var på Mallorca med sin fru och två äldre barn, 
ger en annan bild av problematiken med turister som inte lämnar 
hotellen. Han nämner att det bara var svenskar som letade sig 
utanför grindarna, medan exempelvis engelsmännen stannade på 
hotellet. Hans teori är att när allt finns tillgängligt, och maten håller 
hög klass, så finns det inte tillräckliga skäl att lämna området. Han 
menar dock att han själv tycker att det är tråkigt att se samma 
omgivning i en vecka. Han åker utomlands för att se sig omkring 
och få ta del av en annan kultur. ”Jag är ju inte utomlands för att 
umgås med turister”, säger han. Martin gillar all-inclusive som 
resform och tycker att de är perfekt i en vecka, men mer än så kan 
nog bli tråkigt i längden, berättar han.  

Det är som en ankdamm, man är på ett ställe och man går 
inte någon annanstans för allt finns där, mat, bad och all-
ting.  Så man behöver egentligen inte gå någonstans och det 
blir lite tråkigt i längden. (Martin, 45 år) 
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Marita har samma tankar om all inclusive-konceptet som Ro-
bert. Hon hade inte så stor kunskap om all-inclusive som resform 
innan hon åkte iväg och visste då inte vad resan skulle gå ut på, 
mer än att all förtäring var inkluderat i priset som hon hade betalt. 
När hon väl var på plats så upplevde hon en besvikelse av att deras 
hotell var så avskärmat från allt annat och att det enda som egentli-
gen fanns inom räckvidd var hotell och öken och att det närmsta 
man kom pyramiderna var på vykort, som gick att köpa i receptio-
nen på hotellet.  

Jag kan känna att jag inte alls är intresserad av all-inclusive 
som koncept och skulle inte välja det sättet att resa på igen.  
Jag vill ha som i grekland att man går ut och äter på lokala 
ställen och får en känsla för landet. Det här var bara för att 
få sol och bad. Man blir inte imponerad, det var så tillrätta-
lagt allting. (Marita, 42 år) 

På all inclusive-hotell är det vanligt med en privat strand, speciellt 
om man bor på en resort. För Katrin och Martin var fallet att på 
deras strand var det bara hotellets egna gäster som var välkomna, 
andra fick gå till den stranden som tillhörde deras hotell eller en 
allmän strand. Säljare och massörer som jobbar på egen hand är 
heller inte välkomna in på de privata ständerna. Katrin säger att de 
inte saknade säljare, men däremot hade de gärna sett att de hade 
haft massörer på stranden. Lars berättar att det fanns glassförsäljare 
och dryckesförsäljare på den privata stranden, men de tillhörde 
hotellet han bodde på och var inte privata försäljare. Det var perso-
nal han själv kände igen och som vanligtvis serverade frukost och 
middagsbufféer på hotellet. Lisa hade också tillgång till en privat 
strand, men gick aldrig dit. Hon ville komma bort från hotellområ-
det, så de gick till den allmänna stranden som de var på året innan. 



All-inclusive – bekvämt, prisvärt och hållbart? 

42 

 

Erik var av samma inställning som Lisa och besökte hellre en 
allmän strand. 

Det fanns en privat strand som de hade hyrt, men vi var ald-
rig på den utan vi var på en strand där alla fick vara. Där 
fanns det olika säljare av mat och dryck och annat. (Erik, 30 
år)  

Flera av informanterna tyckte att all-inclusive som koncept var för 
avskärmande från lokalsamhället och i reaktion mot detta letade de 
sig utanför hotellgrindarna för att uppleva landet ”på riktigt”. De 
flesta informanterna hade privata stränder där det bara var hotell-
gästerna som var välkomna och inte lokalbefolkningen, vilket är en 
form av avskärmning från det lokala samhället som besöks. För 
Martin är interaktionen med lokalbefolkningen inte lika viktig som 
den var förr när han var på resande fot, eftersom han nu har familj 
och barn. Nu umgås han mest med sin familj och med andra famil-
jer på resan. Han tycker också att det var skönt att hotellområdet 
var inhägnat. För barnens säkerhet kändes det bra med det inhäg-
nade området. Robert däremot säger att han själv inte åkte utom-
lands för att umgås med andra turister, utan för att ta del av en 
annan kultur. Den viljan infriades inte på grund av att hotellområ-
det var isolerat från ett lokalt kulturutbud, enligt Robert. Intervju-
erna visar att all-inclusive å ena sidan kan betraktas som tillrätta-
lagt och å andra sidan som tryggt och säkert.  

Medvetenheten kring problemen med all-inclusive finns bland 
informanterna, men viljan eller förmågan att göra något åt det var 
inte lika stor. Under intervjuerna, när jag tog upp frågor som rör 
effekter på miljön och de sociala förhållandena för lokalbefolk-
ningen, reflekterade jag ofta över hur medvetna de var om proble-
men, men strävan att göra något åt det saknades. 
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Avslutande reflektioner 

Informanterna beskriver tydligt hur de ser på valet av resform och 
problemen som de såg med sin resa. Några informanter kan tänka 
sig att åka all-inclusive igen, medan andra menar att all-inclusive 
blir för tillrättalagt och tråkigt i längden. Det är inte många som 
anger att de väljer bort resformen på grund av problem som kan 
uppstå i samband med resandet, såsom negativa ekonomiska, 
ekologiska och sociala effekter för lokalbefolkningen.  De som kan 
tänka sig att åka all-inclusive igen talade ingenting om hur all-
inclusive som resform kan förbättras. Om det inte finns någon 
efterfrågan på förbättringar så har heller inte resebyråerna någon 
anledning att ändra på sitt koncept.   

Några informanter nämner också problemet med att det lokala 
näringslivet blir utkonkurrerade av all inclusive-hotellen. Turism-
näringen är i många fall säsongbetonad, vilket leder till att många 
arbetare står utan arbete stora delar av året när det inte är säsong; 
men all inclusive-turismen innebär ingen riktig lösning på detta ens 
under säsongsperioden. Det uppstår negativa konsekvenser för 
lokalbefolkningen när flertalet turister stannar inne på hotellområ-
det, då allt finns tillgängligt där. Varför vill man som turist åka om 
man ändå är upplyst om problemen som finns runtomkring? Går 
det att avskärma sig så från samhället runt om? Eller struntar man 
helt enkelt i det för att man anser att det är ens rättighet att få åka 
iväg? Svaret på den frågan kan jag inte svara på trots intervjuerna 
jag gjort. Jag kan dock tänka mig att man som turist är selektiv när 
det kommer till vilken information som tas in. Viss information 
sorteras medvetet bort. Vidare tror jag inte att turisterna vill se det 
elände som faktiskt kan finnas på vissa orter, utan är man på se-
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mester så kopplas sådant bort i den mån det går. Den tidigare 
forskningen som presenterats förut tar upp inkomstläckagen som 
sker på den besökta destinationen, detta bekräftas även i min studie 
då mina informanter säger att de själva främst stannar inne på 
komplexet där de förtär dryck och mat och att de även gäller de 
andra gästerna på hotellet. 

Min egen uppfattning är att de konsekvenser som all-inclusive 
för med sig är svåra att ignorera då problemen med denna resform 
är uppenbara. All-inclusive är avskärmat och inhägnat och leder till 
att lokala aktörer låses ute. Att resenären vill ha allt det tänkbara på 
sin semester men samtidigt betala så lite som möjligt är snarare en 
regel än ett undantag, men vad de gör för lokalsamhället är ofta 
något som glöms. Under studiens gång har jag frågat mig många 
gånger hur det kommer sig att vi åker på dessa resor trots att pro-
blemen är kända. Svaret på detta tror jag, liksom Syssner och Kha-
yati, är att det handlar om en stark samhällelig norm, som värnar 
om människors önskan att få komma iväg på semester. 
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”Lokalbefolkningen tog emot 
oss som kungar...”  

Linda Bäckvall och Sofie Gustafsson 

Hur många känner du som har rest till Thailand? Kanske har du 
själv varit där? Resmålet räknas som ett av de mest populära i 
världen (Tourism Authority of Thailand 2011a) och turismnäringen 
är en viktig inkomstkälla för landet (Utrikespolitiska institutet 
2011a). Uppgifterna om hur många svenskar som reser till Thai-
land varierar, men siffror som vi har tagit del av från Thailands 
turistbyrå i Stockholm pekar på att cirka 400 000 svenskar årligen 
besöker Thailand (Tourism Authority of Thailand 2011c); en siffra 
som tydligt visar att landet är bland de mest populära för svenskar 
att besöka. 

Turistmålet Thailand är ett aktuellt ämne i svensk media. I bör-
jan av år 2012 kunde vi exempelvis följa dramaserien ”30 grader i 
februari” som skildrade hur svenskar bryter upp från den kalla 
vardagen i Sverige för att söka värme och lycka i Thailand. I tu-
rismnäringens resebeskrivningar av Thailand beskrivs landet inne-
hålla nöjen, vackra miljöer, rik kultur och många möjligheter till 
avkoppling. Även fantastiska stränder och goda möjligheter till 
shopping lyfts fram i beskrivningarna (Tourism Authority of Thai-
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land, 2011b; Ving 2011; Fritidsresor 2011a; Apollo 2011a). Rese-
beskrivningar är ofta selektiva. Den information som lyfts fram 
väljs ut för att sälja in resmålet till potentiella besökare (Jonsson & 
Syssner 2011: 230). Det som lyfts fram i beskrivningarna är ofta 
anpassat för att tillgodose turistens förväntningar och behov (An-
dersson 2011: 39). Exempelvis utelämnas ofta sociala och politiska 
problem i turistiska beskrivningar av landet av denna anledning. 
Thailand verkar inte vara ett undantag. 

I det här kapitlet vill vi beskriva hur fyra svenska resenärer 
som besökt Thailand ser på sina resor med utgångspunkt i om 
landets politiska situation märks av i det turistiska rummet och 
vilka förväntningar som finns på landet. Vi vill också se hur svens-
ka resebolag beskriver destinationen Thailand och sedan jämföra 
det med resenärernas förväntningar, för att se om det finns några 
likheter. 

Thailand upplevs som ett paradis av många västerlänningar, 
men bakom kulisserna pågår flera politiska och sociala konflikter. 
Under de senaste decennierna har en kamp om centralmakten 
pågått och det thailändska styret har de senaste tio åren varit kantat 
av korruptionsskandaler, demonstrationer och upplopp som krävt 
flertalet dödsoffer (Nelson 2011). I ett område i södra Thailand 
pågår våldsamma strider mellan en muslimsk-malaysisk separatist-
rörelse och thailändsk militär och polis. Området har varit oroligt 
sedan 60-talet och attacker har riktats mot civila mål i området, 
bland annat mot skolbyggnader (Melvin 2007). I mars 2012 döda-
des 13 personer och fler än 400 personer skadades när en bilbomb 
exploderade vid ett hotell i ett turiststråk i Hat Yai, södra Thailand 
(ABC News 2012). I Thailands norra delar pågår även flera orolig-
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heter vid gränserna mot Burma och Kambodja (Utrikespolitiska 
Institutet 2011b). 

Hur kan vi förklara att Thailand är så populärt för svenskar 
trots att landet kan betraktas som politiskt instabilt? Vilka delar av 
landet är det som turisterna ser och hur kan vi förstå och förklara 
att turisten bara uppfattar och förhåller sig till en bråkdel av landets 
många sidor? 

Metod och material 

För att samla in information har vi valt att intervjua fyra personer 
som alla har besökt Bangkok och andra delar av Thailand någon 
gång mellan åren 2006-2011. Denna tidsram är vald eftersom 
oroligheterna i Bangkok under dessa år har ökat. Informanterna är 
av olika ålder och kön och de har dessutom haft olika motiv till 
sina resor. I kapitlet har informanternas riktiga namn ersatts av 
fiktiva namn. Informanterna Siv och Sven är ett pensionärspar som 
besökte Thailand under en missionsresa under januari 2006. De 
befann sig i landet i tre veckor och besökte både Bangkok och flera 
platser i södra Thailand. Victoria är en 26 årig student som besökte 
Thailand ett flertal gånger under tidsperioden 2006-2011. Hon har 
rest runt mycket i landet och besökte landet senast år 2010. Den 
sista informanten är Anna, en 24 årig student. Hon besökte Bang-
kok under en veckas tid år 2008.  

Intervjuerna ägde rum under december 2011. Vi ställde totalt 
16 frågor som hade strukturerats upp på förhand. Två frågor var 
tydligt kopplade till Thailands politiska situation. Dessa ställdes i 
slutet för att inte påverka svaren på de övriga frågorna. Efter att vi 
samlat in material från informanterna valde vi att använda oss av 
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ett diskursanalytiskt angreppssätt för att bearbeta svaren. Att analy-
sera diskurser innebär att studera hur något skrivs och sägs. I en 
diskurs framträder olika föreställningar, värderingar och normer. 
Olika diskurser i samhället hjälper oss att skapa mening och förstå-
else och göra sammanhang begripliga. Diskursanalys kan inte bara 
ses som en metod, utan att även som ett teoretiskt antagande om 
hur människor skapar och kategoriserar sin sociala värld. I diskurs-
analysen undersöker forskaren det som sagts eller skrivits, och 
försöker hitta mönster i de utsagor som gjorts. Syftet är också att 
förstå vilka sociala konsekvenser olika framställningar av verklig-
heten kan få (Dahlberg Lyckhage 2006: 125f). 

Efter att vi bearbetat informanternas berättelser använde vi oss 
av postkolonial teoribildning för att analysera svaren. Det postko-
loniala perspektivet kan vara användbart för att se hur bilder och 
texter ger uttryck för olika diskurser (Jonsson & Syssner 2011). I 
det här kapitlet hjälper ett postkolonialt perspektiv oss att nå en 
djupare förståelse av de diskurser vi möter på fältet. Janicke An-
dersson skriver att det byggts upp diskurser kring de olika turistiska 
platserna och turisterna som påverkar vart vi reser och hur. De 
olika diskurserna skapar ett behov hos researrangörerna att möta 
turisternas behov och förväntningar (Andersson 2011: 39).  

 En av den postkoloniala idétraditionens förgrundsgestalter är 
Edward Said. Han pekar på hur västerländska samhällen framställer 
orienten som annorlunda, exotisk, barbarisk eller irrationell i texter 
och berättelser. Said menar att denna orientalism fungerar som ett 
stöd till kolonialmakternas ekonomiska och politiska hegemoni. 
Genom att framställa den så kallade orienten som annorlunda, och 
som ”de andra”, stärks västvärldens självbild om att vara en över-
lägsen civilisation. Said menar även att öst och väst genom denna 
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tankefigur konstrueras som varandras motpoler. Öst tillskrivs ut-
märkande egenskaper som bakåtsträvande, sensualism, förtryck 
och kvinnlighet medan väst kopplas samman med demokrati, till-
växt, förnuftighet samt manlighet. Said pekar på det stereotypa i 
dessa indelningar, och menar att de lever kvar och påverkar männi-
skors föreställningsvärldar i alla högsta grad även idag (Thörn, 
Eriksson & Eriksson Baaz 1999). 

Dagens internationella turism har vuxit fram ur de västerländs-
ka samhällenas modernisering, industrialisering och kolonialisering 
(Grinell 2003: 343). Under 16-, 17- och 1800-talen genomförde 
den unga europeiska överklassen bildningsresor, vilket senare blev 
kartlagda resrutter. Under den koloniala stormaktstiden utvidgades 
dessa rutter till de kolonialiserade platserna och turismen nådde nya 
breddgrader. Intresset för att se ”exotiska” platser ökade och resor 
till orienten var under 1800-talet populära bland den europeiska 
överklassens ungdomar (Jonsson & Syssner 2011: 216 – 217). Idag 
rör sig dagens turistströmmar generellt från de länder som tidigare 
varit kolonialmakter till länder som har varit föremål för tidigare 
kolonialisering (Schough & Tesfahuney 2010: 32). 

 Enligt Stefan Jonsson och Josefina Syssner kan ett postkoloni-
alt perspektiv anläggas på den nutida turismen så att turistiska 
flöden kan analyseras i ett historiskt sammanhang. Ett postkolonialt 
perspektiv på turism kan synliggöra hur dagens internationella 
turism är baserad på en kultursyn som lever kvar från den koloniala 
eran. Jonsson och Syssner beskriver även att det postkoloniala 
perspektivet kan användas för att synliggöra hur de koloniala rela-
tionerna av global över- och underordning återspeglas (Jonsson & 
Syssner 2011). Ett exempel är att de västerländska turisterna har en 
rad privilegier när de reser. Josefina Syssner och Khalid Khayati 
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lyfter fram tre av dessa; den frivilliga mobilitetens privilegium, det 
selektiva seendets privilegium och slutligen; den omedelbara sor-
tins privilegium (Syssner & Khayati 2010). 

Den frivilliga mobilitetens privilegium innefattar dels den väs-
terländska turistens rätt att stanna hemma, men även att relativt fritt 
välja resmål för sin semester. Den frivilliga mobilitetens privilegi-
um är få förunnat, merparten av jordens befolkning har inte möjlig-
het att resa på detta vis. Avtal som exempelvis Schengenavtalet styr 
resandets riktning från rika länder till andra rika länder samt från 
rika länder till fattiga länder (Syssner & Khayati 2010).  

Det andra privilegiet, det selektiva seendets privilegium, inne-
fattar den västerländska turistens möjlighet att avskärma sig från 
delar av den situation som finns på platsen. Det kan exempelvis 
handla om att blunda för social misär eller politiska problem som 
finns på platsen. Det selektiva seendet rättfärdigas med att turisten 
har begränsad tid på platsen, att intentionen med resan är att till-
fredsställa turistens egna behov och att det finns fysiska och orga-
nisatoriska barriärer som avskärmar turisten och begränsar dennes 
möjligheter att lämna det turistiska rummet (Syssner & Khayati 
2010). 

 Det tredje privilegiet som Syssner och Khayati presenterar är 
den omedelbara sortins privilegium. Det innefattar att den väster-
ländska turisten har möjlighet att lämna platsen om personen av 
någon anledning inte längre vill stanna kvar. För att detta ska vara 
möjligt finns en uppsättning aktörer till hands. Om exempelvis krig 
utbryter på platsen kan en hel räddningsapparat som involverar allt 
från ambassader till myndigheter, organisationer samt militära 
verksamheter aktiveras för att evakuera turisterna från platsen 
(Syssner & Khayati 2010). 
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Dessa tre privilegier ger turisten möjlighet att relativt fritt välja 
resmål utan att ordentligt behöva vända blicken mot de sociala och 
politiska omständigheter som finns på platsen. Dessa möjligheter 
bejakas av turismindustrin som aktivt synliggör det som får en plats 
att verka attraktiv som resmål. Samtidigt osynliggörs det på platsen 
som kan ha motsatt effekt, såsom dåliga arbetsförhållanden, poli-
tisk oro och social misär (Syssner & Khayati 2010). 

Skildringar av Thailand 

Vårt empiriska material är baserat på personers berättelser om sina 
resor till Thailand. Personerna är i två olika ålderskategorier och 
deras resupplägg ser olika ut. Victoria och Anna är i 25-årsåldern 
och reste på ett självständigt och spontant sätt. Siv och Sven är ett 
pensionärspar som besökte landet under av en missionsresa, där de 
färdades i buss med missionären som guide. Victoria har besökt 
Thailand ett flertal gånger tidigare, men för de andra informanterna 
var resan en förstagångsupplevelse. I intervjuerna med informan-
terna har flera olika bilder av Thailand vuxit fram. Utifrån dessa 
har vi identifierat tre olika teman som informanterna resonerar 
kring. Dessa tre teman är förväntningar och beskrivningar av Thai-
land, situationen utanför den turistiska bubblan och människor är 
olika. I det första temat vill vi se informanternas utsagor i ljuset av 
svenska resebolags texter om Thailand som resmål. 

Förväntningar och beskrivningar av Thailand 

Turister har olika förväntningar på sin resa och det finns olika 
faktorer som påverkar hur förväntningarna ser ut. Dagens resejour-
nalistik kan exempelvis ha ett stort inflytande på vilka förväntning-
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ar som finns på en plats. Resejournalistiken kan bidra till att skapa 
förväntningar om vad turism ska innebära, vad turisten ska uppleva 
på en plats och hur turisten ska bete sig (Schysst resande 2012). På 
resebolagens hemsidor finns det ofta mycket information att ta del 
av för den blivande resenären. Vår utgångspunkt har varit att rese-
information och resejournalistik bidrar till att forma och strukturera 
turistens blick på sitt resmål (Urry 2002). Därför har vi – för att 
kontextualisera vår studie och för att förstå i vilket sammanhang 
våra informanter skapar sig en uppfattning om sitt resmål – också 
läst och analyserat resebolagens beskrivningar av destinationen 
Thailand. Vi utgår ifrån tre av de största resebolagen i Sverige; 
Ving, Apollo och Fritidsresor som alla anordnar resor till Thailand. 
Därefter har vi försökt se om det finns uppenbara likheter mellan 
de bilder och berättelser som förmedlas i resebolagens information 
och de bilder och berättelser som våra informanter för fram.  

I vår undersökning har vi kunnat konstatera att både resebola-
gen och informanterna lyfter fram Thailand som en källa till sol, 
bad, shopping och avkoppling. Siv och Sven ”...förväntade sig att 
det skulle bli bra – sol och värme”. Anna hade ”.. inga specifika 
förväntningar på Thailand, förutom fördomarna att det skulle vara 
billigt och alla skulle vara jätteglada”. Apollo uppger på sin hemsi-
da att  

” Thailand är gästfrihetens och leendenas land [---] I Thai-
land finns alla ingredienser för den perfekta semestern. Ha-
vet är turkosblått, stränderna är kritvita med sammetslen 
sand och maten är fantastiskt god. För att inte tala om 
shoppingen som är i världsklass” (Apollo 2011a).  

Förutom den överensstämmande bilden om att Thailand erbjuder 
sol, bad och nöje skildrar både Anna och Apollo även att förvänt-
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ningarna på thailändarna är att de är glada och gästfria. Dock skil-
jer sig beskrivningarna av huvudstaden Bangkok mellan informan-
terna och resebolagen. Fritidsresor lyfter exempelvis fram att  

Bangkok är myller, motsägelser och mystik. Skyskrapor som 
kunde ha legat på Manhattan omväxlar med praktfulla bud-
distiska tempel. Shoppinggator avlöses av kanaler där trä-
husens verandor står på pålar (Fritidsresor 2011a).  

Liknande beskrivning finns hos Apollo:  

Res till Bangkok och upplev en myllrande storstad där ur-
åldriga tempel, lyxhotell, moderna shoppinggallerior och re-
ligiösa symboler alla möts i en härlig dynamik. Sevärdhe-
terna är många och shoppingmöjligheterna näst intill obe-
gränsade. (Apollo 2011b)   

Här ser vi hur både Fritidsresor och Apollo lyfter fram Bangkoks 
stora invånartäthet. Även flera av informanterna lyfte fram detta, 
men till skillnad från resebolagens beskrivning om den myllrande 
storstaden som något positivt, beskriver informanterna invånaranta-
let på ett mer negativt sätt. Victoria beskriver sitt första intryck av 
staden som följer:  

Sen kom man till Bangkok där det är 10 miljoner människor 
tror jag och det är liksom smutsigt och det är folk överallt 
och ljud hela tiden och alltså när man går förbi en gränd 
och så bara lukten där går inte att beskriva. Sådana saker 
var, liksom det var motbjudande... (Victoria, december 
2011) 

Anna beskriver sitt första intryck av staden som följande: ”Jag 
blev livrädd. Sjukt mycket mer folk än vad man hade tänkt sig, det 
var jättemycket trafik”. Här ser vi en tydlig skillnad i hur resebola-
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gen och informanterna skildrar en och samma plats. Trots att de 
beskriver samma situation har de helt olika vinklar. I det här ex-
emplet har informanterna börjat skapa sina egna uppfattningar, och 
det är då deras beskrivningar börjar gå isär med texterna från rese-
bolagen. Vi ser här en tydlig återkoppling till hur Jonsson och 
Syssner (2011: 230) beskriver att resebolagen har ett säljande syfte 
med sina texter om resmålen. 

I andra delar av våra intervjuer med informanterna har vi frågat 
hur de förberett sig inför sina resor. På vilket sätt har de tagit del av 
annan information om landet än den som ges av resebolagen? Siv 
och Sven beskriver sina förberedelser på följande sätt: 

Vi valde Thailand eftersom vi är bekanta med de som an-
ordnade resan, han har varit missionär i Thailand i 30 år. 
Kändes bra att ha en kunnig guide som kunde språket. [---] 
Sen var det bara att ta massa sprutor och sånt här som man 
ska ha. Vi läste inte på så jättemycket, jag (Siv) fick en rese-
guide när jag slutade jobbet av en arbetskamrat. Vi hade ju 
en bra resplan skriven på vilka olika platser vi skulle besöka 
och vad vi skulle göra. Vi hade en ganska klar bild av hur 
rutten gick. [---] Vi gjorde ingen djupare dykning i informa-
tionen utan förlitade oss på den beskrivning som vi fick när 
vi bokade resan (Siv och Sven, december 2011).  

Siv och Sven tog mestadels information via researrangören, som i 
det fallet var en privatperson med många års erfarenheter av landet. 

Informationen kompletterades med en resehandbok om landet. 
Anna beskriver sina förberedelser på följande sätt: 

Jag var inte så delaktig i planeringsprocessen utan det var 
de som bestämde det. Några hade varit där året innan och 
tyckte det var fantastiskt så då följde jag med på det som de 
hade planerat. [---] Jag läste inte på så mycket om Thailand. 
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Men dels vaccinationer, visum och vad som ska göras med 
passet. Det var mina förberedelser (Anna, december 2011). 

Anna läste inte på så mycket om landet innan utan förlitade sig på 
sina vänners kunskap. Victorias förberedelser liknar Annas: 

 Jag har inte läst på innan för att absolut första gången jag 
var i Thailand så reste jag med en killkompis som hade varit 
där förut så då hängde jag bara på honom och han visade 
vart vi skulle och sådär (Victoria, december 2011). 

Våra informanter har inte gjort någon omfattande informationssök-
ning innan de reste iväg.  Deras förberedelser kretsar mest kring 
vaccinationer, resrutter och bekantas erfarenheter av landet. Vi kan 
tolka informanternas beskrivningar av hur de förberedde sig utifrån 
den frivilliga mobilitetens privilegium, som innebär att väster-
ländska turister förhållandevis fritt kan välja resmål för sin semes-
ter utan att egentligen behöva planera och förbereda sig så mycket 
(Syssner & Khayati 2010). 

 Resebolagen lyfter tydligt fram att det fortfarande finns orörda 
platser att upptäcka i Thailand och det verkar finnas en förväntan 
om att många turister är på jakt efter det autentiska. Apollo beskri-
ver det orörda Thailand på följande sätt: 

Gemensamt för dem alla är paradisiska öar, härliga natur-
upplevelser och fantastiska stränder… Bjuder på såväl stor-
stad som orörda platser. Här hittar du paradiset med långa 
vita sandstränder, vänlig befolkning och orörda platser. Den 
genuina ö-charmen lockar fler och fler besökare varje år 
men det är fortfarande gott om plats på de breda stränderna 
(Apollo, 2011a). 
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Fritidsresor (2011b) lyfter fram bilden av ett orört paradis på 
följande sätt: ”De vita palmkantade stränderna och den frodiga 
regnskogsgrönskan lever upp till alla förväntningar på ett orört 
tropiskt paradis”. Ving (2011) beskriver orten Krabi på följande 
sätt: ”Utanför kusten ligger många nästan öde öar med vita sand-
stränder, korallrev och turkosblått vatten.” Alla tre resebolagen 
lyfter fram att det finns ”orörda” platser kvar i Thailand att besöka. 
Men är det orörda något som informanterna lägger stor vikt vid? 
Victoria beskriver sina tankar om det orörda Thailand på följande 
sätt: 

Skulle man uppleva den här ”The Beach-boken” så skulle 
man varit i Thailand för 30-40 år sedan.[---] Jag tror inte 
det finns något ställe i Thailand som är såhär [orört] läng-
re... Jag och min pojkvän har ju hamnat på ställen där lo-
kalbefolkningen inte kan engelska och det är ju en jättejob-
big situation, man kan inte ens beställa mat för allt står på 
thailändska och det är inte så bekvämt då helt plötsligt… 
Man vill ju ha det bekvämt men samtidigt inte för turistigt. [-
--] Jag har varit där tre gånger och det är ju mer människor 
där för varje gång, det blir ju mer exploaterat och dom här 
små guldkornen som man tyckte – Åh, det är nästan inga 
som är där! Och så skriver de om det i Lonely Planet och 
sen nästa gång man åker dit så är det fullt med folk.           
(Victoria, december 2011) 

Victoria beskriver att hon upplever Thailand som exploaterat, 
medan resebolagen lyfter fram att landet fortfarande erbjuder orör-
da platser. Hon menar även att det finns en fördel med att vistas i 
ett land som till en viss del är uppbyggt för turister. Det kan lätt bli 
besvärligt att vistas på platser där det inte talas engelska, exempel-
vis. Hon lyfter även fram resejournalistikens inflytande över vilka 
platser som besöks och tar Lonely Planet som ett exempel. Om 
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Lonely Planet lyfter fram en plats i sina beskrivningar kommer den 
snart vara full av turister, menar hon. På ett sätt kan detta ses som 
en paradox. Förväntningarna på det orörda gör att resejournalisti-
ken uppmärksammar orörda platser, vilket medför att de inom kort 
inte är orörda längre. De andra informanterna diskuterar inte ”det 
orörda” som en viktig del av sina upplevelser. Siv och Sven näm-
ner visserligen att de via deras kunniga guide kunde ta sig till om-
råden dit turister inte kommer, men de uttrycker inte jakten på det 
orörda paradiset på samma sätt som resebolagen tydligt lyfter fram. 

Vi kan konstatera att det finns likheter mellan informanternas 
förväntningar inför sina resor på ett och resebolagens beskrivning-
ar. Det kan förklaras med Janicke Anderssons (2011) beskrivning 
av hur resejournalistiken anpassar sina texter för att tillgodose 
turisternas förväntningar på en plats. Samtidigt kan också de texter 
som turisterna läser skapa förväntningar (Schysst resande 2012). 
Däremot börjar bilden av landet gå isär från resebolagens beskriv-
ningar när informanterna anländer i landet och får se den verkliga 
bilden.  

Våra informanter har en möjlighet att resa och behöver inte 
läsa på mycket inför sina resor. Som vi tidigare nämnt kan detta 
kopplas till den frivilliga mobilitetens privilegium, som innebär den 
västerländska turistens möjlighet att resa till andra delar av världen 
(Syssner & Khayati 2010). Denna förmån är något som många 
resenärer kanske tar för givet, men faktum är att merparten av 
jordens befolkning inte har denna möjlighet.  
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Situationen utanför den turistiska bubblan 

Den politiska situationen i Thailand har länge varit instabil. Som vi 
tidigare har nämnt har Bangkok under de senaste årtiondena varit 
oroligt på grund av en politisk maktkamp. Även längs den södra – 
och till viss del norra – gränsen pågår politiska oroligheter som 
flera gånger utmynnat i fysiska attacker mot civila. I Thailand finns 
också problem med fattigdom. Trots att många thailändare har fått 
bättre levnadsvillkor under de senare åren, finns fortfarande pro-
blem med stora samhällsklyftor och fattigdom. Cirka en sjättedel 
av befolkningen beräknas leva under fattigdomsgränsen (Utrikes-
politiska institutet 2011c). Även landets omfattande turismnäring 
brottas med problem bakom kulisserna. Ett exempel är att många 
byggarbetare på hotellen är illegala arbetare från Burma som sak-
nar humana arbetsvillkor och socialt skyddsnät (Swedwatch 2008).  

Trots de politiska och sociala problemen, är landet ändå ett av 
de mest populära för västlänningar att besöka. När vi intervjuade 
våra informanter ställde vi inga direkta frågor angående den poli-
tiska och sociala situationen förrän på slutet. Vi ville se om de 
valde att lyfta fram något av detta i alla fall då frågorna vi ställde 
var formulerade på ett öppet och fritt sätt. Ingen av informanterna 
skildrade dock något om den politiska situationen när de inte fick 
en direkt fråga om den. Däremot beskrev de sociala problem som 
de kommit i kontakt med. Siv och Sven beskriver hur de upplevde 
kontraster i levnadsvillkor: 

Det var stora konstraster mellan olika delar av staden, i en 
stad med 11 miljoner invånare så blir det ju så. Det var 
plåtskjul på ena stället och palats på ett annat. Det var 
mycket däremellan. [---]Man var överväldigad, dels för att 
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det var så fattigt och många som hade det svårt. De som 
bodde längs floden i plåtskjul och att de kanske låg på gatan 
och tiggde… Vi var ju mycket i bussen och hade inte så koll 
på läget. Men just de känslorna, de var ju otroligt att få vara 
med om. Det är en helt annan värld så att säga. [---] Det var 
mycket ojämnlikt… och sen använde  de floden som avfall. 
De slängde allting rakt ut, det var mycket sådant där som 
man märkte inte var bra (Siv och Sven, december 2011). 

De andra två informanterna nämner också fattigdom i sina skild-
ringar. Anna beskriver följande:  

Man reflekterade över fattigdomen. Vi rörde oss mest i tu-
riststråken. Kommer man till ett land och inte känner till nå-
got går man dit alla andra går. Jobbigt att se, men man är i 
mitt i sin turistiska bubbla så man stöter bort det.  
(Anna, december 2011) 

Även Victoria beskrev synen av fattigdom:  

Min pojkvän och jag brukar åka runt och då kan man såhär 
hitta var den där lokalbefolkningen faktiskt bor och det är 
skjul… de bor ju jättejätteenkelt. Turistställena ligger ju all-
tid vid stränderna och de bor ju alltid inne i skogen eller 
djungeln om man säger, förmodligen gångväg för dom ska 
väll jobba, städa eller jobbar på hotellen och det. 
(Victoria, december 2011)  

Två av våra informanter uppgav att de fick komma in bakom kulis-
serna på ett gummiplantage där de fick höra talas om de illegala 
arbetarna från Burma. Så här beskriver de intrycken: 

I det här fallet hade de burmesiska gästarbetare som jobba-
de, de hade byggt en liten stuga i skogen där de bodde, de 
gick aldrig ut på dagen utan låg alltid och sov. Men vi fick 
inte gå däråt för de låg ju och sov på dagen. De åkte aldrig 
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till stan, utan de jobbade på natten sov på dagen, så rullade 
det på. Sen så skickade de hem pengarna till Burma. Språk-
mässigt kunde vi inte prata med dom, knappt att våran guide 
kunde göra sig förstådd. De var där mer eller mindre ille-
galt och jobbade. Alla lågstatusjobb som fanns var burme-
siska killar, till exempel gå runt med elefanter så turister 
kunde rida, sen bodde de i enkla små hönshus tillsammans 
med hönorna.(Siv och Sven, december 2011) 

Siv och Sven beskrev att alla lågstatusjobb tillhörde de burme-
siska flyktingarna medan Victoria diskuterar att även thailändarna 
har väldigt dåliga arbetsvillkor. Hon beskriver följande: ”Jag tror 
att de jobbar väldigt, väldigt hårt. Jag kan nog tänka mig att det 
har sådär 12-14-timmars arbetsdag och det är nog normalt för 
dem.” 

Som vi kan konstatera är fattigdom något som alla informan-
terna nämner i sina skildringar. Det intressanta är att alla informan-
terna på något sätt bekräftar den turistiska bubblan. Alla fyra be-
skriver något slags avstånd mellan dem själva och deras roll som 
turist å ena sidan, och de sociala problemen på platsen å andra 
sidan. Siv och Sven beskriver att de inte kommer nära de sociala 
problemen eftersom de sitter i en buss. Victoria beskriver hur 
turisterna bor på stränderna och den fattiga befolkningen bor i 
djungeln och på så vis är separerade från varandra. Anna beskriver 
att hon befann sig i en turistisk bubbla och då stötte bort synen av 
de sociala problemen när hon rörde sig i turiststråken. Detta ser vi 
som tydliga exempel på ett av de privilegier som västerländska 
turister har. Det selektiva seendets privilegium (Syssner & Khayati 
2010) återspeglas i hur turisten befinner sig i en egen bubbla på 
platsen där han eller hon avskärmas från delar av samhället. Utifrån 
det selektiva seendet privilegium finns det både fysiska och organi-
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satoriska barriärer som avskärmar turisten från delar av platsen. 
Eftersom turisten endast är på platsen en begränsad tid och är där 
för att ta hand om sig själv, ligger inte fokus på att förbättra situa-
tionen på platsen utan istället på eget välbefinnande. Strukturerna i 
turistindustrin underlättar för turisten att röra sig i det turistiska 
rummet och gör det samtidigt svårare att ta del av den verkliga 
situationen i landet bortom den turistiska bubblan. 

Ett annat sätt att se på den turistiska bubblan är hur John Urry 
beskriver hur turister har ett systematiskt sätt att beskåda de platser 
de besöker. "The tourist gaze", som han kallar denna systematiska 
blick, är lika organiserad som det sätt en läkare beskådar sin patient 
på. Enligt Urry finns det olika typer av turistiska blickar, men ett 
gemensamt drag är att de riktas mot saker på platser som förväntas 
vara värda att uppleva. Vilka dessa ting och platser är varierar 
beroende på vilket samhälle och vilken kultur och social grupp som 
turisten tillhör, i relation till platsen (Urry 2002). Utifrån Urrys 
resonemang kan informanternas skildringar av fattigdomen förkla-
ras av vilken turistisk blick de präglas av. 

Tidigare nämnde vi att ingen av informanterna skildrade lan-
dets politiska konflikter förrän på slutet av intervjuerna, när vi 
ställde direkta frågor om ämnet. Det visade sig att alla hade kun-
skap om att det fanns politiska oroligheter i landet.  När vi frågade 
om de märkt av några politiska oroligheter under sin vistelse svara-
de Anna: ”Ja, eller inte när vi var där. Men en vecka efter att vi 
hade rest vidare så stängde rödskjortorna flygplatsen så man inte 
kunde komma därifrån.”. Siv och Sven svarade: 

Nej, ingenting! Det kom ju lite senare, det var ingenting just 
då så det kunde vi inte märka. [---] Men Nils, missionären, 
pratade om att han aldrig brukade ta sina grupper nära där 
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oroligheterna finns, det är ganska lokala fajter. Han berät-
tade att längre ner i det riktigt södra var det oroligheter. 
Han har så mycket att berätta om sitt liv där nere, hur han 
stuckit från sådana som hotat honom livet.               (Siv och 
Sven, december 2011) 

Victoria berättar om hur hon var på plats när sammandrabb-
ningar skedde i Bangkok: 

Ja, det var ju demonstrationer när vi var där mellan röd-
skjortor, och vi var ju faktiskt i Bangkok förra året samma 
dag som när det här [Siam Square] exploderade… det finns 
tre eller fyra olika köpcentrum som ligger där, vi brukar åka 
dit ibland… den här gången kunde vi inte göra det och då 
var det ju även…att man inte får gå ut liksom efter ett visst 
klockslag. Det märkte vi ju av på sätt och vis för då bodde vi 
ju på Khao San Road och så fick vi ju inte gå ut efter klock-
an..nio.. Jag vet att de gick runt och sa åt alla thailändare 
att gå in, men de verkade liksom inte bry sig om turisterna. 
Khao San Road låg kanske några kilometer från orolighe-
terna, men det var ju verkligen ett slagfält där men man 
märkte inte direkt av det. Det var en ganska konstig käns-
la…Vi visste att det var oroligt när vi åkte men vi åkte ändå. 
Vi skulle tillbaka till Sverige och tänkte att det förmodligen 
inte är så farligt som det verkar. 
(Victoria, december 2011) 

Alla informanterna hade kännedom om Thailands politiska orolig-
heter. En av dem befann sig på plats under en sammandrabbning i 
Bangkok. Det intressanta är att ingen av informanterna självmant 
började samtala om detta ämne innan frågorna kom på tal. Tystna-
den om de politiska aspekterna kan vi koppla till Syssner och Kha-
yatis (2010) beskrivning av det selektiva seendets privilegium som 
innefattar turister möjlighet att avskärma sig från delar av den 
situation som finns på platsen. Vi kan också konstatera att samtal 
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om politiska oroligheter, etniska konflikter och brott mot de 
mänskliga rättigheterna, inte ingår i reseberättandets genre. Man 
förväntas inte reflektera kring politik och samhällsliv när man varit 
på semester, utan snarare diskutera väder, valuta och prisläge.  

Människor är olika 

Det sista temat i informanternas berättelser som vi identifierat är 
hur de beskriver deras möten med den thailändska befolkningen. 
Under resans gång skedde ett flertal olika möten med lokalbefolk-
ningen i olika sammanhang som informanterna skildrar nedan. Siv 
och Sven ger följande beskrivningar av den thailändska befolk-
ningen: 

Vi var ju på sådan ställen dit inga turister kommer, lokalbe-
folkningen tog emot oss som kungar. [---] De har ju en så-
dan ödmjuk inställning till de äldre i Thailand, så när de går 
förbi hukar de sig för deras huvuden…och det kändes ju lite 
dumt… Det kändes lite fånigt för oss som är svenskar.[---
]Sen var det ju en upplevelse på kvällen, det var då alla ga-
tor vaknade till liv, alla affärer och gatukök där det friterar 
allting. Gräshoppor, maskar (Siv och Sven, december 2011). 

Lokalbefolkningen är något som Siv och Sven lägger ner stort 
fokus kring. Förutom att de berättar om hur thailändare har en 
ödmjuk inställning till äldre, beskriver de även befolkningen som 
följer: 

Hela befolkningen var ju så vänliga. [---] Slagverk är de 
duktiga på, sen dansar det till allt. De är så viga och hän-
derna är helt lea. [---] De satt på huk överallt när de gjorde 
allt, byggnadsställningen var gjord av bambupinnar, 
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byggarbetarna satt barfota på dem som fåglarna gör. 
(Siv och Sven, december 2011) 

Victoria har flera gånger varit i Thailand och har mött många från 
lokalbefolkningen. Hon beskriver sin bild av den thailändska be-
folkningen som följer: 

Det här med att thailändare alltid är så himla trevliga, jag 
har ju träffat jättetrevliga thailändare och jag har träffat 
jätteoförskämda thailändare… Jag menar jag har träffat ge-
nuint trevliga thailändare som liksom vill bjuda på mat och 
liksom bara lära känna en. Sen har jag träffat thailändare 
som bara vill ha åt ens pengar. (Victoria, december 2011) 

Victoria vill försöka slå hål på myten om att thailändarna alltid är 
trevliga. Hon har både erfarit thailändare som hon betecknar som 
trevliga men även mindre trevliga. När hon diskuterar vidare om 
lokalbefolkningen nämner hon bland annat detta: 

Man kanske har en lägre...ja man kanske liksom inte... 
svenskar har ju liksom... ska ha så många grejer och är så 
materialistiska och det, men [thailändarna]  kanske inte har 
det. De kanske är nöjda om de har familjerna friska och har 
ett jobb och klarar sig liksom för dagen. 
(Victoria, december 2011) 

Victoria berättar också att hon under en av sina resor hamnat på en 
ö som främst används som semesterort för välbärgade thailändare. 
Såhär beskriver Victoria tankarna om det: 

 ...Men det var liksom inte en käft där någonstans, men då 
fick vi reda på i efterhand att det var turiststråk för rika 
thailändare… det är inte riktigt den bilden man har, många 
thailändare har kanske inte möjlighet att göra något sådant 
och sen också det som jag upplevde, många thailändare gil-



”Lokalbefolkningen tog emot oss som kungar…” 

69 

 

lar inte vatten för de kan inte simma (Victoria, december 
2011). 

Anna skildrar sin första tid i landet och möte med landets kultur på 
följande sätt: 

 Jag blev livrädd. Sjukt mycket mer folk än vad man hade 
tänkt sig, det var jättemycket trafik. På flygplatsen hoppar 
man in i en taxi, de körde som idioter, fanns inga säkerhets-
bälten och körde i 100 knyck… Det var väldigt kaotiskt. [---] 
Sen efter ett tag tar man in den lokala kulturen. Man börjar 
tänka på hur det skiljer sig mot hemma. Det blev positivare 
ju längre man var där (Anna, december 2011). 

Något som är återkommande i informanternas berättelser är att de 
gör generaliseringar av den thailändska befolkningen. Siv och Sven 
beskriver befolkningen som vänlig, dansant, vig och alltid sittandes 
på huk. De lyfter även fram att de kastar sitt avfall rakt i floden och 
att byggnadsställningarna är byggda av bambu. Victoria lyfter fram 
att thailändarna inte har samma materiella behov som vi i väst har, 
att de nöjer sig med mindre, att de är lyckliga trots att de lever 
enkelt. Victoria beskriver även hur hon blev förvånad när hon 
upptäckte att det fanns resorter inriktat mot thailändare eftersom 
hennes bild var att thailändarna är fattiga. Victoria gör även en 
generalisering om att thailändarna inte kan simma eftersom de inte 
gillar vatten.  

Said beskriver hur västerlänningar bekräftar sig själva som ci-
viliserade genom att ”de andra” framställs som avvikande och 
exotiska. Genom detta framhäver västvärlden sin självbild om att 
vara en överlägsen civilisation gentemot ”de andra” (Thörn, Eriks-
son och Eriksson Baaz 1999). Ur ett postkolonialt perspektiv skulle 
alltså informanternas framställningar av den thailändska befolk-
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ningen som annorlunda och avvikande kunna tolkas som ett uttryck 
för hur de ser sig själva som mer civiliserade. Ett exempel är hur 
Anna beskriver att thailändarna tar sig fram i trafiken som ”idio-
ter”. 

Ytterligare exempel är hur Siv och Sven beskriver att thailän-
dare friterar allting, men att de bara nämner gräshoppor och mas-
kar. Här kan vi se hur det koloniala arvet kommer fram genom 
sättet de talar om thailändarna som mer primitiva och annorlunda. 
Zyto (2008) beskriver att svenska resenärer i sitt sätt att beskriva 
den thailändska befolkningen skapar en distans mellan dem, att 
turisterna i sina beskrivningar skildrar sig som överordnade jämfört 
med lokalbefolkningen. Det påminner om Siv och Svens beskriv-
ning om hur lokalbefolkningen tog emot de som kungar. Ur ett 
postkolonialt perspektiv tolkar vi därmed informanternas framställ-
ning av thailändarna som ett omedvetet uttryck för det koloniala 
arvet, att de globala maktstrukturerna lever kvar än idag. Detta är 
något som är omedvetet uttryckt utav informanterna, vi vill poäng-
tera att informanter inte medvetet uttrycker sig som överordnade 
utan är något som kan tolkas med hjälp av det postkoloniala per-
spektivet. 

Avslutande reflektioner 

I det här kapitlet har vi uppmärksammat hur svenska thailandsrese-
närer berättar om sitt resande, om hur förväntningar på ett resmål 
formas och vad som synliggörs och osynliggörs på en plats med 
utgångspunkt i sociala och politiska problem. Vi har utgått ifrån tre 
teman. Dessa var förväntningar och beskrivningar av Thailand, 
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situationen utanför den turistiska bubblan och slutligen att männi-
skor är olika. 

I det första temat visar resultatet att det finns likheter i hur re-
sebolagen framställer vad som är värt att uppleva i Thailand och 
informanternas förväntningar. Vi har sett att resebolagen tydligare 
lyfter fram jakten på det orörda Thailand än vad resenärerna gör 
och att resebolagen lyfter fram befolkningstätheten på ett mer 
positivt sätt. Turisternas förväntningar inför resan stämmer tydligt 
överens med den bild av landet som resebolagen ger. Däremot 
börjar informanternas bilder av landet att skilja sig åt när de är på 
plats och får en mer nyanserad bild. Resenärerna har inte förberett 
sig så mycket inför sina resor utan förlitade sig på vänners berättel-
ser och information från resehandböcker. Resebolagens texter har 
ett säljande syfte och vill förmedla en så positiv bild som möjligt 
av destinationen.  Det kan ha medfört att den bilden som informan-
terna haft av landet innan resan är den som serverats av reseindu-
strin.  Därför är det inte så konstigt att bilden av landet blir mer 
nyanserad när informanterna själva kommer till platsen. 

I det andra temat diskuterade vi hur strukturer inom det turis-
tiska området medverkar till vilka delar av platsen som uppmärk-
sammas av turisterna. Med utgångspunkt i de sociala och politiska 
problem som finns i Thailand ville vi se om informanterna skildra-
de något av detta i sina berättelser. Alla fyra berättade att de upp-
levt fattigdom under sin vistelse, men ingen av dem nämnde något 
om politiska oroligheter förrän de fick någon fråga om det. Detta 
trots att alla hade kunskap om det politiska läget. Även en av in-
formanterna var på plats under en sammandrabbning i Bangkok. I 
mötet med den fattiga delen av befolkningen kunde vi urskilja 
fysiska barriärer mellan informanterna i rollen som turister och den 
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fattiga befolkningen. Fysiska barriärer kan exempelvis vara en 
turistbuss men även att turisterna bor avskilda från den lokala 
befolkningen. De turistanpassade kvarteren fungerar som en skyd-
dande bubbla, vilket gör att turisterna inte engagerar sig i de sociala 
problem som de ser, utöver att de konstaterar att de finns. Förutom 
de fysiska barriärerna kan även avståndet förklaras med att turister 
har ett systematiskt sätt att se på sin vistelse under semestern. 
Blicken styrs mot saker på platsen som anses vara värda att upple-
va, vilket medför att andra saker på platsen inte uppmärksammas i 
lika hög grad. 

I det tredje temat diskuterade vi informanternas möte med den 
thailändska lokalbefolkningen och hur de beskriver och gör genera-
liseringar om den. Vi kan konstatera att alla informanter lyfter fram 
egenskaper hos lokalbefolkningen som kan ses som olika dem 
själva. De lyfter bland annat fram att thailändarna inte har samma 
materiella behov som västerlänningar, att de alltid är vänliga och 
att de har en ödmjuk inställning till äldre. Vår utgångspunkt i det 
postkoloniala perspektivet hjälper oss att dra paralleller mellan 
informanternas beskrivningar av befolkningen och de globala 
maktrelationer som enligt det postkoloniala perspektivet lever kvar 
från den koloniala stormaktstiden. Med det sagt vill vi inte peka ut 
våra resenärer som att de medvetet är en del av det koloniala arvet. 
Det är på en övergripande strukturell nivå som det koloniala arvet 
påverkar den enskilda människan och hur hon eller han framställer 
”de andra”. 

Thailand kommer sannolikt att fortsätta vara ett välbesökt tu-
ristmål för svenskar framöver. Trots att de politiska oroligheterna 
har ökat under de senaste åren, har också besöksantalet fortsatt att 
öka. Kanske märks oroligheterna inte av i det turistiska rummet om 
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de turistiska blickarna fortsätter att riktas mot sol, bad, shopping 
och nöje. Med detta kapitel har vi velat inspirera till nya fundering-
ar kring vad som styr turistens blick på semestern och vad denna 
blick kan få för konsekvenser för förståelsen av sociala och politis-
ka förhållande i andra länder. 



”Lokalbefolkningen tog emot oss som kungar…” 

74 

 

Källor 

Muntliga källor 

Anna, december 2011 

Siv och Sven, december 2011 

Victoria, december 2011 

Tryckta och digitala källor 

Apollo (2011a), http://www.apollo.se/SE/vart-vill-du-
resa/Asien/Thailand/Pages/default.aspx , 2011-12-14 

Apollo (2011b), http://www.apollo.se/SE/vart-vill-du-
resa/Asien/Thailand/ Bangkok/Pages/default.aspx, 2011-11-28  

Fritidsresor (2011a),  http://www.fritidsresor.se/resa/thailand/bangkok, 
2011-12-14 

Fritidsresor (2011b), http://www.fritidsresor.se/resa/thailand/oluffning-
fran-krabi-koh-lanta-koh-lipe-och-koh-ngai/?season=vinter-11-12, 
2011-12-14 

Ving (2011), http://www.ving.se/thailand/krabi-omradet, 2011-12-14 



”Lokalbefolkningen tog emot oss som kungar…” 

75 

 

Litteratur 
ABC News (2012), 13 killed in thai car bomb attack, 

http://www.abc.net.au/news/2012-03-31/13-killed-in-thai-bomb-
attacks/3925012, 2012-05-14 

Andersson Janicke (2011) ”Diskurs” i Syssner, J (red) Perspektiv på 
turism och resande. Begrepp för en kritisk turismanalys Lund Student-
litteratur 

Dahlborg Lyckhage Elisabeth (2006) ”Att analysera diskurser” i Friberg, 
F (red) Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade examens-
arbeten Lund: Studentlitteratur 

Grinell Klas (2003) ”Turismen som en form av postkolonialism?” I 
Larsson, M (red.) Svensk turismforskning – en tvärvetenskaplig anto-
logi om turister, turistdestinationer och turistorganisationer, Veten-
skapliga bokserien, ETOUR 2003:13. 

Jonsson Stefan och Syssner Josefina (2011) ”Postkolonialism” i Syssner, 
J (red.) Perspektiv på turism och resande. Begrepp för en kritisk tu-
rismanalys. Lund: Studentlitteratur. 

Melvin J Neil (2007) Conflict in Southern Thailand – Islamism, Violence 
and the State in the Patani Insurgency, SIPRI Policy Paper Nr.20, 
Bromma:CM-gruppen. 

Nelson H Michael (2011) Thailands Legitimacy Conflict between the Red 
Shirt Protesters and the Abhisit Government: Aspects of a Complex 
Political Struggle, S+F (29 Jg.) 1/2011 

Schough Katarina, Tesfahuney Mekonnen (2010) ”Turismens Nomos”, I 
Tesfahuney Mekonnen, Schough Katarina (red.) Det globala reseprivi-
legiet, Lund: Sekel Bokförlag. 

Schysst resande (2012) Glitter och glamour - turismen i resejournalisti-
ken, http://www.schystresande.se/upl/files/70434.pdf , 2012-05-15 

Swedwatch (2008) En exkluderande resa - en granskning av turismens 
effekter i Thailand och Brasilien, 
http://www.schystresande.se/upl/files/5029.pdf , 2012-05-16 



”Lokalbefolkningen tog emot oss som kungar…” 

76 

 

Syssner Josefina, Khayati Khalid (2010), ”Veni, Vidi, Adios”, i Tesfahu-
ney M, Schough K (red.) Det globala reseprivilegiet, Lund: Sekel 
Bokförlag. 

Tourism Authority of Thailand (2011a) Fast Facts, 
http://www.tourismthailand.org/about-thailand/fast-facts/, 2011-12-14 

Tourism Authority of Thailand (2011b) Resmål, 
http://www.tourismthailand.org/se/resmaal/, 2011-12-14 

Tourism Authority of Thailand (2011c) Thailands turistbyrå välkomnar 
svenskar till Thailand, 
http://www.tourismthailand.org/se/hem/nyheter/whats-new-info/, 
2012-05-28 

Thörn, Håkan, Eriksson, Catharina & Eriksson Baaz, Maria (1999) ”Den 
postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället”, 
i Eriksson Baaz M (red.) Globaliseringens kulturer: Nora: Nya Doxa 

Urry, John (2002) The Tourist Gaze. London: Sage Publications 

Utrikespolitiska Institutet (2011a) Turism, 
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Thailand/Turism, 2011-12-14 

Utrikespolitiska institutet (2011b), Thailand, 
www.landguiden.se/Lander/Asien/Thailand, 2011-12-14 

Utrikespolitiska institutet (2011c), Sociala förhållanden 
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Thailand/Sociala-
Forhallanden, 2012-05-16  

Zyto, Julia (2008) ”Thailand, here I come”. En kritisk diskursanalys över 
svenskar förhållande till resmålet Thailand” C-uppsats, Linköpings 
universitet, Campus Norrköping. 

 



Västerländska jägare på afrikanska jaktmarker 

77 

 

Västerländska jägare på  
afrikanska jaktmarker 

Elin Andersson & Keit Svensson  

I det här kapitlet analyserar vi hur svenska jägare som deltagit i 
jaktresor i Afrika ser på och reflekterar kring sina upplevelser. I 
kapitlet får vi möta fyra svenska turister som rest till Afrika för att 
jaga. Deras berättelser vävs sedan samman med teorier om identi-
tetsskapande, för att tolka och tydliggöra dessa resors betydelse för 
jägaren. Berättelserna analyseras också mot bakgrund av teorier om 
postkolonialism, i syfte att skapa en kritisk förståelse för jaktturis-
mens historiska och samhälleliga kontext.1 

Bakgrund – Afrika då och nu 

Afrika som är världen näst största kontinent mäter 8000 kilometer 
från nord till syd och 7400 kilometer från öst till väst. Enligt stati-
stik från 2011 lever här över en miljard människor. Dessa är bosat-
ta inom 54 olika stater och talar tillsammans cirka 2000 olika 
språk. Växtlivet varierar stort över kontinenten och består bland 
annat av regnskog, medelhavsbotanik och öken. Afrika tillsammans 
med tillhörande öar har ett rikt djurliv med 17 endemiska djurarts-
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familjer. De mest förekommande djurgrupperna är hovdjur, rovdjur 
och primater. Kontinenten är känd för den öppna savannen med 
hjordar av hovdjur som jagas av de största rovdjuren så som hye-
nor, lejon och geparder. Afrikas djur-, och naturliv har till viss del 
formats av människan genom till exempel boskapshållning, trädav-
verkningar och jakt (NE). 

Afrikas ekonomiska och politiska historia 

Afrikas inkludering i världshandeln inleddes redan på 1000-talet 
genom den islamska erövringen av kontinentens nordligaste delar. 
Trots att kontinenten vid den här tiden var väldigt glest befolkad 
fanns här redan utöver jordbrukare och herdar även hantverkare 
och handelsmän (Hillbom & Green 2010:23f). Portugiser var, med 
hjälp av finansiering från prins Henrik Sjöfararen, bland de första 
européerna som anlände till Afrikas kust (Lindbom 2007:21). 
Under 1400-talet påbörjade de den europeiska koloniseringen av 
Afrika, men snart anlände även engelsmän, holländare och frans-
män (Hillbom & Green 2010:98). Européerna uppfattade civilisa-
tionerna i Afrika som ”lägre stående” och såg afrikanerna som 
”okunniga, barbariska vildar”. Kolonisatörerna ansåg det som sin 
plikt att civilisera dessa folk och koloniseringen handlade därför 
inte bara om att upprätta ojämlika handelsförbindelser, utan också 
om att förändra och ”utveckla” den afrikanska människan (Hillbom 
& Green 2010:103). Tankar och värderingar kring ras präglade det 
koloniala projektet och på många sätt blandades det samman med 
resonemang om samhällsklasser, det vill säga ett hierarkiskt synsätt 
på människan (Loomba 2005:107ff).  

I det koloniala projektet uppstod även den så kallade triangel-
handeln som utvecklades under perioden 1600- till 1800-talet. 
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Enkelt sammanfattat innebar det att kolonisatörerna i steg ett skep-
pade lokalbefolkning från Afrika till Amerika. Därefter i steg två 
utnyttjades dessa människor som slavar på plantager som produce-
rade varor till Europa och i det tredje steget skeppades industriva-
ror och vapen tillbaka till köpare på den Afrikanska kontinenten 
(Hillbom & Green 2010: 75). 

Sedan 1800-talet har Afrikas förhållanden, både ekonomiskt 
och socialt, varit turbulenta. Under 1950- och 1960-talen blev 
många av kolonierna självständiga, (Hillbom & Green 2010:182) 
åtminstone på det politiska planet. Förhållanden inom ekonomi och 
de sociala strukturerna förändrades dock inte i samma utsträckning 
(Hillbom & Green 2010:192). I vissa fall lämnade avkolonisering-
en efter sig blodiga konflikter. Ett exempel på detta finner vi i 
Nigeria, där tre stora inhemska folkgrupper efter den politiska 
självständigheten skulle dela upp makten mellan sig. Stridigheterna 
resulterade i bland annat folkmord, militärkupper och etnisk rens-
ning (Hillbom & Green 2010:199f).  

Från 1980-talet kom den afrikanska situationen att tolkas som 
krisartad. Problem så som sämre avkastning på jordbruket, fattig-
dom och HIV/AIDS har hindrat möjligheterna till social och eko-
nomisk utveckling. Gamla och nya lånegivare har satt sin prägel på 
ländernas organisationer och ekonomi. Samtidigt finns det de som 
hävdar att det i första hand är interna politiska, ekonomiska och 
sociala förhållanden som skapat dagens problematiska läge (Hill-
bom & Green 2010:235f). Afrika halkar efter i den globala utveck-
lingen och samhällsklyftorna är fortfarande stora. Fattigdomen är 
utbredd och många lever på låga inkomster medan ett fåtal lever 
med en hög standard (Hillbom & Green 2010:347f). Trots detta kan 
man i dag inom vissa områden se en positiv utveckling för den 
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afrikanska befolkningen. Tillgången till grundutbildning har för-
bättrats och läskunnigheten bland befolkningen har ökat. Man kan 
också se en förbättring vad gäller jämställdhet: allt fler flickor 
tillåts skolundervisning idag jämfört med tidigare. Barnadödlighe-
ten har sedan 90-talet sjunkit och tillgången till bromsmediciner för 
HIV/AIDS har på vissa håll ökat. Vissa länders ekonomi har för-
bättrats, framförallt i de länder som kan exportera jordbruksproduk-
ter, olja och gas (Granath 2008:4-13). 

Jaktens historia i Afrika  

Jakt och samlande var den första form av försörjning som uppstod 
på den afrikanska kontinenten. (Hillbom & Green 2010:29) Jakten 
skedde i grupp och man använde relativt primitiva vapen. Den 
bidrog med kött som gav ett viktigt tillskott av protein men även 
fjädrar, päls och läder togs tillvara, bland annat till klädestillverk-
ning (Hillbom & Green 2010:31f).  

Jordbruket kom att redan före medeltiden att ta över som för-
sörjningskälla, även om jakt förekom vid sidan om. Denna form av 
försörjning – att kombinera  jakt och jordbruk – är något man 
fortfarande kan se på vissa håll i dagens Afrika (Hillbom & Green 
2010:29).  

Under medeltiden genomgick Afrikas samhällen omfattade 
förändringar då allt fler övergick till boskapsskötsel. Denna för-
sörjningskälla ansågs säkrare än jakten som inte gav en lika stor 
avkastning. Denna förändring hade börjat redan vid 500 e.kr men 
efter 1000-talet var boskapsskötsel en vedertagen försörjningsform 
i stora delar av Afrika. Dock fanns det fortfarande vid den här tiden 
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samhällen i södra Afrika som fortfarande försörjde sig enbart på 
jakt (Hillbom & Green 2010:33f).  

I och med de västerländska troféjägarnas intåg på den Afri-
kanska kontinenten under slutet av 1800-talet och det tidiga 1900-
talet, kom mycket att förändras. Termen ”white hunter” uppkom 
upp vid sekelskiftet 1800-1900 i östra Afrika och avsåg en vithyad 
jägare som jagade storvilt. Dessa jägare, menar Herne (2001:3), 
sökte sig dit i sökande efter ”romance, mystique, and danger”. 
Snart uppstod ett tydligt intresse för jaktresor till Afrika och under 
de första åren på 1900-talet startades i Afrika flera olika verksam-
heter för att ta emot västerländska jägare för jaktsafari (Herne 
2001:7). Många som reste hörde till överklassen eller var åtminsto-
ne mycket rika. Några av dessa var Theodore Roosevelt, Hertigen 
av Connaught, Hertigen och Hertiginnan av York (senare Kung 
George VI och drottning Elizabeth) och Kung Edward VIII av 
England (Herne 2001:68, 131). De tog många gånger med sig rena 
lyxvaror så som champagne, kaviar och liknande på sina resor, 
bland annat för att påvisa sin höga samhällsstatus. Dessutom var 
det inte ovanligt att man för två eller fler sådana klienter kunde 
anlita upp till 100 stycken bärare för en safari (Herne 2001:61f). 
Lejon var i många fall det mest populära viltet, men det var en 
farlig jakt som kostade många jägare livet (Herne 2001:3). Det 
fanns flera olika jaktmetoder som användes beroende på situation 
och djur. Ett alternativt sätt att döda lejon var genom förgiftning. 
Denna metod användes främst för att skydda sina boskap men var 
dock något som många västerländska jägare såg på med avsky. De 
uppfattade, menar Herne, en sådan metod som osportslig (Herne 
2001:10).  
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Jaktturismen i dagens Afrika 

Idag har jakten fortfarande en betydande roll för ekonomin, om än 
på ett annat sätt än tidigare. Det finns idag många företag som 
specialiserat sig på jaktturism. Jaktturisterna betalar bra för sina 
resor och avlägger också ofta en extra avgift per fällt vilt. Jakttu-
rismens stora betydelse för lokala ekonomier är ett återkommande 
tema i många mediala sammanhang. I en artikel i Expressen näm-
ner skribenten Elisabeth Axås ett exempel från Namibia där vissa 
byar bildar så kallade ”conservancies” vilket innebär att de skaffar 
sig äganderätt över allt vilt i området. På så sätt skapar byarna 
förutsättningar för företagande kring safari- och jaktturism. Här kan 
jaktturismen generera mycket pengar till en by då en fälld elefant 
uppges kunna ge upp mot en halv miljon kronor (Axås 2008). I 
Namibia utgörs turismsektorn till stor del av jaktturism. En del av 
intäkterna går till lokalanställda i form av löner, men jakten genere-
rar också intäkter till staten genom skatter och avgifter. En legal 
jakt kan också tjäna till att skapa tillväxt inom djurstammen då det 
krävs en viss kontrollerad avskjutning för att främja fortlevnaden 
av friska individer. I en artikel på Svenskt Näringslivs hemsida 
skriver dem att jaktturism skapar både tillväxt inom djurstammarna 
och samtidigt inkomst (Svenskt näringsliv 2010).  

Mot denna historiska bakgrund och i ljuset av dagens politiska, 
ekonomiska och sociala situation, blir det intressant att studera 
dagens jaktturister och då framförallt deras resemotiv och resere-
flektioner. Hur ser de svenska jägare som reser till Afrika för att 
jaga på sitt eget resande? Hur ser de på Afrika och på de människor 
de möter där? 
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Metod och material 

För att få en bild av jaktturisternas syn på sitt resande har vi ge-
nomfört intervjuer med fyra personer som varit på jaktresa i Afrika. 
På en svensk jaktarrangörs hemsida fanns fliken; "nöjda kunder", 
där vi valde ut tre jägare för intervjuer. En fjärde jägare fick vi 
kontakt med genom bekanta.  Tre av intervjuerna genomfördes 
över telefon medan den fjärde hölls i möte med informanten. Samt-
liga informanter var män vilka kom från olika delar av Sverige och 
befann sig i åldersspannet 30-60 år.  Vi menar att personerna i 
studien kan räknas som medelinkomsttagare, då de är yrkesverk-
samma som polis, byggnadsarbetare, fastighetsskötare, egenföreta-
gare (jaktarrangör i Sverige) samt pedagog. Vid urvalet av infor-
manter togs emellertid ingen hänsyn till ålder, kön, bostadsort eller 
inkomstnivå, då vi i första hand ville hitta informanter som besökt 
Afrika under de senaste tio åren. Vi har valt att hålla våra infor-
manter anonyma. De namn som nämns i texten är alias som syftar 
till att ge berättelserna mer liv och sammanhang. 

Vid varje intervjutillfälle använde vi oss av en semistrukture-
rad intervjumetod. Det innebär att vi hade en rad grundfrågor som 
ställdes till samtliga jaktturister, men att det fanns utrymme för 
informanterna att reflektera förhållandevis fritt och att vi – beroen-
de på vilka svar vi fick på våra frågor – kunde ställa följdfrågor 
som varierade mellan de olika intervjuerna (Björklund & Paulsson 
2003:68). Intervjuerna spelades inte in utan antecknades och 
renskrevs sedan. De intervjuade fick också läsa igenom den 
renskrivna versionen av intervjun och godkänna den innan inter-
vjun användes i arbetet. Detta för att försäkra oss om att inga miss-
förstånd hade uppstått under intervjun. 
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För att analysera intervjumaterialet har vi använt oss av 
diskursanalys. Genom att studera diskurser är det möjligt att fånga 
människors värderingar, normer och förhållningssätt till olika 
saker. Diskurser förmedlas mest uppenbart genom tal, skrift och 
bilder och därigenom kan vi även spåra dem. Diskurser produceras 
och reproduceras när de förmedlas mellan människor och har sam-
tidigt även en formande effekt på världen (Andersson 2011:37f). 
Vid en diskursanalys undersöks inte sanningshalten i materialet – 
istället undersöks de normer och värderingar som träder fram i 
materialet (Andersson 2011:41ff).  

Bakgrundsdiskussionen och uppgifterna om Afrika och dess 
historia grundar sig på litteraturstudier. Materialet är hämtat från 
böcker som berör Afrika, kontinentens historia och jaktens utveck-
ling men även artiklar om kompletterande ämnen så som ekonomi, 
etik och djurliv.  

Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att anlägga ett postkolonialt perspektiv på vår studie.  
Den postkoloniala teoribildningen ger oss möjlighet att på ett tydli-
gare sätt se hur ett kolonialt förflutet fortfarande formar världen. 
Det postkoloniala perspektivet kan också hjälpa oss att sätta mötet 
mellan den svenska jaktturisten och destinationens lokalbefolkning 
i sitt historiska sammanhang. 

En viktig del i det postkoloniala idéperspektivets utveckling är 
modernismen och det så kallade moderna projektet. Västvärlden 
urbaniserades under 1800-1900 talet och antog då nya värderingar 
och ståndpunkter; så som upphöjande av förnuft, rationalitet och 
ifrågasättande av religion och kyrka. Snart inkluderades även kolo-
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nierna i de ”moderna” samhällsförändringarna (Jonsson & Syssner 
2011:219f), eftersom de av dåtidens västerländska politiska och 
ekonomiska elit ansågs ligga efter i utvecklingen. Européerna såg 
det som sin uppgift att introducera det moderna, skapa upplysning 
och initiera utveckling (Ashcroft & Griffiths m.fl. 2007:130ff). 
Dessa tankar och värderingar legitimerade ett synsätt präglat av 
över-, underordning mellan världens länder och deras relationer till 
varandra (Jonsson & Syssner 2011:219).  Detta är även benämnt 
som den koloniala diskursen, som senare blivit föremål för många 
postkoloniala studier (Ashcroft & Griffiths m.fl. 2007:37, 168f).  

Postkoloniala studier diskuterar och undersöker vilka avtryck 
ett kolonialt förflutet har skapat och fortfarande skapar i det globala 
samhället (Ashcroft & Griffiths m.fl. 2007:168). Två framstående 
forskare inom ämnet är Edvard W Said – mest känd för sitt verk 
Orientalism som givits ut i en mängd olika upplagor och Frantz 
Fanon som skrivit bland annat Svart hud, vita masker (1997). 

Eftersom vi främst intresserar oss för informanternas syn på sig 
själva och sitt eget jagande, har vi också valt att använda oss av 
teorier om identitet och identitetsskapande. Enligt de teorier vi valt 
att utgå ifrån är identiteter både processuella, relationella och mul-
tipla. Att identiteter är processuella innebär att de förändras och 
utvecklas i en ständigt pågående process (Syssner 2011:61-69). 
Hylland Eriksen beskriver i ett av sina verk att minnet är huvud-
nyckeln till en personlig identitet. Om vi inte skulle komma ihåg 
den process vi genomgått, och de erfarenheter vi skapat för att bli 
dem vi är, skulle orsakerna som format oss tappa sin betydelse 
(Hylland Eriksen 1996:51ff, 56).  Ett centralt begrepp inom identi-
tetsforskningen är ”livsberättelse”. När människor berättar om sina 
liv, och om hur de kommit att "bli", finner man ofta berättelser om 
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såväl kontinuitet i vardagen som om särskilda nyckelhändelser 
(Syssner 2011:71). I våra intervjuer har vi sett hur jakten ständigt 
finns med i jägarens vardag och hur resorna till Afrika däremot 
beskrivs som något annorlunda, spännande och exotiskt. Därmed 
skulle dessa kunna tolkas som nyckelhändelser i jägarnas liv.   

Identiteter är relationella vilket innebär att de hela tiden står i 
relation till andra identiteter individen möter, både sina egna och 
andra individers identiteter. Detta betyder att en person kan känna 
sig och agera annorlunda beroende på i vilket sällskap den befinner 
sig. Samma förhållande gäller de grupper individen ingår i och 
känner samhörighet med (”ingrupper”) och de den inte ingår i eller 
känner samhörighet med (”utgrupper”). Uppbyggnaden och upp-
rätthållandet av grupper är viktiga för individen då den egna identi-
teten formas både av det man tar avstånd i från och det man känner 
igen sig själv i (Syssner 2011:61-69). Individen styrker sin egen 
identitet och den kollektiva identitet som den anser sig tillhöra 
genom de kontraster som upplevs mellan sig själv och "de andra" 
(Hylland Eriksen 1996:53). Det tredje påståendet, att identiteter är 
multipla, innebär att människor inte är begränsade till enbart en 
identitet. En person kan kort sagt bära på flera olika identiteter 
samtidigt – identiteter som blir aktuella beroende på vilken kontext 
denne befinner sig i (Syssner 2011:61f). En kontext kan avse en 
situation men också de personer individen för tillfället umgås med. 
Individen ingår ständigt i ett flertal kollektiva identiteter, så kallade 
ingrupper. Dessa lockar fram egenskaper hos individen som är 
mest relevanta för stunden (Hylland Eriksen 1996:54).  
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Undersökningens resultat 

Jägarna och deras drivkrafter 

Som redan tidigare nämnts har vi valt att hålla våra informanter 
anonyma. Vi har dock valt att presentera informanterna under 
fingerade namn, för att läsaren lättare ska kunna skaffa sig en bild 
av vilka de olika informanterna är, och i vilka sammanhang de 
ingår.   

Åke 

Det jaktintresse som Åke har vill han beskriva som ett slags ”gen-
fel”. Med detta menar han att båda hans föräldrar förvisso har 
sysslat med jakt men deras engagemang har inte alls varit lika 
brinnande som hans eget. Han vill jämföra ”jaktgenen” med den 
såkallade ”konstnärsgenen”. Han drivs helt enkelt, menar han, 
precis som konstnären, av att hänge sig åt och utvecklas inom sitt 
eget speciella område. Det som lockar med jakten är målet som 
sätts upp tycker Åke. Men, tillägger han, intresset kan ha något 
med instinkt att göra också.  

Anledningen till att det blev just Afrika som Åke valde att resa 
till, var att hans vän tipsade om en jaktresa som gick dit och kom-
pisen ville att Åke skulle följa med. 

På destinationsorten i Tunisien ordnade jaktarrangören inga 
andra aktiviteter vid sidan av jakten. Åke uppgav emellertid att han 
inte var intresserad av att göra något annat än att jaga under veckan 
han var där, då hans mål var att jaga och inget annat. 
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Klas 

Klas har så länge han kan minnas varit intresserad av jakt. Jakten är 
egentligen inget som funnits närvarande i hans familj, eller under 
hans uppväxt, utan det är framförallt han själv som odlat det intres-
set.  Klas tycker att det är småsakerna kring jakten som lockar, till 
exempel naturupplevelsen men framförallt känns det bra att veta 
var köttet kommer ifrån menar han.  

Anledningen till att Klas valde att resa just till Afrika var att 
det här finns ett så annorlunda djur-, och naturliv. Hade jag åkt till 
ett land i till exempel Europa, säger Klas, hade man stött på samma 
slags djur som hemma i Sverige. 

När Klas var på sin jaktresa valde han att fokusera på just jak-
ten. Ville man så kunde arrangören (ägaren av gården) emellertid 
anordna andra aktiviteter så som fotosafari och ridturer på gårdens 
hästar. Just fotosafarin tyckte inte Klas verkade särskilt lockande 
för honom då han ändå mötte på så mycket djur under jakten. 
Några direkta kulturyttringar tyckte han sig inte uppleva. Gården 
låg så långt ut i bushen så där fanns inte så många människor. Det 
fanns bara några enstaka hus här och var. Det är svårt att föreställa 
sig om man inte varit där menade han. 

Oscar 

Oscars jaktintresse har funnits med ända sedan barndomen, då 
många i hans familj jagar. Fascinationen kring jakten har enligt 
Oscar sin grund i flera omständigheter. Hemma i Sverige handlar 
det mycket om samarbetet med jakthunden. Det är spännande och 
alltid lika roligt att märka hur träningen av hunden har gett resultat, 
menar Oscar. Samtidigt är själva skottet en del i upplevelsen för 
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honom. På resorna i Afrika är hela naturupplevelsen viktig. Själva 
jakten är också annorlunda. I Afrika bedrevs en slags smygjakt, 
menar Oscar, som egentligen tycker att jakt med hund är något 
roligare.  

Oscar valde att resa till just Afrika då det länge varit en dröm 
att få jaga där. Det afrikanska viltet kändes exotiskt till skillnad 
från det som fanns i Sverige.Utöver jakten erbjöds även safari i 
”Etosha Nationalpark”. Till en början hade Oscar tänkt besöka 
parken, men jakten gick trögt och därför valde han att lägga mer tid 
på jakten istället. För Oscars del var det de anställda på gården som 
utgjorde den enda kontakten med lokalbefolkningen och den lokala 
kulturen. Vissa av de anställda hade svårt med engelskan. I Nami-
bia talades det enligt Oscar hela 11 olika språk vilket försvårade 
kommunikationen ytterligare. Oscar kunde därför bara göra sig 
förstådd och förstå genom teckenspråk. Arrangören och dennes 
familj talade däremot engelska. 

Göran 

Görans jaktintresse har funnits med sedan barnsben. Det var fram-
förallt hans fars stora intresse som fick honom att också börja jaga. 
Numera har jakten även kommit att influera hans yrkesliv då han 
själv arrangerar jaktupplevelser i Sverige och även har jobbat inom 
jägareförbunden. Det som i slutändan är det som lockar när det 
gäller jakt är helhetsupplevelsen. Göran uppger att han är intresse-
rad av både djur och natur, men att själva sökandet efter djuret 
bidrar särskilt till att skapa spänning. 

Göran har jagat i flera olika länder men enligt honom slog Af-
rika alla andra destinationer, främst på grund av det stora utbudet 
på vilt. När han var där hände det att han såg 300 individer av cirka 
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20 olika arter på en och samma dag. Dessutom, uppger Göran, var 
djuren mycket annorlunda mot de vi har i Sverige. De hade helt 
annorlunda färger och rörelsemönster. Sen var det också spännande 
att se en annorlunda kultur, menar Göran. Han upplevde att han 
fick se både fram- och baksidor av det afrikanska samhället, och att 
det fanns både de som hade det bra och de som hade det eländigt.  

När Göran var i Sydafrika umgicks han med familjen som ägde 
farmen där han bodde, de samtalade och åt mat tillsammans. Hans 
huvudmål med resan har emellertid varit att jaga, och bortsett från 
en gång då han reste på egen hand utan jaktarrangör har han inte 
ägnat sig åt andra aktiviteter. Då åkte han med sin vän till ”Krüger-
parken”, en stor nationalpark, för att titta på vilda djur.  

Jägaren som identitet 

Minnen av saker man varit med om och upplevt är viktiga när 
identiteter skapas. Detta har vi fått tydliga exempel på i våra inter-
vjuer då samtliga jägare refererar tillbaka till sin barndom när man 
ställer frågan om hur deras fascination för jakt uppstått.  

Jaktintresset har funnits med sedan barnsben. Det var fram-
förallt min fars stora intresse som fick mig att också intres-
sera mig för jakt. Numera har jakten också blivit en del av 
mitt yrkesliv (Göran, intervju, december 2011). 

Mitt jaktintresse är som ett slags genfel. Båda mina föräld-
rar har sysslat med jakt men deras engagemang var inte alls 
lika brinnande som mitt kom att bli. Jaktgenen är som 
konstnärsgenen, av någon anledning drivs man helt enkelt 
att hänge sig och utvecklas inom något speciellt område 
(Åke, intervju, december 2011). 
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Ofta har hela jägarens familj varit involverade och intresserade av 
jakten som har skapat samhörighet och känsla av gemenskap i 
familjen. I familjen har ett gemensamt intresse skapats som enga-
gerar och involverar dem alla, samtidigt som det skiljer dem från 
andra familjer som inte har samma genomgående och brinnande 
intresse för jakt. Vårt intryck är att gemenskapen kring jakten i 
familjen, minnena kring gemensamma jakterfarenheter och jakten 
som en kontinuitet i vardagen, tillsammans skapar identiteten jäga-
re hos våra informanter.  

Jaktresorna till Afrika kan ses som en form av nyckelhändelser 
i jägarnas liv. Dessa resor innehåller förvisso jakt precis som hem-
ma i Sverige men jakten som bedrivs i de olika kontexterna upplevs 
av jägarna på mycket olika sätt. Jakten i Afrika är något exotiskt 
och spännande, en dröm som går i uppfyllelse. 

Anledningen till att det blev just Afrika var då det länge va-
rit en dröm att få jaga där. Hade jag rest till t.ex. Canada el-
ler USA för att jaga hade viltet bestått av älg, björn och lik-
nande vilket är samma typ av djur vi har i Sverige. Viltet i 
Afrika kändes mer exotiskt (Oscar, intervju, december 
2011).  

Resorna kan ses som en form av reproduktion och upprätthållande 
av den personliga identiteten som jägare. De kan också ses som ett 
sätt för resenärerna att befästa sin position i kollektivet ”jägare”. 
Alla utom en av de jägare som vi intervjuade bodde på arrangörer-
nas privata gårdar i hus speciellt avsedda för jaktturister. De åt 
måltiderna tillsammans med arrangörens egen familj i deras hem. 
Under vistelsen på destinationen hölls en överlag nära relation 
mellan arrangörens familj och jaktturisten. Gårdarna bedrivs som 
en form av familjeföretag som sköts av familjens alla medlemmar 
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(Göran, intervju, december  2011).  Det faktum att jägaren och 
arrangörens familj lever nära inpå varandra under vistelsen tolkar 
vi som ett tecken på att jakten har en förmåga att skapa en samhö-
righet som inte är uppenbar i andra sociala sammanhang. I det här 
fallet bidrar jägarens och jaktarrangörens samvaro till att ytterligare 
styrka identiteten som jägare hos dem båda.  

Troféer och jaktetik 

Troféjakt är något som i modern tid fått mycket kritik och som setts 
som ett ytterligare hot mot arter som redan är utrotningshotade av 
andra skäl. I vissa jaktrelaterade sammanhang diskuteras det som 
uppfattas som bristande moral och djurplågeri bland jägare. I den 
bredare samhällsdebatten återkommer också resonemang om huru-
vida det är etiskt försvarbart att döda djur ”för nöjes skull” (Byse-
ewah Safaris 2012).  Samtidigt uppfattar vi att det finns en utbredd 
uppfattning om att jakt som bedrivs enbart i syfte att generera 
troféer är mer klandervärd än andra former av jakt. 

I vår egen studie fann vi ingen tendens till hets kring troféer. 
En av informanterna, Klas, tog direkt avstånd från troféhets; trofé-
erna var inte hans mål med jakten. Troligen finns flera olika moti-
veringar till att samla på troféer. En gissning skulle kunna vara att 
troféer tjänar som statussymboler för jägaren. Tre av våra fyra 
informanter menade dock att trofén snarare utgjorde ett slags min-
nesmärke som hjälpte honom att minnas den personliga jaktupple-
velsen. ”Det är lite som att titta på ett gammalt foto och minnas 
tillbaka.”(Klas, intervju, december 2011) Göran ger uttryck för en 
liknande uppfattning i vår intervju med honom: ”Många vill ha så 
stora som möjligt medan för mig själv spelar det inte någon roll så 
länge det är MIN trofé, det är det som är det viktiga." (Göran, 



Västerländska jägare på afrikanska jaktmarker 

93 

 

intervju, december 2011) En av jägarna lade däremot vikt vid 
troféns storlek. Men han menade också att fascinationen för troféer 
var större som nybliven jägare än vad de på senare tid kommit att 
bli. Numera byter han ut dem när han skjutit något större och säger 
även: ”Man kan inte spara alla då hade man behövt ett helt hus för 
dem” (Åke, intervju, november 2012). Kan detta tidiga skede som 
Åke beskriver möjligen vara en del i det tidiga identitetsskapandet 
där trofén i ett tidigt skede får tjäna som en symbol för jägarens 
kompetens och att den på så vis kan befästa och stärka dennes 
identitet som jägare. Som ny jägare känns möjligen identiteten som 
jägare mer osäker och kanske strävar personen i fråga därför efter 
att befästa den. Samtidigt kan kanske den här sortens drivkrafter 
leda till troféhets? Det vill säga när trofén i sig blir viktigare än 
själva jaktupplevelsen. Om jägaren enbart fokuserar på att skaffa 
en riktigt fin trofé finns kanske risken att både djur och natur kan 
komma att bli lidande i jägarens strävan efter att uppnå sitt mål: 
den riktigt imponerande trofén. Är det däremot upplevelsen som är 
målet är hetsen meningslös då upplevelsen måste få infinna sig så 
som den kommer annars går den förlorad. Enligt vår undersökning 
är motiven till att jaga flera olika. ”Det i jakten som lockar är målet 
man sätter upp. Har man som mål att skjuta en stor galt eller stor 
älgtjur ja då är det just det som är själva klimax.” (Åke, intervju, 
december 2011) Dock är själva fällandet av viltet viktigt och något 
samtliga jägare i undersökningen håller med om. Även naturupple-
velsen har visat sig är av stor vikt. Med naturupplevelsen syftar de 
på naturmiljöns utseende och djurlivets utbud. En av jägarna ut-
tryckte också ett intresse för samarbetet med jakthunden. Han 
menade att det var en stor belöning att få se hur träningen av hun-
den gett resultat (Oscar, intervju, december 2011). En av de andra 
jägarna menar att det faktum att han känner till var köttet han äter 
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kommer ifrån är en stor bidragande faktor till att jakten upplevs 
som intressant.  

”Framför allt känns det bra att äta kött som man vet var-
ifrån det kommer. Köper man kött i affären har man ingen 
aning om varifrån det kommer eller hur djuren haft det.” 
(Klas, intervju, december 2011) 

 Klas gav också uttryck för en oro över att jägare ibland kan 
uppfattas som någon form av maniska troféjägare. Detta är något 
han inte vill förknippas med och menar att de som ägnar sig åt 
troféjakt är en minoritet som egentligen inte borde räknas som 
riktiga jägare (Klas, intervju, december 2011). Flera av de infor-
manter vi talat med, anser att det är fel att djur dödas för nöjes 
skull. Samtidigt har vi mött uppfattningen att människor likväl som 
andra djur har rätt att jaga och att människors jakt då ses som något 
helt naturligt (Jägarnas centralorganisation 2012). Vi anser att en 
möjlig anledning till att våra informanter visar på den här attityden 
gentemot troféhets beror på ingruppens förväntingar i kombination 
med den jaktutbildning de fått. Samtliga i ingruppen ”jägare i 
Sverige” har fått likadan utbildning. Det svenska Jägareförbundet 
och Jägarnas riksförbund är de två organisationer i Sverige som har 
i uppgift att utbilda jägare och därmed kan antas ha ett mycket stort 
inflytande gällande attityden kring jakt bland jägare i landet. (Na-
turvårdsverket 1999:9) Ett exempel är Svenska Jägareförbundet 
vilka trycker mycket hårt på att jägare ska hantera sina vapen med 
stor försiktighet samt visa största respekt mot viltet. Skadeskjutning 
ses som något mycket olyckligt som i största möjliga mån skall 
undvikas! (Svenska Jägareförbundet 2012). 
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Jägarens reflektioner över sin resa 

Flera av jägarna i studien hade i de flesta fall valt att åka till Afrika 
efter att de blivit tipsade av andra jägare som tidigare varit där och 
jagat. Vissa av dem hade också personliga kopplingar till resear-
rangörer som anordnar jaktresor till Afrika. Det kunde också vara 
en kombination av de båda. Jägarnas syften med att resa just till 
Afrika för att bedriva jakt är flera och varierande. Vissa gav uttryck 
för en fascination för Afrikas rika och, som de uttryckte det; exo-
tiska djurliv. Flera hade övervägt att resa till andra länder inom 
Europa eller Nordamerika men kommit fram till att de i sådana fall 
skulle få skjuta liknande djur som hemma i Sverige. Därmed skulle 
en del av tjusningen försvinna.  

En av de intervjuade jägarna ansåg dock inte den exotiska na-
turmiljön och djurlivet vara fullt så lockande. Han hade varit och 
jagat även i Kanada och uppskattade jakten där mer än den i Afri-
ka. Anledningen var att i Kanada tilläts jägarna mer frihet då de 
kunde röra sig i markerna på ett sätt som de inte hade fått i Afrika. 
Där hade de blivit tilldelade ett pass på vilket de fick stanna (Åke, 
intervju, december 2011).  

Jägarna i vår undersökning hade under sina resor till Afrika va-
rit mycket fokuserade på jakten. Även då arrangörerna på destina-
tionen erbjudit andra aktiviteter än jakt så har de ändå valt att en-
bart jaga under sitt besök. Det har heller inte framkommit något 
större intresse för den lokala kulturen utan det är endast själva 
natur- och jaktupplevelsen som varit drivande bakom deras intresse 
för destinationen. Även när det har gällt förberedelser inför resan 
har också dessa varit anpassade helt efter jakten. Dessa har bestått i 
att skaffa vapenpass, vaccination, skjutträning och liknande. Ingen 
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hade varit intresserad av att i förväg undersöka destinationens 
aktivitetsutbud eller kulturella särdrag. Vissa av jägarna hade till 
viss del kommit i kontakt med den lokala historien och kulturen om 
än i mycket liten utsträckning. En av jägarna hade till exempel 
under sin vistelse fått reda på att området att han jagade i hade varit 
plats för ett pansarslag mellan tyskarna och de allierade under 
andra världskriget (Åke, intervju, december 2011). En annan berät-
tade att de ibland under jakten passerade några mindre byar (Klas, 
intervju, december 2011). Endast en av jägarna hade gjort vissa 
mindre efterforskningar om destinationen och uttryckte en viss 
fascination för den lokala kulturen; 

”Sen var det också spännande att se en annorlunda kultur, 
man fick se både Afrikas fram- och baksidor. Det finns både 
de som har det bra och de som har det eländigt.” (Göran, 
intervju, december 2011)  

Destinationernas arrangörer utgjorde den främsta kontakten mellan 
jägarna och lokalbefolkningen, då i form av kunder och anställda. 
Dessa anställda beskrivs av jägarna som lokalbefolkning, eller 
svarta. De gårdar jägarna bodde på sysslade med köttproduktion 
och hade i vissa fall även hästuppfödning, jaktturismen var i regel 
bara en bisyssla, därav uppstod behovet av extra arbetskraft (Oscar, 
intervju, december 2011). Flera av jägarna noterade att det enbart 
var svarta som var anställda vid gårdarna och att marken och går-
darna ägdes av vita. 

”På gården fanns även en del anställda. Dessa var alla 
svarta och bodde i hus som låg ca 500 meter från huvud-
byggnaden. De var både kvinnor och män men de hade olika 
arbetsuppgifter. Männen hjälpte till med framförallt bo-
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skapsskötseln och jakten medan kvinnorna jobbade i köket, 
tvättade och strök.”(Oscar, intervju, december 2011) 

”Dock hade de även anställd arbetskraft och i dessa fall var 
det oftast svarta från lokalbefolkningen. De jobbade i t.ex. 
kök, trädgårdar, slakteri och som spårare. De vita ägde an-
läggningarna och de svarta jobbade på dem, så var det 
överallt i Sydafrika.” (Göran, intervju, december 2011) 

De beskrev också en ojämn avlöning mellan vita och svarta. De 
menade att de vita tjänade mycket bättre än de svarta. Lönerna för 
svarta i till exempel Sydafrika är mycket låga menade vår infor-
mant Göran. Han berättade att de tjänade ungefär 1050 kr i måna-
den viket är en mycket låg lön särskilt då kostnadsläget i Sydafrika 
nästan är det samma som i Sverige (Göran, intervju, december 
2011). Vidare berättade han om en händelse som han tyckte visade 
på just detta; 

”En gång såg jag ungefär 20 svarta stå och gräva för hand 
medan det stod en grävmaskin bredvid utan att någon an-
vände den. Jag frågade varför de inte använde grävmaski-
nen och fick till svar att det gav fler arbetstillfällen om de 
grävde för hand. Dessutom var det säkert billigare för deras 
arbetsgivare att betala dem för att gräva än att hålla igång 
grävmaskinen. Det är rätt galet men lokalbefolkningen var 
glada över att få ha jobb och utan min och andras vistelse 
där hade de varit arbetslösa.”(Göran, intervju, december 
2011) 

För övrigt verkade den ojämna fördelningen av löner, hur fel 
den än ansågs, inte vara något som förvånade jägarna. De stod fast 
vi sitt resonemang att deras egen närvaro var något positivt då det 
gav lokalbefolkningen jobb, om än ett väldigt lågavlönat sådant. 
Liknande tankegångar kan urskiljas hos andra jägare i undersök-
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ningen. En av jägarna beskrev hur han och hans vän efter sin vistel-
se på destinationen lämnade delar av sin utrustning så som kängor, 
regnkläder och liknande som gåvor till några av de anställda hos 
arrangören. Denna gest var enligt jägaren mycket uppskattad av de 
anställda (Åke, intervju, december 2011).  

Resonemangen ovan kan tolkas som en distansering och ett ut-
tryck för en kolonial diskurs. Jägarna ser sig som bringare av något 
positivt, i det här fallet arbetstillfällen eller rena gåvor. Risken med 
ett sådant synsätt är att lokalbefolkningen kan hamna i en beroen-
desituation som är svår att ta sig ur eller förändra. Den här sortens 
rollfördelning kan ses som ett eko från kolonialtiden där den vite 
ägaren placerades över den arbetande svarte. Trots att maktfördel-
ningen i dag ser mycket annorlunda ut återfinner vi ändå fortfaran-
de tendenser till detta i våra intervjuer. Det framgår dock tydligt i 
samtliga intervjuer att jägarna själva inte är medvetna om denna 
effekt. Jaktturisterna åker till arrangörerna med avsikt att jaga, utan 
att fundera över vilka konsekvenser det medför för lokalbefolk-
ningen. De fokuserar på jakten och dess praktiska genomförande, 
det vill säga det som direkt berör dem själva och deras resa. Enligt 
det postkoloniala perspektivet är detta ett mycket vanligt fenomen, 
det behöver inte handla om ett aktivt och medvetet nedtryckande 
utan kan även skapas genom okunskap och då det helt enkelt förbi-
ses.  

Även språkkunskaperna hos lokalbefolkningen beskrevs som 
mycket dåliga. Jägarna fick ingen egentlig kontakt med de anställ-
da på grund av detta och en av jägarna berättade att det enda sättet 
han kunde göra sig förstådd och kommunicera med dem var genom 
någon form av teckenspråk (Oscar, intervju, december 2011). Ingen 
av jägarna uttryckte någon egentlig förvåning över de bristande 



Västerländska jägare på afrikanska jaktmarker 

99 

 

språkkunskaperna, precis som om de inte förväntade sig annat. 
Arrangörerna talade dock engelska i samtliga fall.  

Avslutande reflektioner 
De som väljer att resa till Afrika för att jaga gör det för att syssel-
sätta sig med något de brinner för; jakten. Ingen tycks reflektera 
vidare över hur de påverkas eller påverkar. De stärker sin identitet 
som jägare genom jaktresan och vissa av dem har kallat det för en 
dröm som gått i uppfyllelse. I det exotiska Afrika blir deras dröm-
mar verklighet, de uppnår ett mål de fokuserat på och strävat efter 
att nå. Det är deras resa, det praktiska genomförandet och deras 
upplevelse som står i centrum. Jaktdestinationerna i Afrika får 
agera spelrum för detta. 

Lokalbefolkningen får en liten roll i förhållande till naturen och 
djurlivet. De finns där i periferin i form av arbetare som inte behö-
ver uppmärksammas. De ses som nöjda med situationen och skulle 
få det sämre om inte jägarna fanns där. 

Vi har undersökt vårt material utefter två olika teorigrupper; 
identitetsteorier och postkolonialism. Identitetsskapande pågår 
ständigt hos alla individer och är en naturlig del i det sociala livet 
och givetvis har vi även hittat den hos våra jägare. Jakten är något 
de verkligen brinner för och något av en gruppidentitet som indivi-
derna identifierar sig med och skapar en ingrupp kring. Denna 
ingrupp är väldigt stark och verkar kunna skapa ett handlingsmöns-
ter för samtliga individer. Detta anser vi kan föra med sig både 
positiva och negativa effekter. En positiv sådan effekt är det etiska 
tänkandet kring att behandla viltet med respekt och inte orsaka 
onödigt lidande. En negativ sådan vi tyckt oss se i vår undersök-



Västerländska jägare på afrikanska jaktmarker 

100 

 

ning kan vara smått anknuten till postkolonialismen. Att resa till 
Afrika för att jaga är något västerländska jägare gjort länge, det är 
något som anses vara helt i sin ordning och lite av ett äventyr. 
Frågan som de inte ställer sig, kanske på grund av att ingruppen 
anser det vara en självklar rättighet, är vilka konsekvenser som 
uppstår. Efter att vi tagit del av jägarnas egna utsagor i kombina-
tion med teorier om postkolonialism känner vi att detta är något 
som bör belysas och framförallt lyftas upp i samhällsdebatten. 
Dessa teorier har uppstått och diskuterats under 1900-talet men har 
på något sätt lyckats undgå allmän kännedom. Vi misstänker att 
hade jaktresenärer i dag varit medvetna om dess effekter hade 
säkerligen många av dem ställt helt andra krav på sin resa och på 
under vilka villkor personal anställs och jobbar för att skapa jägar-
nas drömresor i Afrika. I stället reser dessa människor utan tankar 
om att det skulle skada någon. De tror många gånger snarare att 
deras resande gynnar destinationen ekonomiskt. De ser tyvärr inte 
de bakomliggande problemen som hindrar detta från att ske. 
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”Mitt hjärta är delat i två 
länder” 

Johanna Gustafsson 

År 1973 satte Augusto Pinochet stopp för ett treårigt demokratiskt 
styre i Chile, och Pinochetregimen förföljde och avrättade tusentals 
vänsteranhängare. Förföljelserna pågick fram till 1990-talet då 
Chile återigen kom att färgas av en politisk pluralism. Under dikta-
turen tvingades hundratusentals chilenare att fly landet och många 
kom till Sverige som blev ett viktigt exilland. Idag bor många 
chilenare kvar i det som blev deras nya hemländer. Sedan demokra-
tiseringen av Chile i början av 1990-talet har många av dessa rest 
tillbaka till Chile – ibland för kortare besök hos familj, släkt och 
vänner, ibland för att försöka bygga upp ett liv i det gamla hemlan-
det.  I det här kapitlet skriver jag om den turism som uppstår i 
samband med denna transnationella praktik. Jag skriver om de 
chilenare som reser till Chile på semester, hur de ser på sitt gamla 
och nya hemland och hur resandet mellan dessa blir ett led i det 
egna identitetsskapandet.  

Ett centralt begrepp i det här kapitlet är diaspora. Diaspora är 
ett begrepp som beskriver gemenskapsbildningar bland människor 
som bosatt sig utanför sina ursprungliga hemländer. För de som 
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ingår i den diasporiska gemenskapen kan hemlandet bli en källa för 
gemenskap och en utgångspunkt för en rad transnationella prakti-
ker som kan förstärka identiteter och sociala relationer. Bland 
chilenarna som kom till Sverige varierade de transnationella kon-
takterna och relationerna. För många exilchilenare blev den fortsat-
ta politiska kampen en stark källa för gemenskap och då Pinochet 
tvingats bort från makten kom andra sociala aktiviteter att prägla 
gemenskapens sammanhållning (Olsson 2007: 217-244). Efter 
militärens reträtt i Chile blev resandet en viktig transnationell 
praktik i den chilenska diasporan. Begreppet diasporaturism an-
vänds här för att beskriva detta transnationella resande som upp-
står. Diasporaturism är förankrat i en rad sociala, politiska och 
ekonomiska kontexter och kan leda till att migranters syn på sina 
hemländer förändras men också till att förstärka identiteter och 
olika typer av sociala relationer. Men resandet kan också innebära 
en rad svårigheter. Politiska och sociala konflikter på platsen kan 
inte bara förändra resenärens drömmar om sitt hemland utan också 
påverka besluten om det framtida resandet och en återflytt.  

Metod och material  

Under hösten år 2011 intervjuade jag fem personer som idag lever i 
Sverige men som alla är födda i Chile. Informanterna kom till 
Sverige av olika anledningar, genom frivillighet och flykt, och det 
liv som de lever i Sverige skiljer sig på många vis från varandra. 
Då intervjuerna kretsade kring flykten från Chile, mötet med Sve-
rige och det transnationella resandet frambringade intervjuerna 
många känslor. Trots detta ansåg samtliga informanter att det var 
spännande och givande att få tala om sina liv och hur dessa har 
präglats av olika händelser. Då jag vill skydda intervjupersonernas 
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identiteter är det inte deras riktiga namn som används i detta kapi-
tel. Jag har valt att kalla informanterna för Ana, Maria, Carlos, 
Paula och Francisca, och då informanterna talat om familjemed-
lemmar eller vänner har deras namn ersatts med en bokstav.  

Ana kom till Sverige frivilligt 1993 för att besöka sin bror som 
flytt från Chile under militärkuppen. Ana är 45 år och kom utan 
något uppsåt att flytta ifrån Chile men blev under sin Sverigevisit 
förälskad och flyttade senare till Sverige permanent. Maria är en 
47-årig kvinna som flydde till Sverige 1988 efter att ha blivit för-
följd i Chile på grund av sitt politiska engagemang vid sitt universi-
tet. Carlos är en 51-årig man som även han tvingades fly på grund 
av sin politiska aktivitet vid sitt universitet. Paula är 49 år och kom 
till Sverige 1988 efter att ha levt många år på flykt i Chile och 
Francisca är en 53 årig kvinna som kom frivilligt till Sverige 1983 
efter att ha blivit förälskad i en man från Sverige i Chile.  

Varje intervju varade i cirka en timme och spelades in med 
hjälp av en diktafon. Intervjuerna var semistrukturerade och kretsa-
de kring tematiker såsom Chile, diaspora, transnationalism och 
diasporaturism. Efter intervjuerna transkriberades och analyserades 
materialet. Här närmast redogör jag för de teoretiska utgångspunk-
ter som legat till grund för detta kapitel och som också formade och 
påverkade de frågor jag ställde i mötet med informanterna.  

Teoretiska utgångspunkter 

Diaspora 

Under 1990-talet etablerades begreppet diaspora i internationell 
kultur- och samhällsvetenskap. Diaspora härstammar från grekis-
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kans diaspeirein och betyder förskingring. Begreppet beskrev från 
början judiska grupper och kristna församlingar som levde kring-
spridda utanför sina hemländer (Wahlbeck & Olsson 2007: 44) och 
syftade till ett kollektivt trauma och livet i exil samt även en dröm 
om att återvända hem. Forskarna lade till en början ingen större 
vikt vid sociala gruppbildningar eller identitet (Cohen 1997: 11). 
Diasporabegreppet har under senare tid kommit att referera till ett 
flertal olika nationella och etniska grupper som lever utanför sina 
hemländer. Idag används begreppet även inom ett flertal discipliner 
vilket har bidragit till att definitionen blivit allt mindre precis 
(Wahlbeck & Olsson 2007: 45-47). En central utgångspunkt i 
begreppet är dock att det hänvisar till grupper som lever utanför 
sina hemländer, där gruppens migrationshistoria har en stor bety-
delse.  

Sociologen Roger Brubaker har utvecklat en diasporamodell 
som bygger på tre huvudsakliga kriterier. Det första kriteriet är 
dispersion, vilken syftar till flytten från ett ursprungsland oavsett 
om denna är påtvingad eller frivillig. Det andra kriteriet är hem-
landsorientering, där immigranter som upplevt förtryck och utan-
förskap i sina hemländer tenderar idealisera det forna hemlandet 
(Brubaker 2005). Hemlandsorienteringen resulterar också i en stark 
samhörighet i gruppen och kan bli en inspiration till att skapa 
nationella och politiska rörelser (Khayati 2011a: 285) men även 
frambringa en vilja att återvända till ursprungslandet (Brubaker 
2005: 6f). Det tredje kriteriet är gränsbevarandet, som syftar till att 
den diasporiska gemenskapen vill bevara sin etniska och kulturella 
identitet. Brubaker menar att bevarandet av denna identitet påver-
kas av olika generationer och kan därför skapa konflikter (Brubaker 
2005: 6f). Riktlinjerna för vad som utgör en diaspora skiftar som 
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sagt inom olika discipliner men Brubakers tre komponenter har nått 
stort genomslag inom den akademiska världen och trots att dessa 
komponenter är tre enskilda så hör de också samman och är bero-
ende av varandra. (Khayati 2011a: 286) 

Transnationalism 

Under början av 1990-talet upptäckte migrationsforskare att mi-
granter ofta upprätthöll olika typer av kontakter med sina ursprung-
liga hemländer. Detta i en sådan omfattning att begrepp och teorier 
som tidigare brukats inom migrationsforskningen inte längre var 
tillräckliga. Vad forskarna upptäckte var att migrationen till USA 
inte endast handlade om en permanent flytt utan att många migran-
ter ofta återvände till sina ursprungsländer (Gustafson 2007: 15). 
Vissa skickade även pengar till sina ursprungsländer. Dessa pen-
ningförsändelser påverkade inte bara familjens utan även samhäl-
lets ekonomi. Många migranter bedrev även politiska verksamheter 
för att påverka både sina liv i USA och USA:s politik gentemot 
ursprungsländerna. Då dessa forskare sökte förklara dessa iaktta-
gelser växte begreppet transnationalism fram. Det är viktigt att 
understryka att de empiriska studierna av transnationella praktiker i 
samband med migration fokuserat på migranternas relation till sitt 
forna hemland snarare än de kvarboendes relation till migranten. 
Detta beror enligt Lisa Åkesson på att de flesta forskare är bosatta i 
de länder som migranter söker sig till och inte i länder med stor 
utvandring (Åkesson 2007: 93). 

Per Gustafson definierar transnationalism som ”en process där 
migranter, genom sina dagliga aktiviteter och sociala, ekonomiska 
och politiska relationer skapar fält som överskrider nationsgränser” 
(Gustafson 2007: 16). Denna definition är tämligen omtalad efter-
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som den begränsar annan typ av forskning, som att anlägga ett 
transnationellt perspektiv vid studier av multinationella företag. 
Många är däremot överens om att kärnan i det transnationella 
perspektivet är att uppmärksamma migranters aktörskap (Gustafson 
2007: 16). 

Teorier om transnationalitet är viktiga att bära med sig vid stu-
dier av diaspora och diasporaturism eftersom diasporiska aktiviteter 
ofta sträcker sig över gränser. Ett transnationellt perspektiv på 
diasporaturism och diasporiskt resande kan bidra till att öka vår 
förståelse för hur och varför människor upprätthåller gränsöver-
skridande relationer med varandra.  

Diasporaturism 

Begreppet diasporaturism beskriver det gränsöverskridande resan-
det som utövas av diasporiska gemenskaper. Khalid Khayati menar 
dock att det är viktigt att diasporaturism ses som en gren i den 
globala turismnäringen och inte som ett separat fenomen (Khayati 
2011a: 296). David Timothy Duval för i boken Tourism, diasporas 
and space en diskussion kring vilka kriterier som urskiljer begrep-
pet återbesöksturism från annan turism. Duval menar att studier av 
återbesöksturism bör utgå från ett transnationellt perspektiv för att 
uppmärksamma och förstå kopplingen mellan diaspora, migration, 
plats och identitet (Duval 2004: 51). Duval menar att återbesökstu-
rism kan ses som ett försök till upprätthållandet av olika sociala fält 
såsom transnationella kontakter, sociala relationer och identiteter.  

Återbesöksturism är alltså resor som görs av medlemmar ur en 
diasporisk gemenskap och Duval har upprättat tre kriterier för en 
sådan typ av resa. För det första skall den återvändande besökaren 
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ha upplevt platsen ur ett icke-turistiskt perspektiv. Den återvändan-
de besökaren besitter alltså en djup kulturell och social förståelse 
för platsen. För det andra skall den återvändande besökaren ha 
sociala eller familjeanknutna band till platsen. Duval menar att 
återbesöksturism, genom den kontakt som uppstår genom besöket, 
kan förstärka eller förnya familjerelationer och andra sociala nät-
verk. För det tredje hävdar Duval att återbesöksturism involverar 
de människor som ingår i en större social gemenskap, som kan 
liknas vid en diaspora. Resan blir för många människor ett redskap 
med vilket den transnationella identiteten mellan bosättningslandet 
och ursprungslandet kan upprätthållas och förstärkas (Duval 2004: 
51f). 

Likt Duval har Khayati diskuterat sambandet mellan turism 
och diaspora. Khayati beskriver diasporaturism som ett fenomen 
som sammanbinder identiteter över nationsgränser och som för-
stärker transnationella kontakter (Khayati 2011a: 282). Khayati 
menar att flyktinggrupper till en början ofta förknippar hemlandet 
med trauma, men välfärdsutvecklingar såsom demokratiseringspro-
cesser kan medföra att denna bild förändras till någonting mer 
positivt. ”Återvändandet” ur en turistisk synpunkt skapar transna-
tionella praktiker som produceras och konsumeras av diasporiska 
gemenskaper. Dessa praktiker påverkar inte bara individens identi-
tet utan också gruppens. Enligt Khayati är det också av stor vikt att 
markera ett visst samband mellan denna typ av turism och masstu-
rism, i den bemärkelsen att även diasporaturism genererar i frågor 
som kan förknippas med miljö, ekonomi och så vidare. Den rele-
vanta skillnaden mellan dessa grenar är dock att diasporaturismen 
är förankrad i en djupare livskontext och i ett längre tidsperspektiv 
(Khayati 2011a: 296). 
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Den chilenska gemenskapen och det 
transnationella resandet 

Nedan framhävs utvecklingen av den chilenska diasporan i Sverige 
följt av en beskrivning av de transnationella relationerna som har 
uppstått som ett resultat av flykten från Chile. Sedan belyses även 
komplexiteten i den chilenska diasporan samt dilemmat som upp-
stod då chilenare i exil hade möjligheten att återvända till Chile 
permanent. Jag beskriver också det gränsöverskridande resandet 
bland chilenare i Sverige, ett resande som är förenat med både 
möjligheter och begränsningar. 

Pinochetregimen och flykten 

Mellan åren 1970-1973 blomstrade en revolutionär rörelse i Chile. 
Presidenten Salvador Allende var ledare för socialistpartiet och 
utgjorde med en rad andra vänsterinriktade partier den socialistre-
gering som styrde landet (Olsson 2007: 217). Rörelsen ansågs hota 
internationella ekonomiska intressen och den 11 september 1973 
inledde Augusto Pinochet en militärkupp i landet. Tusentals väns-
teranhängare blev förföljda och avrättade och som en följd av att 
militären belägrade presidentpalatset i Santiago tog den dåvarande 
presidenten Allende sitt liv (Olsson 2007: 217). Under Pinochetre-
gimen tvingades hundratusentals chilenare lämna landet och över 
30.000 flyktingar kom till Sverige. Sedan 1970-talets slut har chi-
lenska migranter i allt större utsträckning själva kunnat välja om 
och när de vill lämna landet. Chilenare har även emigrerat till andra 
länder i Europa och Amerika. De transnationella relationerna som 
upprätthålls är således spridda över hela världen (Olsson 1997: 4).    
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De chilenska flyktingarna har erfarit olika mottaganden i Sve-
rige. Deras ankomst till Sverige har ägt rum vid olika tidpunkter 
och den svenska invandringspolitiken har förändrats över tid. Un-
der 1980-talet upphörde arbetskraftsinvandringen och det uppstod 
då ett behov av att skilja flyktingar från vad som uppfattades som 
”ekonomiska lyckosökare”. I Sverige utvecklades en administrativ 
mottagningsapparat vilken kontrollerade flyktingmottagningen men 
den begränsade också valfriheten då det kom till arbete och bosätt-
ningsort. Denna politiska förändring har bidragit till definitionen av 
chilenska och andra flyktingars migrantskap och också synen som 
de har på sig själva (Olsson 1997: 4-5).  

Svante Lundberg nämner att många av de flyktingar som kom 
tillhörde en ung vänster som upplevt en politisk framgång och som 
sedan vittnat en tillbakagång i samband med den militära repres-
sionen (Lundberg 1989: 36). Många flyktingar upplevde inte bara 
att deras sociala ställning hade gått förlorad utan också deras 
världsbild, självuppfattning och tillhörighet (Lundberg 1989: 37). 
Maria berättade under vår intervju om hur diktaturen färgade hen-
nes liv innan hon kom till Sverige: 

Jag är uppväxt i, hm det finns ett uttryck i Chile som man 
alltid sa om man var diktaturbarn. Och jag tillhör alltså den 
generationen. Jag var nio år när diktaturen kom. När militä-
rerna tog makten. Så jag växte upp i en diktatur och tills den 
dag då jag åkte till Sverige så hade jag aldrig rest utom-
lands. När jag växte upp så var det ett jättekonstigt fenomen, 
det upplever nog många barn som växer upp i en diktatur. 
Jag trodde att alla länder hade det ungefär som vi hade det. 
(Maria, november 2011) 
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Maria vittnar om en uppväxt som ”diktaturbarn” som ledde till 
en politisk kamp senare i livet vilket resulterade i en politisk förföl-
jelse som till slut tvingade henne att fly från Chile: 

Det var senare när jag kom till tonåren som jag började 
upptäcka att det var någonting som inte stämde. Att folk re-
gerade och att det var mycket arbetslöshet under diktaturen 
och så. Och det var då som jag började engagera mig poli-
tiskt och jag var ute och demonstrerade och jag har en bror 
som blev mördad under diktaturen. Jag var 17 år och jag 
tror att det var det starkaste jag har upplevt i mitt liv. Det 
var när min bror blev mördad […] Och sedan efter det så 
var det jättesvåra år, mycket folk som försvann. Så jag var 
politiskt engagerad med skolan […] Jag var rädd att det 
skulle hända någonting och mamma var orolig att nåt skulle 
hända mig och sådär. Och sen var jag 23 år och tänkte att 
det kanske finns en bättre framtid någon annanstans. Jag 
ville se friheten, jag ville se demokrati. (Maria, november 
2011) 

Även Carlos berättade också om flykten från Chile på grund av 
politiska aktiviteter i samband med sina universitetsstudier: 

Jag var flykting. Politisk flykting. Då hade jag haft mycket 
att göra med min, mitt universitet. Jag var ordförande i mitt 
klass och då hade jag vänsteridéer som inte passade dom. 
Till sist fick jag lämna landet på grund av mitt arbete. (Car-
los, november 2011) 

Ungefär samtidigt som de chilenska flyktingarna kom till Sve-
rige kom även flyktingar från Uruguay, Argentina och Paraguay. 
Flyktingarna från dessa länder hade liknande erfarenheter som 
chilenarna eftersom de tvingats fly från militärdiktaturer. Gemen-
skapen kring språk, kulturhistoria samt politiska konflikter ledde 
till att även latinamerikanska nätverk skapades. Många chilenare i 
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Sverige deltog alltså ofta i olika kulturella och politiska samman-
hang som utgjordes av latinamerikanska flyktingar (Olsson 2007: 
222f).  

Transnationella aktiviteter bland chilenare 

Engagemanget för politik fortsatte för många chilenare även i exil 
och nödvändigheten av en samstämmighet betonades. Carlos berät-
tade för mig om hur hans kamp för Chile fortsatte även från Sveri-
ge: 

Det var inte bara att gå på marscher här i Sverige utan jag 
samlade pengar, kommer det här till polisen? Jag gömde 
folk hemma. Det var många familjer som fick leva många 
veckor eller månader med mig eller oss, när jag hade bar-
nen […] Jag samlade pengar till dom, jag samlade kläder. 
Allt möjligt för att kunna skicka till Chile. Eller till andra 
länder som var mycket påverkade på den tiden, Polen, Bos-
nien och sådär. Och det fortsätter jag göra, jag har ett helt 
garage fullt med grejer. (Carlos, november 2011) 

Förutom politiska verksamheter fylldes livet i exil av kulturella 
aktiviteter. Bland exilflyktingarna skapades en diskurs som manade 
till en sammanhållning med hemlandet men som också frambring-
ade en längtan efter att återvända (Olsson 2007: 222f). Ett flertal 
organisationer grundades, bland annat det Chilenska riksförbundet, 
det latinamerikanska nätverket Federacion Nacional Victor Jara en 
Suecia (www.victorjara.se, 2012-06-26) och veckotidningen Libe-
racion. Dessa verksamheter, bland en rad andra, kom att återspegla 
inte bara situationen i Sverige utan även situationen som rådde i 
Latinamerika under den perioden.  
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Erik Olsson har argumenterat för att militärkuppen kan ses som 
den avgörande faktorn för bildandet av en chilensk diaspora. Ols-
son menar också att år 1990, då Chile återgick till mer demokratis-
ka förhållanden, utgör en brytpunkt i den chilenska migrationshi-
storian. Den chilenska exilen övergick då till en postexil, och de 
former under vilka chilenare i utlandet skapade gemenskap kring 
kom att förändras (Olsson 2007: 218). Tidigare var den tydliga 
gemenskapen engagemanget för politik men kom i postexilen att 
omvandlas till ett engagemang för andra sociala frågor. De sociala 
relationerna har emellertid kommit att spela lika stor roll för post-
exilgemenskapen som gemenskapen i exil. Den tekniska utveck-
lingen har också lett till att det blivit enklare att bibehålla transna-
tionella kontaktnät. Som en del i upprätthållandet av den chilenska 
gemenskapen samt genom viljan att hålla intresset för Chile uppe 
har även utbudet av tv-sändningar, tidningar samt närradiostationer 
utökats. I reklaminslag i olika medier syns en efterfrågan chilenska 
tjänster och produkter. Utbudet av Latinamerikanska restauranger 
och chilenska produkter som vin och mat har ökat och dessa verk-
samheter sammanfogar latinamerikanska och chilenska nätverk i 
Sverige. Aktiviteterna sammanfogar även gemenskaper över grän-
ser, främst chilenare i Chile och i Sverige men också chilenare i 
andra delar av världen och i Sverige (Olsson 2007: 233f). Maria 
berättade att hon upplever en stor förändring i tillgängligheten av 
sociala kontakter: 

Vi ringer varandra nästan varje dag. Sen är det underbara 
med Internet att vi kan sitta vid en data och titta på var-
andra. Ibland äter vi mat tillsammans. Dom frukost och jag 
lunch. Det är jättemycket kontakt. Speciellt efter Internet. 
Det är det bästa som har hänt oss som bor i andra länder. 
(Maria, november 2011) 
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I de verksamheter som chilenare i Sverige är aktiva kan man 
tala om att den chilenska diasporan praktiseras. Trots att det chi-
lenska framhålls i dessa verksamheter så ska det inte ses som före-
teelser som endast rör chilenare. Många verksamheter innefattar 
offentliga lokaler var allmänheten är välkommen och där vem som 
helst kan konsumera chilenska produkter. Alla konsumenter bidrar 
således till ett synliggörande av dessa verksamheter, oavsett ur-
sprung eller nationalitet (Olsson 2007: 235f). 

Chilensk diaspora – ett komplext fenomen 

Ungefär 17.500 av 45.000 människor som lever i Sverige med en 
chilensk anknytning är födda i Sverige och många av dem som 
föddes i Chile var unga vid flytten till Sverige. Därför är den natio-
nella identifikationen som chilensk inte en självklarhet. Vissa 
känner en stark tillhörighet med Chile samtidigt som andra betrak-
tar Sverige som sitt hemland och ser på den chilenska anknytning-
en som sitt släktarv (Olsson 2007: 228). Maria framhävde en stark 
anknytning till Chile men att anknytningen till Sverige är lika stor:   

Sverige har en stor betydelse i mitt liv men jag har aldrig 
glömt mina rötter. Jag kom som vuxen men jag har kunnat 
balansera tror jag. Utan att glömma vem jag är. (Maria, no-
vember 2011)    

Den nationella identifikationen varierar som sagt, men grundar 
inte alltid i att individer har ett fritt val. I många fall avgör omgiv-
ningen, såsom föräldrar eller vänner sådana identitetsanknytningar. 
Informanten Paula vittnar om hur hon på många sätt har behövt 
anpassa sitt liv efter det svenska samhället och dess normer: 
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För först innan vi hållde oss på våran tradition från början. 
Vi är ju från Chile och inte svenskar men sen när barnen 
började skolan och lekis och så förändrades tanken […] Det 
var då jag märkte att dom, hon framförallt, började bli mer 
isolerad. Utanför sina klasskamrater. Eftersom jag höll på 
mina traditioner och alla hade andra tradition. Det var då 
jag började försöka anpassa mig lite mer, för att dom ska 
trivas också. (Paula, december 2011) 

Francisca talade precis som Paula mycket om att hon under 
åren i Sverige ibland har känt sig mindre accepterad och ”utanför” 
på grund av sitt ursprung: 

Jag har en bidrag att jobba och hjälpa till och sådär och gör 
mitt bästa men ibland känner jag mig inte välkommen […] 
Till exempel när jag pluggade till undersköterska så var det 
mycket gruppuppgifterna. Men vi var fem stycken från andra 
länder och svenskarna dom ville göra sina uppgifter till-
sammans. Så man kände sig utanför. (Francisca, december 
2011) 

Samhällets diskriminering begränsar alltså ofta individers öns-
kemål om att tillhöra ”det svenska samhället” och minskar också 
möjligheten att bli kulturellt accepterad och detta har påverkat den 
chilenska gemenskapen i Sverige (Olsson 2007: 229).  

Återvandringens dilemma  

Många chilenare återvände till Chile under början av 1990-talet 
men stötte på både praktiska och sociala problem och valde därför 
att komma tillbaka till Sverige igen. Vissa chilenare flyttar mellan 
båda länderna, dels för att de vill leva på båda ställen, men också 
för att de har svårt att försörja sig i sina forna hemländer (Olsson 
1997: 58). Svante Lundberg menar att viljan att återvända ”hem” 
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var väldigt stark bland latinamerikaner och under åren i exil fanns 
ett talesätt som löd ”con las maletas listas” som på svenska kan 
översättas till att” leva med packade väskor” (Lundberg 1989: 
143). Maria berättade om tiden då hon återvände till Chile efter ett 
år av exil i Sverige: 

Jag kom till Sverige först 1988 som flykting, bodde på flyk-
tingförläggning till 1989. Sedan återvände jag till Chile men 
kom tillbaka 1990. Så jag var ett år emellan där i Chile när 
diktaturen började ta slut. Då bodde jag i Chile i ett år men 
så kom jag tillbaka 1990 och då flyttade jag ihop med M. Vi 
hade träffats redan 1989 när jag bodde här. (Maria, novem-
ber 2011) 

Carlos berättar att han många gånger tänkt tanken att flytta till-
baka till Chile men valt att inte göra det på grund av de ekonomiska 
bekymmer som kan uppstå i Chile. När frågor kring en potentiell 
återflytt ställdes svarade Carlos: 

Ja. Men utan något jobb eller någon verksamhet, nej. Det 
finns klyftor och man ser dom klyftorna när det gäller vård 
till exempel […] Så skulle jag bli sjuk och få diabetes där 
nere, det blir nästan omöjligt. (Carlos, november 2011) 

Studier har även visat att många chilenare ansåg att återflytten 
till Chile var en politisk plikt. Statistik har visat att chilenarna som 
anlände till Sverige under 70- och 80-talet visade en vilja att åter-
vända men en återflytt efter en sådan lång tid i exil är inte heller 
okomplicerad (Olsson 2007: 235f). Diskursen i exilgemenskapen 
hade tytt på en återflytt men allt eftersom åren gick blev denna allt 
mindre självklar. 



”Mitt hjärta är delat i två länder” 

120 

 

Gränsöverskridande resande som en ny praktik bland 
chilenare 

Många chilenare har försökt att flytta tillbaka till Chile permanent 
men misslyckats på grund av försvårade försörjningsmöjligheter. 
Andra upplever också att förändrade familjeförhållanden och andra 
sociala aspekter kan ses som en bidragande faktor till att återflytten 
till Chile blev komplicerad. Denna situation skapar självfallet 
spänningar, konflikter och beslutsångest bland dem som från början 
hade för avsikt att flytta tillbaka. Under vår intervju berättade 
Maria om sitt beslut då hon återvände till Chile: 

Det skulle vara fritt val och då bestämde jag mig för att åka 
tillbaka. Och vi sa, jag och M, att han skulle komma och 
hälsa på någon gång när han ville. Men så när jag var där 
och han var här så höll vi kontakten och så frågade han mig 
om jag ville komma tillbaka. Alltså det var jättesvårt att 
vara ifrån varandra. (Maria, november 2011) 

Maria berättade att de sociala relationerna som byggts upp re-
sulterade i att hon återvände till Sverige igen. Hon vittnade dock 
om en konflikt inombords då familjen i Chile ständigt är saknad 
samtidigt som hon gläds åt den familj som hon har byggt upp i 
Sverige: 

Man träffar många som kommer från samma land. Och 
många svenskar tror att vi som kommer från samma land är 
jättenära och det är inte alltid så. Vi chilenare som har 
kommit är olika. Så med åren har jag fått två tre vänner som 
är mina närmaste och det är dom som jag behåller och det 
är min familj. Nära vänner blir en familj. Speciellt när man 
är helt ensam. Och barnen är det största jag har. Det är det. 
Men det är även det som håller mig fast i Sverige […] An-



”Mitt hjärta är delat i två länder” 

121 

 

nars har familjen varit min stora sorg, att inte kunna bo 
nära mamma och pappa. (Maria, november 2011) 

Många av dem som återvände eller kom att stanna i Sverige be-
fann sig således plötsligt i ny livssituation. Trots att de levde i ett 
land där de bott i flera år så ledde det politiska händelseförloppet i 
Chile till att många inte längre var tvungna att stanna i Sverige. 
Detta bidrog till att identiteten som ”flykting” allt mer mattades av 
(Lundberg 1989: 144). Den uteblivna permanenta återflytten kan 
ses som en bidragande faktor till att många chilenare lever sä-
songsvis i Sverige och Chile och många har därför anpassat sina liv 
efter detta pendlande (Olsson 1997: 58). Det främsta syftet med 
denna typ av resande är att tjäna ihop pengar i Sverige för att sedan 
kunna leva längre perioder i Chile. Många etablerar således ett hem 
i Chile samtidigt som de behåller möjligheterna att återvända till 
Sverige periodvis. Maria talade mycket om drömmen att någon 
gång i framtiden kunna skapa ett liv i Chile: 

Jag har sagt till min syster att när jag blir pensionär ska vi 
bo tillsammans i Chile. Jag vet inte hur det blir när barnen 
blir stora och jag får barnbarn. Kanske är det lika svårt då 
att flytta? Men i alla fall ha en möjlighet att kunna åka läng-
re perioder. Att jag kan vara vinterhalvåret där, när det är 
sommar. Och komma till Sverige när det är sommar här. Jag 
älskar svenska sommaren. (Maria, november 2011) 

Olsson menar att utökade sociala kontakter bidrar till att pend-
landet utökas och kan därför sträcka sig mellan fler än två länder. 
En del har exempelvis sin före detta familj i ett land och sin nya 
familj i det andra, eller ett arbete i Sverige och en verksamhet i 
Chile. Detta är även det exempel på faktorer som påverkar resandet 
och den säsongsbetonade vistelsen i både Sverige och i Chile. Det 
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är också vanligt att svenskchilenare lever och arbetar i Sverige men 
sparar ihop pengar och semesterdagar för att kunna resa till Chile 
på semester. Många ser således Sverige som sitt hemland men vill 
gärna resa tillbaka till Chile i olika syften. Globaliseringen har 
dessutom bidragit till att svenskchilenare är allt mindre isolerade 
från sociala relationer i sitt ursprungsland (Olsson 1997: 58f). 
Maria framhävde tidigare att den transnationella kontakten som 
hon har med sin familj är viktig och att den med Internets utveck-
ling har förenklats. Hon berättade också att den fysiska resan till 
Chile kräver en noggrann planering av både ekonomi och semes-
terdagar: 

Det tog fyra år innan jag åkte tillbaka. Det var svårt de för-
sta åren med ekonomin. Jag fick ingen hjälp från någonstans 
[…] Och sen så småningom började jag jobba lite och då 
sparade vi pengar. Och så åkte jag 94, själv först till Chile, 
sen kom M en månad efter. Jag ville vara där i två månader 
och han kunde vara där en månad. Så då åkte jag först en 
månad innan. (Maria, november 2011) 

Olika former av gränsöverskridande resande bland 
chilenare 

Återbesöksturism är som tidigare nämnts ett resmönster som främst 
kan skönjas bland diasporiska gemenskaper och migranter. Resan 
är ett verktyg med vilket resenären upprätthåller och förstärker 
transnationella kontakter med sina anhöriga och andra (Duval 
2004: 51). Duval menar att återbesöksturism är tätt förknippad med 
transnationella identiteter där vissa diasporiska medlemmar vid-
makthåller flera identiteter genom sina resor (Duval 2004: 59). 
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Francisca berättade om hur olika ”roller” har påverkat henne starkt 
då familjen varit med under besök till Chile: 

Och sen vi åkte 2005. A, A, A och jag men det gick inte bra 
för att hur ska jag förklara? Man måste spela olika roller. 
Eller inte olika roller för jag var där borta och ville träffa 
min mamma som en dotter. Jag ville träffa mina syskon som 
ett syskon och jag hade en man med mig och jag var också 
en mamma till mina barn så det var mycket roller […] Så 
jag visste inte vem jag skulle prioritera. A eller mina barn 
eller släktingar. Så till slut jag mådde jättedåligt i magen. 
Fy det var jobbigt. (Francisca, december 2011) 

Resandet mellan det nya och gamla hemlandet förnyar och för-
stärker sociala nätverk, normer och kulturella värden bland indivi-
der (Duval 2004: 59). Maria berättade om hur det var att få återse 
sin familj men också om känslan som uppfann sig då hon återvände 
till Sverige:  

Jag var så glad att kunna åka. Då hade vi inga barn heller. 
Det var underbart att kunna träffa mina föräldrar och min 
syster. Det var värre när jag kom tillbaka […] Det var lätt 
att åka dit men svårt hem. Jag var deprimerad när jag kom 
hem. Jag satt vid fönstret och längtade tillbaka. Det var kallt 
och mörkt. När man kommer tillbaka börjar man ju på noll 
igen, biljetterna är så dyra så man måste spara pengar igen. 
(Maria, november 2011) 

Likt Duval nämner Khayati att diasporiskt resande binder 
samman stater över statsgränser och tillfredsställer gruppers behov 
av identitet och mening (Khayati 2011a: 289). Maria och Ana 
vittnade om att resan till Chile i allra högsta grad sker i samband 
med familjebesök men också betydelsen av detta: 
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Mina barn älskar också Chile, dem vill flytta dit. När vi re-
ser dit så känner dem en annan gemenskap i släkten än i 
Sverige. Där har dem ju kusiner. Här umgås vi inte mycket 
med släkten. (Maria, november 2011) 

Sen så fick jag resa till södra Chile. Och träffa släktingar. 
Det var så fantastiskt. Och eftersom jag hade haft så mycket 
strul i mitt liv och jag hade haft problem med min pappa, 
aldrig med mamma, allt förändrades. Först när J kom till 
världen och speciellt när jag kom med honom tillbaka. All-
ting. Alla mina grannar och. Ja det var häftigt. Men då var 
det ingen konstighet. Jag kände att jag kom hem. (Ana, no-
vember 2011) 

Denna typ av turism innefattar inte bara enkelriktade resor till 
det forna hemlandet utan också resor som görs av familjemedlem-
mar och vänner till det nya hemlandet. Dessa besökare tar ibland 
med sig gåvor och berättelser som representerar ett värde som 
förstärker identiteter och mottagarens hemlandsorientering (Khaya-
ti 2011a: 290). Maria berättade om tiden då hennes familj var i 
Sverige på besök: 

Min syster och mamma och pappa har varit här emellan. 
Det var en stor grej för mig att ta hit mamma och pappa. Så 
de kunde se hur jag bodde, hur Sverige såg ut. Det var då 
jag kände mig mer hel, efter att dom var här och såg mitt liv 
här. Vara i mitt hem, det som jag hade skapat, jag bodde 
med dom tills den dag då jag åkte hit. Så det var starkt att 
dom kunde komma hit och se. (Maria, november 2011) 

Då vi har talat om familjebesök till Sverige menar vissa av in-
formanterna att glädjen också är förknippad med en viss stress. 
Personen som är bosatt i Sverige måste ibland arbeta och fortsätta 
med vardagen trots att familjen är på besök hemma hos honom 
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eller henne. Francisca talade om att den stressen blev extra påtaglig 
då hennes mor kom på besök helt ensam: 

Och sen hon är själv här inne i huset. Hon kan inte titta på 
teve, hon fattar ingenting och hon tyckte att det var lite trå-
kigt för hon har så många kompisar i Chile. Hon är mycket 
social så hon sa det att nej det här är sista gång som jag 
åker hit. (Francisca, december 2011) 

Turistiska blickar och hemlandets nya innebörd 

Många chilenare som levde i exil förknippade hemlandet med sorg 
och trauma men i och med Pinochets reträtt kunde och kan många 
resa tillbaka. Diasporaturism kan leda till att individer ser på sina 
forna hemländer med andra ögon men också till att diskussionen 
kring det gamla hemlandet utvecklas och utgår ifrån ett besöksper-
spektiv. Detta kan stärkas av att de tidigare flyktingarna har utveck-
lat bättre kulturella, sociala och ekonomiska omständigheter i sina 
nya hemländer. Med nya synsätt och rörelsemönster kan därför 
många komma över sina trauman och skapa nya transnationella 
praktiker (Khayati 2011a: 287). Maria beskrev under vår intervju 
känslan av att återvända till Chile efter åren i exil: 

Demokratin hade kommit och det märktes att det var ett land 
som jag inte kände igen på nåt vis. Det var känslan av frihet 
att säga vad man ville och tänkte. Inga militärer på gatorna. 
Man kunde gå in i regeringshuset som medborgare och titta. 
Det hade jag aldrig kunnat göra, men nu var det öppet. Du 
kunde gå igenom till andra sidan gatan. Inga militärer. Det 
hade jag aldrig gjort tidigare. Det var en detalj som tog mig 
väldigt starkt. Allting hade varit förbjudet tidigare men nu 
var det tillåtet. Det upplevde jag som starkt. (Maria, novem-
ber 2011) 



”Mitt hjärta är delat i två länder” 

126 

 

Många migranters uppfattning om det ursprungliga hemlandet 
som en traumatisk plats kan alltså ersättas av ett mer positivt syn-
sätt. Denna process leder till att hemlandet tillskrivs mer fördelak-
tiga drag vilket också kan generera i en mer positiv platsrelaterad 
identitet. Platsen kan då framstå som ett tryggt resmål istället för att 
förknippas med osäkerhet (Khayati 2011a: 287). Ana beskriver sin 
resa till Chile då hon för andra gången tog med sin son som fötts i 
Sverige: 

Allting blev så modernt i Chile. Det här med mobiler och 
sånt. Visst blev det så i hela världen men eftersom jag kom 
från Chile när det inte fanns sådant och sedan kom tillbaka 
när det fanns så var det annorlunda. På något sätt var det 
roligt att det började bli bra i Chile. Sedan i Chile, hände 
det en massa andra saker. Det kom demokrati, president och 
en massa saker som gjorde att det då var skönt att åka till 
Chile […] Har du familj och barn, då börjar du göra saker 
som man gör när man har familj och barn. Mer säkra saker. 
Man är inte ute mitt i natten, det blir ett familjeliv. Det blev 
mycket besök på zoo. (Ana, november 2011) 

Det gränsöverskridande resandet har bland många flyktingar 
upplevts som illegala vandringar eller tvångsflykt och detta kan 
mattas av genom resandet. Många diasporaturister har upplevt en 
stor förändring i själva resandet. Resandet som tidigare förknippa-
des med en polisiär bevakning och risk, förknippas nu istället med 
känslor av obundenhet och glädje över friheten att kunna resa över 
gränser med ett pass (Khayati 2011a: 287). Carlos berättade om sin 
upplevelse då han för första gången kunde resa in i Chile utan 
några restriktioner: 

Det var väldigt konstigt för mig att komma fram till tullen 
och lämna mina pass, som svenskt pass och barnens pass, 



”Mitt hjärta är delat i två länder” 

127 

 

och få höra välkommen. Jag var lite sådär fundersam, ska 
dom vänta med och ta mig till jag har gått några steg in? 
Men det hände ingenting. Och jag var så fräck att jag tog 
med mig barnen och besökte mitt gamla regemente. Och det 
var nästan borta. (Carlos, november 2011) 

Som det tidigare har nämnts så kan det forna hemlandet till-
skrivas nya värden genom diasporaturism, men sådana värden kan 
också tillskrivas ”hemvändaren”. Khayati poängterar att den dias-
poriska hemvändaren kan tillskrivas en symbolisk och materiell 
status som denne har erhållit efter att ha levt och arbetat i västvärl-
den under flera år. Denna status kan förstärkas av att hemvändaren 
köper semesterhus på platsen eller stödjer lokala projekt med eko-
nomiska medel men det kan också inträffa då hemvändaren bekos-
tar anhörigas försörjning (Khayati 2011a: 287f). Paula framhävde i 
vår intervju att den ekonomiska biten är en stor del av resans plane-
ring och hon menar att hon inte kan resa till Chile ”med tom ficka” 
eftersom hon förväntas ha pengar med sig. 

På samma sätt som hemlandet kan tillskrivas nya värden ge-
nom resor (Khayati 2011a), så kan också Sverige – det nya hem-
landet – tillskrivas nya värden. Ana vittnade om att resorna till 
Chile har förändrat hennes syn på landet. Detta har i sin tur bidragit 
till att hon upplever det som jobbigt att resa dit. När vi talade om 
resorna till Chile under intervjun, så berättar Ana att dessa gjort att 
hon uppskattar Sverige mer än tidigare: 

Men sista resan var väldigt jobbig. Jag tycker att Chile har 
blivit våldsam. Man ser mycket saker som jag kanske inte 
såg förut. Jag vet inte […] Jag tror att det handlar mycket 
om att man blir vuxen. Jag är helt övertygad, och mer med-
veten om vad som är bra för en. Trygghet, ett lugn, som jag 
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inte uppskattade i Sverige i början. Dessa saker började ha 
ett otroligt värde för mig. (Ana, november 2011) 

Självfallet uppstår situationer, som den ovan, som kan påverka 
diasporaturisten negativt. Individen kan uppleva en irritation som 
uppstår ur att resan inte motsvarade de förväntningar som fanns 
innan. Politiska och sociala konflikter kan förvränga återbesöka-
rens syn på sitt hemland (Khayati 2011a: 287f). Detta kan leda till 
att diasporaturisten utesluter den permanenta återflytten. Ana fram-
hävde att hon upplevde den sista resan som väldigt ansträngande 
och under intervjun talade hon om att det påverkade hennes vistelse 
negativt. Carlos vittnade att han upplevde en misstro om goda 
levnadsförhållanden i Sverige vilket han ansåg vara irriterande. 
Carlos reser till Chile så ofta han kan men menar att resornas pris 
gör att det ofta tar lång tid mellan besöken. Han framhäver också 
att bristen av transnationella reseföretag inriktade på Europa och 
Chile försvårar resandet: 

Det är konstigt för mig som chilenare att det finns 70.000 
chilenare i norden och kanske 110-120.000 i Europa och att 
ingen har kommit på att vi skulle kunna samlas ihop på nå-
got sätt och tillsammans sänka priserna på flygbiljetterna. 
Som till exempel kubaner gör. Dom är mycket mindre än vi 
men dom har en massa rabatter. Och då blir det mycket lät-
tare för dom att kunna återvända till hemlandet. (Carlos, 
november 2011) 

Som ett resultat av denna typ av resande skapas länkar mellan 
Sverige och Chile. Dessa länkar är olika affärsverksamheter men 
också sociala nätverk som når en global spridning (Olsson 1997: 
59). Under intervjuerna talade vi mycket om resor i framtiden och 
det framkom att informanterna ämnade resa till Chile och andra 
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länder där familjen och språket finns. Informanterna var således 
eniga om att resandet till Chile kommer att fortskrida även i framti-
den. Francisca talade mycket om Chile och framtida resande men 
också drömmen om att flytta från Sverige: 

Det var min dröm med A att flytta till Spanien. När vi blev 
pensionärer. Först för att slippa anstränga med språket här 
och sen för att det är närmare mellan Spanien och Chile. 
Och det är min dröm fortfarande men jag vill veta att mina 
barn hittar sin rätta plats. (Francisca, december 2011) 

I en tid av ökad mobilitet växer också diasporaturismen. 
Svenskchilenare är på många sätt transnationellt aktiva i olika 
sociala nätverk bestående av familj, vänner och släkt som är sprid-
da över flera länder. Resandet är som påtalats tidigare ofta en cen-
tral del av deras existens, dels för att möjligheterna till försörjning 
ökar men också då det utgör ett grundelement i det sociala livet 
(Olsson 1997: 58f). Detta är någonting som framkommit under 
mina intervjuer. Många av informanterna reser så ofta de kan till 
Chile eftersom många har sina familjer kvar. 

Avslutande reflektioner 

Kapitlet har belyst olika aspekter relaterade till det gränsöverskri-
dande resandet bland chilenare i Sverige. Då diasporaturism är en 
mångfacetterad företeelse har även den chilenska gemenskapen 
som bildats i Sverige beskrivits. Det har framkommit att den chi-
lenska diasporan är ett komplext fenomen som inte bara påverkas 
av sociala omständigheter i Chile och Sverige utan också av den 
politiska situation som råder.  



”Mitt hjärta är delat i två länder” 

130 

 

En del chilenare upprätthåller chilenska traditioner även i Sve-
rige medan andra ser det som ett släktarv. Paula och Francisca 
upplevde båda att den chilenska bakgrunden har lett till en viss 
diskriminering i det svenska samhället och Paula sa att hon har 
givit upp sina chilenska traditioner för att enklare ”passa in” i 
Sverige. Den chilenska diasporan har också influerats av generatio-
ner. Det har visat sig att den chilenska nationella identifikationen 
inte längre är en självklarhet. Informanterna menar dock att de ser 
sig själva som chilenare och svenskar samt att det är viktigt att 
barnen vet vilka rötter de har. 

De transnationella relationerna och praktikerna som har upp-
stått mellan svenskchilenare i Sverige och Chile varierar. Informan-
terna upplever att den tekniska utvecklingen har lett till att de allt 
enklare kan vidmakthålla olika sociala kontakter eftersom Internet 
möjliggör andra kommunikationsmöjligheter än endast telefonkon-
takter. Carlos engagerar sig än idag i chilenska projekt där han 
samlar in pengar och kläder till sociala utvecklingsprojekt i Chile. 
Som tidigare har nämnts så kom informanterna till Sverige av olika 
anledningar. Carlos, Maria och Paula kom under 1980-talet till 
Sverige som flyktingar och Ana och Francisca kom till Sverige 
frivilligt. Vilka transnationella praktiker som vidmakthålls varierar 
bland informanterna men det gemensamma är att de ser den fre-
kventa kontakten med sin familj och sina vänner i Chile som en 
central del av vardagen. 

Pinochets tillbakagång under början av 1990-talet innebar att 
de flyktingar som tidigare inte haft möjlighet att besöka Chile 
plötsligt kunde resa tillbaka. Carlos berättade om känslan av helt 
plötsligt välkomnas i Chile. Men den militära repressionen innebar 
också en tveksamhet inför den permanenta återflytten som under 
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exilen hade varit en självklarhet för många chilenare i Sverige. 
Många av dem som kom under 1970-talet och 1980-talet hade för 
avsikt att flytta tillbaka men allt efter som tiden gick var det inte 
längre en självklarhet. Många har bildat en familj i Sverige, börjat 
arbeta och ser helt enkelt vissa begränsningar i att flytta tillbaka till 
Chile permanent. 

Den uteblivna permanenta återflytten har resulterat i en rad 
konflikter och beslutsångest. Maria berättade att hon har skapat en 
familj i Sverige samtidigt som hon har en familj i Chile. Hon ser 
avståndet mellan länderna som en stor sorg i livet då hon ständigt 
saknar sin familj. Carlos vill flytta till Chile i framtiden men menar 
att mycket beror på om han kan skapa sig ett nytt liv med ett fast 
arbete där. Det finns alltså både sociala och ekonomiska orsaker till 
att en permanent återflytt till Chile uteblir eller skjuts upp (Olsson 
2007).  

Det gränsöverskridande resandet kan förändra den traumatiska 
syn som flyktingar har haft på sina hemländer. Carlos upplevde det 
som väldigt starkt att kunna resa in med ett pass men också att 
kunna visa sitt gamla regemente för sina barn. Resandet kan också 
resultera i att individer ser sina hemländer med nya ögon. Maria 
berättade om då hon besökte regeringshuset för första gången och 
om känslorna som uppstod. Ana berättade om hur hon under sina 
första resor upplevde att Chile hade blivit modernt. Ana upplevde 
dock sin senaste resa till Chile som otrygg och detta har lett till att 
även hennes syn på Sverige har förändrats. Hon berättade att hon 
allt mer uppskattar det lugn och den trygghet som hon upplever i 
Sverige, detta menar hon är ett resultat av resandet där hon såg 
saker som hon inte sett förut. Resandet kan således ge upphov till 
en inre oro, Ana uppfattar att den sociala situationen i Chile bidrar 
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till att hon upplever det som jobbigt att resa dit och Francisca tala-
de om att det är svårt att spela många roller samtidigt.   

Informanterna kom alla till Sverige av olika anledningar och på 
många sätt skiljer sig det liv som de lever i Sverige, och också som 
de levde i Chile, från varandra. Det som sammanstrålar informan-
terna är dock den komplexitet som begreppet diaspora bär med sig 
där den chilenska identiteten är förankrad i två kontexter, det vill 
säga både i Sverige och i Chile. Samtliga informanter anser sig ha 
en familj och ett liv både i Sverige och i Chile. Diasporiseringen av 
chilenare är således en produkt av två länder och inte ett. Maria 
berättade för mig att hon kommer hem både när hon åker till Chile 
och då hon kommer tillbaka till Sverige igen. På grund av detta är 
hennes dröm att någon gång kunna leva säsongsvis i båda länderna.  

Detta anser jag väcker framtida frågor kring medborgarskap, 
för som Khayati skriver så utgår begreppet fortfarande från en 
”singulär status” (Khayati 2011b: 95). Den strama definitionen av 
begreppet utesluter många gemenskapsformer och aktiviteter som 
är både normala och viktiga för många individer i dagens globala 
samhälle. Och precis som Khayati påpekar avseende svenska kur-
der (Khayati 2011b: 96), så är de svenska chilenarnas transnatio-
nella praktiker förankrade i och beroende av två kontexter.   

Jag vill avsluta detta kapitel med ett citat hämtat från Maria. 
Citatet illustrerar på ett känsligt, men också tydligt sätt, hur det kan 
kännas att vara del i en transnationell praktik: 

Sverige har en stor betydelse i mitt liv men jag har aldrig 
glömt mina rötter. Jag kom som vuxen men jag har kunnat 
balansera tror jag. Utan att glömma vem jag är. När jag 
åker till Chile säger jag alltid att mitt hjärta är delat i två 
länder. Jag har bott halva mitt liv i Sverige och halva mitt 



”Mitt hjärta är delat i två länder” 

133 

 

liv i Chile. Så när jag är i Chile så längtar jag hem och när 
jag åker tillbaka så längtar jag hem. Hem är i Sverige och i 
Chile. När jag landar i Chile så känner jag den där känslan 
att åh, nu kommer jag hem igen. Och när jag landar i Sveri-
ge är det samma känsla. (Maria, november 2011) 
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Volontärturism –  
en identitetsupplevelse 

Linnea Börjars 

Det finns många former av volontärturism. Det som man kanske 
först kommer att tänka på är västerlänningen som undervisar barn i 
engelska eller jobbar på barnhem i ett utvecklingsland. Kanske är 
det medeklasseuropén som reser till tropikerna för att skydda utrot-
ningshotade djur eller läkaren som räddar liv i Afrika. Att testa på 
livet i en Kibbutz, ett israeliskt kollektivsamhälle där allt delas lika, 
har också blivit en populär resform för volontärturister. Couch 
surfing är ett exempel på en resform som bygger på att medlem-
marna på en webbsida tar emot varandra i sin hemstad och erbjuder 
en rundtur eller en plats på soffan (CouchSurfing, 2012). 

Volontärturisten använder sin semester till att engagera sig i ett 
projekt i lokalsamhället eller naturmiljön på den plats som besöks. 
Ibland kostar det pengar att delta, ibland är det gratis så när som på 
resan dit. Märkligt, kan det tyckas, att betala för att få jobba på sin 
semester, men hos dessa resenärer finns en stark drivkraft. Minnes-
värda upplevelser från en främmande kultur och värdefulla erfa-
renheter är faktorer som volontärerna lyfter fram, liksom personlig 
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utveckling och skapandet av starka vänskapsband. Erfarenheter och 
vänner som man bär med sig länge.  

Volontärturismen har ibland varit föremål för omfattande dis-
kussioner. Vissa anser att volontärer stjäl jobb från lokalbefolk-
ningen mot att lätta sitt dåliga samvete och att den yttersta drivkraf-
ten hos volontärerna är självförverkligande och inte att rädda värl-
den (Sin, 2009). Ofta dras våra tankar till en nord-sydrelation när 
det gäller volontärarbete, men det finns även volontärer som frivil-
ligarbetar utan ersättning i sitt eget hemland eller i ett annat land i 
norr. Då blir situationen en annan än i före detta kolonialiserade 
länder där det koloniala arvet fortfarande kan genomsyra västerlän-
ningens vilja att hjälpa fattiga till ett bättre liv. 

I detta kapitel får vi möta 14 volontärer som valt den relativt 
nya resformen volontärturism, för att tillfredsställa en önskan att 
vara nära lokalbefolkningen och kunna bidra med något på semes-
terorten. I fokus står amerikanska volontärturister som arbetat på 
ekologiska jordbruk i sitt eget land eller i Europa. Volontärplatsen 
har de funnit genom WWOOF, World Wide Opportunities on 
Organic Farms, som är en världsomspännande organisation vilken 
förmedlar kontakten mellan ekologiska gårdar och volontärer. 
Sedan starten 1971 har antalet gårdar och volontärer ökat drama-
tiskt och idag omfattar organisationen gårdar i över hundra länder. 
Genom att WWOOFa, volontärarbeta genom WWOOF, tillägnar 
sig volontären kunskaper inom odling och får inblick i en hållbar 
livsstil.  

Genom att belysa volontärturisternas egna resonemang kring 
hur deras identiteter påverkats av upplevelsen på en WWOOF-gård 
får vi inblick i vilken betydelse resor har i den större livsberättel-
sen. Studien har således ett emiskt perspektiv vilket betyder att jag 
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försökt förstå hur och varför mina informanter handlar som de gör, 
utifrån deras egen begreppsvärld och livssyn. 

Tiden som volontär kan vara omvälvande och lärorik. Nära 
kontakt med människor från andra länder, med annan bakgrund och 
med andra levnadsförhållanden kan sätta djupa spår i och påverka 
den egna identiteten. Det här kapitlet kommer att handla om hur 
WWOOF blir ett medel för självförverkligande för sökande själar 
och ett politiskt projekt i jakten på ett samhälle där närproducerat 
och ekologiskt står på menyn och där yoga och resurssnåla val är 
en självklar del av vardagen. Det är resenärer med längtan ut ur 
turismbubblan som står i fokus och turismformen är volontärtu-
rism. 

Metod och material 

Under sommaren 2011 genomförde jag en fältstudie. Jag reste till 
USAs västkust, närmare bestämt Corvallis i Oregon, för att testa på 
livet som volontär på en WWOOF-gård. Samtidigt som jag samla-
de in material genom deltagande observation gjorde jag intervjuer 
med 14 volontärer. Tolv av dem var amerikaner och två var svens-
kar. Intervjuerna genomfördes på gården Kings Valley Gardens där 
jag själv var volontär, eller över telefon med volontärer som arbe-
tade på kringliggande gårdar. De två svenskarna hade WWOOFat i 
Centraleuropa och på Nya Zealand och intervjuades i efterhand. 
Några av intervjuerna genomfördes spontant medan andra bokades 
in i förväg så att tidsbrist eller störande moment inte skulle påverka 
intervjusituationen. Eftersom engelska inte är mitt modersmål var 
jag väl medveten om att språkbarriärer kunde uppstå mellan mig 
och de intervjuade. Intervjuerna spelades in så att materialet inte 
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kunde riskera att förvanskas på grund av kort minne eller otydliga 
anteckningar.  

Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att de genom-
fördes med en intervjuguide som stöd men bestod av relativt öppna 
frågor för att ge utrymme åt informanten att tala fritt. Frågorna 
arbetades fram utifrån några huvudtematiker: varför WWOOF, val 
av plats, förväntningar, relation till värden och lokalsamhället, 
upplevelser och förändring samt WWOOF som resform. Av etiska 
skäl har de intervjuade fått nya namn. 

Teoretiska utgångspunkter 

I intervjuer med volontärerna var jag särskilt intresserad av deras 
identitetsskapande. Studien tar avstamp i ett socialkonstruktionis-
tiskt perspektiv vilket innebär att verkligheten anses vara socialt 
konstruerad genom mänskliga interaktioner. Därmed utgår jag från 
att identiteter är föränderliga: påverkbara av omgivningen, sam-
manhang och andra människor. Människor bär inte på en statisk 
identitet utan kan ändra, återskapa och pendla mellan olika identite-
ter vilket det kommer ges prov på i kapitlet.   

Identiteter framträder i relation till andra och stärks om själv-
uppfattningen överensstämmer med hur andra ser individen. Kon-
sumtion kan vara ett sätt att manifestera en viss tillhörighet, till 
exempel val av resa. Grupptillhörigheter är starka identitetsskapare 
men det är inte alla som blir accepterade och har möjlighet att få 
tillträde till vilken grupp som helst. Förutsättningen för att det ska 
finnas ett vi är att det finns ett dem (Eriksen, 2004: 10, 54, 78; 
Syssner, 2011: 65-67). 
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Även kontexten, sammanhanget, påverkar identiteten. Olika si-
dor framträder beroende på vad som passar i stunden. I situationer 
utanför det vardagliga där individen känner sig obekväm kan det 
uppstå motsägelser. Till exempel kan även en miljömedveten per-
son flyga på semester, väl medveten om de miljömässiga konse-
kvenserna (Hall & du Gay, 1996: 4; Syssner, 2011: 69). 

Jag utgår även från att identiteter är processuella, i ständig för-
ändring. Kontinuerligt återkommande inslag likväl som plötsliga 
händelser kan få konsekvenser för den framtida livsriktningen. Så 
kallade nyckelhändelser, är exempel på processer som påverkar 
identiteten (Syssner, 2011: 62, 71). 

Man kan även se på identiteten som en berättelse, narrativ, som 
individen själv skapar, för att finna en känsla av kontinuitet bland 
avvikande händelser och för att ge dem mening. Varje individ har 
makt att påverka den egna identiteten genom att skapa en berättelse 
om vem han eller hon är eller skulle vilja vara. Dock finns det 
skript att följa för olika identiteter, som innehåller förväntningar 
och obligationer grundade i kulturen och historien (Eslrud, 2004: 
39, 41, 96). 

Jag har intresserat mig för hur volontärerna tycker att de ut-
vecklats under deras tid på WWOOF-gård. I mina intervjuer har jag 
bett dem att reflektera kring vilka kulturella utbyten de kunnat 
tillgodogöra sig på gården och hur de påverkats av sådana influen-
ser. Identiteter är i ständig förändring och påverkas av allt från 
människor till specifika händelser och miljöer. Genom att lyssna på 
volontärernas berättelser vill jag kunna förstå vilken roll WWOOF-
upplevelsen spelar i deras livsberättelse.  

Det som framkommit i studien kan summeras i fyra punkter. 
Det ena är hur volontären upplever att han eller hon förändrats. Det 
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andra handlar om kulturella utbyten. Platsens betydelse är en tredje 
aspekt medan hur WWOOFare anser sig skilja från mer traditionel-
la turister är det fjärde.  

Volontärernas betraktelser från jord-
gubbsodlingen 
Bland mina informanter, som var universitetsstuderande eller i färd 
att avsluta sina universitetsstudier, var målet med volontärtiden vitt 
skilda. Jordan ville skaffa sig erfarenheter i odling för att i framti-
den kunna starta en egen gård eller köksträdgård. Eliza som växt 
upp på en WWOOF-gård i Oregon har själv alltid velat testa på 
livet som volontär och åkte därför till Europa för att WWOOFa i 
tre länder. Charlie var nyfiken på västkustens klimat, människor 
och livsstil och WWOOFar en sommar för att ta reda på om platsen 
var något för honom. Efter att ha läst en kurs om livsmedelsindu-
strin bestämde sig Catherine för att finna ett nytt sätt att leva och 
äta på. WWOOF återkom i konversationer med hennes vänner och 
hon beslutade att detta var rätt sak för henne att börja med. För 
Patrick passade det bra att resa och arbeta för mat och husrum, en 
idé som Peter haft länge ovetandes om WWOOFs existens. Laura 
tillbringade sommaren på WWOOF-gård för att tillgodoräkna sig 
240 timmars praktik som hon behövde i sin jordbruksutbildning. 
Lovisa i sin tur, ansåg sig inte vara backpackertypen men tyckte att 
WWOOF passade henne väldigt bra. Att få göra saker som hon är 
intresserad av och få träffa folk värderade hon högt med denna typ 
av resor. Sofia visste att hennes resa skulle bli bra om hon WWO-
OFade och dessutom skulle hon kunna vara iväg mycket längre 
eftersom det är ett billigt sätt att resa på.  
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Det är fler än Sofia som lägger vikt vid att det är gratis att 
WWOOFa. Till skillnad från vardagen hemma där det är ofrån-
komligt att fundera över den privata ekonomin är livet som 
WWOOF-volontär i stort sett fritt från utgifter och pengahantering. 
Sofia föredrar att få betalt i en halv dags ledigt istället för lön, så att 
hon kan hinna läsa en bok eller umgås med andra. Jordan är beta-
gen av att det går att resa i månader utan att det är en belastning på 
ekonomin.  

Du tar dig dit och inget kostar. Du behöver inte oroa dig 
över pengar alls medan du är där, det är en fantastisk idé! 
Jag tyckte det var det coolaste någonsin när jag fick höra 
om det. (Jordan, juli, 2011) 

Det har gjorts ett flertal studier om volontärers motiv till att vo-
lontärarbeta (Brown, 2005; Lo & Lee, 2011) som visar på att få ta 
del av den lokala kulturen och interagera med lokalbefolkningen, 
att ge något tillbaka till den besökta platsen, tillgodogöra sig kun-
skap samt att komma bort från vardagen är starka drivkrafter. Till 
skillnad från dessa resultat har Sin (2009) i sin studie funnit att 
personlig utveckling, så som att lära sig om behov i samhällen 
genom att delta i att lösa dem, står i fokus och att upplevelsen av 
volontärturism inte alltid leder till ändrade värderingar. Även 
Brown (2005) visar på en kortsiktig tillfredsställelse hos volontä-
rerna som arbetar med välgörenhet på semesterorten medan person-
liga effekter är av mer långsiktig karaktär i form av självutveckling 
och stärkta band till familjemedlemmar som är med på resan. Dela-
de intressen och värderingar med andra i volontärgruppen och att 
interagera med lokalbefolkningen, utanför turismbubblan, menar 
Brown (2005) leder till delad förståelse och vänskap. Sin (2009) 
uttrycker en viss oro över att unga utnyttjar volontärturism för att få 
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en billig semester utan intresse för att hjälpa värdsamhället, då fem 
informanter uttryckt att det är billigare och smidigare att resa som 
volontär i en arrangerad gruppresa än som ensam turist i Sydafrika. 

Flera av informanterna i min studie lyfter primärt fram person-
liga motiv för WWOOF-resan men förutsättningarna är då annor-
lunda än i Sins studie där volontärturismen sker i ett utvecklings-
land. Bönderna i Oregon, där merparten av mina informanter 
WWOOFat, skulle leva ett gott liv även utan volontärernas hjälp. 
Att leva på en självförsörjande gård är ett val av livsstil som bön-
derna gjort vilket innebär att volontärernas insats inte handlar om 
att hjälpa människor i nöd. 

Upplevd förändring bland tistlar och broccoli 

Identiteter är inte statiska utan förändras ständigt under livets gång. 
Alla informanter har upplevt att de på något sätt förändrats under 
tiden som volontär vilket stärker teorin om att identiteter är proces-
suella. Även om det är väldigt svårt att själv sätta fingret på hur 
man förändrats så kan volontärerna säga att miljön och människor-
na de mött haft en så stor inverkan på dem att de nu vill ändra vissa 
saker i sina liv. Eftersom identiteter även är kontextuella spelar 
sammanhanget en stor roll för den identitet man tillskriver sig. 

Laura utgör ett exempel på en person som både gjort en fysisk 
och en mental resa med WWOOF. Laura var under sina år på 
gymnasiet en ganska blyg tjej som mestadels stannade hemma på 
kvällar och helger. Därför kom det som en stor överraskning för 
hennes mamma när hon berättade att hon sommaren efter studenten 
skulle resa över Atlanten för att jobba som volontär i Storbritanni-
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en. Efter hemkomst var det många som anmärkte på att hon utveck-
lats som person och stärkts i sig själv.  

Jag antar att min mamma var förvånad över att jag bestäm-
de mig för att bara packa väskan åka iväg helt ensam till ett 
annat land. Hon tror att det var väldigt bra för mig och nu 
är jag mer öppen för att göra nya saker utan att oroa mig 
över det eller tänka att det kommer bli för läskigt. (Laura, 
juli, 2011) 

Denna inre förändring var något som hon själv tyckte var svårt 
att se utan hjälp av andras påpekanden. Att hon numer inte är rädd 
för att testa nya saker kan hon i alla fall själv medge och att hon nu 
WWOOFar igen, denna gång i sitt eget hemland, torde vara ett 
bevis på att hon gillar hur hon förändrats tack vare volontärupple-
velserna.  

En annan informant som säger sig ha utvecklats är Eliza. För 
henne var de tre månaderna på WWOOF-gårdar i Europa första 
gången hon var iväg från familjen och skulle fatta alla beslut själv. 
Hon var ute efter äventyr och planerade inget i förväg, vilket var en 
utmaning som föll väl ut, enligt henne själv. ”Jag har utvecklats 
mycket!”, säger hon. Lovisa däremot uppger att hon tycker det är 
svårt att se förändring i sig själv. Hon tror att förändringen sker i 
och med att hon tillgodogör sig ny kunskap. Hon upplever till 
exempel att hennes miljömedvetenhet har växt i takt med att hon 
lärt sig mer om hållbarhet. Kopplingen mellan identitets- och kun-
skapsutveckling återkommer i Sofias berättelse. När hon skulle 
WWOOFa för första gången var hon rädd att hon inte skulle kunna 
tillräckligt mycket för att kunna göra nytta. Väl på gården märkte 
hon att det alltid fanns sysslor att utföra och att det var lätt att lära 
sig nya saker bara man är frågvis och intresserad. 
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Det finns även de som medvetet vill skapa en förändring, vilket 
Charlie och Hannah är exempel på. Charlie förundrades över hur 
folk på WWOOF-gårdar kunde göra så mycket snälla saker för 
varandra utan att förvänta sig något i gengäld. Det var något som 
han inte upplevt hemma men som han ville ta fasta på och föra in i 
sitt eget liv och förhoppningsvis inspirera andra till att göra också. I 
det lugna livet som volontär på landsbygden upptäckte Hannah nya 
sidor av sig själv som det inte gavs utrymme för i den stressiga 
stadsmiljö där hon normalt lever. Hon upptäckte vem och hur hon 
egentligen ville vara och ska försöka ta med sig det hem till livet i 
staden.  

Det är skönt att vara på en plats där de saker som jag gillar 
mer med mig själv får komma ut. Jag har verkligen blommat 
ut i en person som jag hellre vill vara. Ibland göms jag när 
jag är hemma. (Hannah, juli, 2011) 

Detta uttalande från Hannah visar att identiteter är kontextuella 
men att man med medvetna val kan bestämma över vem man vill 
vara. 

Relationen till mat är något som nämns i flera intervjuer. Är 
man på en näst intill självförsörjande ekologisk gård är miljöbe-
lastningen inte så stor vad gäller matproduktion, distribution eller 
förpackningar. Juli är fortfarande tidigt på säsongen så det vi kunde 
skörda under min tid på Kings Valley Gardens var broccoli, basili-
ka, sockerärter, bondbönor och hallon, jordgubbar och blåbär. 
Annat vi åt var torkat eller konserverat från fjolårets skörd. För att 
kunna vara självförsörjande på mat krävs en hel del planering och 
arbete. Då är volontärer en bra hjälp. Mot tistlar i grönsakslandet 
förde vi en daglig kamp. Ett tredagarsprojekt var att hänga upp 
fågelnätet över blåbärslandet. Sparrisen skulle rensas från ogräs, 
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berikas med gödsel i form av kycklingbajs och jorden kalkas för att 
skapa goda förutsättningar för nästa års skörd. Andra sysslor var att 
slå gräs och skörda mynta och andra örter att torka. De riktigt 
varma dagarna tog vi oss ett dopp i älven. Därifrån pumpades 
vatten till bevattningssystemet på gården, med hjälp av solenergi. 
Maten var utsökt god och utöver grannens ägg helt vegansk. Mitt 
värdpar var riktiga livsnjutare vad gäller mat och lagade den med 
omsorg vilket var främmande för Hannah som inte sett måltider 
som en egen aktivitet utan ett onödigt ont som pressas in mellan 
dagens alla måsten. Nu har hon, liksom Sarah och Emily, influerats 
till att njuta av och föredra nyttig och näringsrik mat lagade på 
färska råvaror.  

Den här upplevelsen kommer verkligen att påverka mina 
matvanor. Jag tror det kommer påverka hur mycket jag upp-
skattar det, och jag tror jag har blivit väldigt medveten om 
vad jag stoppar i mig och vill att det ska vara rent och bra 
och fullkorn. Det känns bättre med vad jag äter och lär mig 
att äta nyttiga mellanmål.  

Även om volontärerna tar med sig stora ambitioner från 
WWOOF-gården så kan förutsättningarna vara sämre för ett lika 
miljövänligt leverne hemma i staden. Hannah blev väldigt inspire-
rad av att se hur ”människor lever på ett sådant coolt sätt på landet” 
och är övertygad om att hon kan ha en liknande livsstil i staden, 
även om det är ovanligt. Kings Valley Gardens producerar inte mer 
avfall än att sopbilen behöver komma två gånger per år. Detta fick 
Sarah att tänka på hur mycket skräp hon själv producerar hemma. 
Att handla sina råvaror på bondens marknad istället för att köpa 
plastförpackade grönsaker som körts ut till matvarubutikerna, kan 
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vara en enkel förändring som gör skillnad, konstaterar Hannah och 
Emily.  

Vem är då den typiske volontären? Enligt Sofia är det en per-
son med en sökande själ. Någon som är trött på det vanliga 9-till-5-
jobbet och vill testa på ett alternativt sätt att leva. Liksom alla roller 
har även volontären ett oskrivet skript att följa för hur den ska vara 
och bete sig. Det finns vissa förväntningar på att vara volontär, men 
alla gårdar har sina egna förutsättningar och bestämmelser. För 
Laura och Chris, som jobbar på en annan gård i regionen, innebär 
vonlontärarbetet allt annat än semester: jobb från tidig morgon till 
sen eftermiddag medan Hannah, Jordan, Peter, Charlie, Patrick och 
Sarah som alla är på Kings Valley Gardens har sovmorgon till tio 
och arbetar till fem. Chris berättar om en man vars inställning till 
volontärarbete han inte delar: 

Jag har hört om folk som tänkt ’oh, det blir en bra plats att 
bo på. Jag jobbar bara lite och så kan jag slappa största de-
len av tiden’. Det finns säkert platser som accepterar det 
men jag tror inte att det är en bra inställning att gå in med, 
det är definitivt inte hur jag ser på det. (Chris, juli, 2011) 

Mannen han berättar om visste tydligen inte vad som förvänta-
des av en WWOOF-volontär och delade inte uppfattningen om 
skriptets innehåll och blev därför ombedd att lämna gården när han 
inte kunde tänka sig att anpassa sig efter skriptet.  

När vi ändå pratar om förutfattade meningar så medger Laura 
att hon inte visste särskilt mycket om landsbygden innan hon kom 
till gården och att det är väldigt annorlunda än hon föreställt sig. 
Hon menar att det är väldigt viktigt att människor från städer och 
landsbygd möts och får möjlighet att lära av varandra för att öka 
förståelsen för varandra. Laura säger också att:  
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Ibland tycker jag det känns som att det är ett stort glapp 
mellan stadsbor och landsbygdsbor. Det är oftast politiskt 
men det kan vara vad som helst, till exempel sättet vi tänker 
på. Vi pratar inte riktigt med varandra. (Laura, juli, 2011) 

Blåbärsbuskar och andra kulturella utbyten 

Många av mina informanter understryker att WWOOF skapar 
möten mellan människor. När människor från olika delar av värl-
den träffas öppnas möjligheten att ta till sig nya perspektiv och 
influenser. Detta kan bli en nyckelhändelse i livet – ett tillfälle som 
har stor inverkan på individens identitet. Ibland kan dessa föränd-
ringar kännas självklara i en miljö men vara svåra att implementera 
i ett annat sammanhang, till exempel i vardagen som har sina ruti-
ner.  

När jag frågar volontärerna om hur de ser på WWOOF och 
kulturella utbyten får jag många olika svar. Ett återkommande svar 
är att man träffar mycket från olika platser genom WWOOF. ”Ge-
nom att åka till en plats får man uppleva många olika ställen” 
berättar Hannah från Minnesota och refererar till hennes volontär-
kompisar som kom från Oregon, Florida och Sverige. Det kan 
handla om tankar kring livet eller mat präglad av var personen 
kommer ifrån. Förutom internationella utbyten lyfter Jordan fram 
skillnader mellan USAs öst- och västkust som han bekantar sig 
med. Västkusten är känd för att ha kommit längre vad gäller miljö-
hänsyn. Sarah säger att hon har fått många riktigt bra och intressan-
ta influenser i sitt liv som hon kommer lära av och att WWOOF är 
ett trevligt sätt att tillgodogöra sig olika perspektiv på. Peter håller 
med. 
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Ju mer annorlunda de [andra] är desto bättre. (…) Jag gil-
lar verkligen att träffa nya människor. Jag får energi av det. 
Och jag får nya sätt att tänka på, vigda mina vyer och det 
får mig verkligen att må bra, att lära känna nya människor. 
(Peter, juli, 2011) 

Förutom utbyten med de andra volontärerna lyfter informan-
terna fram utbyten med lokalsamhället och gårdsvärdarna. Alla 
samhällen är olika och man kan därför aldrig räkna med att en 
WWOOF-upplevelse är den andra lik, påpekar Christine. Om man 
får bo med en familj som WWOOFare menar Laura att det kultu-
rella utbytet är väldigt stort eftersom man då har lättare att sugas in 
i det lokala livet, språket och hur folk uttrycker sig. Eliza blev 
hemskolad halva sin grundskoletid och när hon då inte hade jämn-
åriga runt sig att umgås med uppskattade hon att det kom unga 
volontärer till hennes föräldrars WWOOF-gård där hon också 
hjälpte till. Familjen tyckte om att umgås med sina volontärer och 
hade stort utbyte av att ha dem i sitt hushåll. Många blev goda 
vänner som Eliza gärna hälsar på ute i världen. Först ville hon dock 
själv testa på livet som volontär, på andra sidan Atlanten. I Irland 
fick Eliza inspiration att hålla igång sitt fiolspel när hon fick spela 
irländsk folkmusik. I Irland, berättar Eliza, har folkmusiken en mer 
given plats i kulturen än i många andra länder. 

Lovisa fick insikt i hur tidskrävande det är att bedriva jordbruk 
men kunde även konstatera att många fortfarande hade mycket 
fritid. Hon menar att bönderna gör annorlunda prioriteringar i 
jämförelse med en student eller heltidsarbetande stadsbo. Att ta 
saker som de kommer är något som Lovisa försöker ta med sig till 
Sverige efter en tid om WWOOFare i Spanien. Liksom Lovisa 
upplevde även Hannah ett annorlunda sätt att leva på som hon vill 
ta efter.  
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Jag reste ut på landet, de hade riktigt häftiga livsstilar och 
jag kan verkligen leva så i stan, det är bara inte så vanligt, 
men jag kan. Så jag tror jag upplevde ett kulturellt utbyte 
genom att åka dit, se folk leva på så coola sätt på landsbyg-
den. Hur kan jag göra det i mitt liv i stan? (Hannah, juli, 
2011) 

För Sofia är det kulturella utbytet att få inblick i vilka fördomar 
en ekologisk producent stöter på i samhället. Lauras tid i Storbri-
tannien bjöd på språkligt utbyte. Trots att hennes modersmål är 
engelska fick hon uppleva missförstånd orsakade av skillnader i hur 
britter och amerikaner uttrycker sig. Med tiden lärde hon sig att 
komma runt dessa skillnader och att tycka att de har en tjusning. 

Kulturella utbyten behöver inte bara uppstå mellan geografiska 
platser utan kan även upplevas mellan olika tidsepoker. Patrick 
pratar om hur han lär sig om platsens historia: vilka bönder som 
tidigare bott där, vad jorden brukats till och hur omgivningarna 
utvecklats.  

 En plats med betydelse 

Människors kontext och sammanhang är av stor betydelse för vilka 
identiteter de utvecklar och intar. Olika identiteter lever sida vid 
sida och tar över beroende på plats och situation. Ett exempel på 
detta är Catherine som lärt sig att ta bättre hand om sig själv efter 
att ha tagit hand om växter och djur på WWOOF-gården. I kontrast 
till skoltiden då fokus låg på att få bra betyg vilket krävde uppsats-
skrivande till sent in på natten, kan hon nu fokusera på sitt eget 
välmående. Här har hon tid att ta det lugnt, läsa och att sitta och 
tänka och ser fram emot att gå upp på morgnarna. ”Jag trivs bra 
här. Jag gör positiva saker i mitt liv - varje dag”. Catherine är 
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övertygad om att hon kommer bevara denna positiva riktning i sitt 
liv, även på en annan plats. Det är lite av en utmaning, för identite-
ter är kontextuella. Något som Patrick har varit med om. Det tar 
bara ett par dagar innan han är åter i stadstempot. ”Ju längre man 
stannar på landet desto längre stannar det hos dig verkar det som”, 
menar han och syftar på landsbygdslivsstilen. Detta tyder på att 
Patrick är medveten om att han pendlar mellan sina olika identiteter 
beroende på plats. Till skillnad från Catherine förväntar han sig att 
kliva tillbaka in i stadslivets höga tempo och accepterar att livet 
och han själv är annorlunda där. Catherine är mer övertygad om att 
hon efter tiden på landsbygden hittat den hon vill vara och vill hålla 
kvar den identiteten även i andra kontexter. Om det självupplevda 
jaget inte överensstämmer med hur andra uppfattar individen blir 
identiteten sammantaget svag. Det krävs en stark övertygelse för att 
kunna hålla fast vid en identitet som egentligen inte sammanfaller 
med sammanhanget. Även om identiteter är kontextuella tyder 
detta på att individen har möjlighet att påverka sitt eget identitets-
arbete. 

Även Hannah har märkt att hon förändrats under tiden på 
WWOOF-gården. Liksom många andra reser hon för att komma 
bort från stressen.  

Jag ville åka till en gård och ladda batterierna och göra en 
omstart och sen åka tillbaka till en plats som har de här 
stressande sakerna och kunna konfrontera dem med ett lug-
nare sinne. Jag känner mig väldigt avslappnad nu och nere i 
varv. Jag vill bevara det när jag åker tillbaka till stan. Jag 
vill behålla det här lugnet. (Hannah, juli, 2011) 

Hon upplever att det är lättare att slappna av på landsbygden 
och vet att hon kommer tillbaka till samma stressfaktorer i staden 
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som hon reste bort från. Ett sätt att inte låta stressen ta över när hon 
är tillbaka i stadslivet är att göra yogaliknande stretching, som hon 
upptäckt har en lugnande effekt på henne.  

Volontärerna upplever att förväntningarna är lägre på det enkla 
livet på en gård på landet och att det är lättare att glädjas åt de små 
sakerna när det inte finns några lockelser till kommersiell under-
hållning. ”Jag är omgiven av trevligt folk, god mat och bra böcker. 
Det finns inte så mycket annat jag behöver!” skrattar Sarah. Jordan 
har upptäckt djur och natur i sin direkta omgivning som han aldrig 
ägnat uppmärksamhet åt tidigare – fågelungarna i holken, hur 
blåbären mognar på buskarna – och gläds åt det. Chris trivs också 
bra med tillvaron på sin WWOOF-gård. ”Att vara här är som tera-
pi. Det är väldigt mentalt avslappnande”.  

Livet för oss volontärer var enkelt: vi gjorde det vi blev tillsag-
da, pratade och skämtade men behövde aldrig själva planera något. 
Med sådana förutsättningar är det inte konstigt att volontärerna får 
en idylliserad bild av livet på landsbygden. I realiteten kretsar livet 
som självförsörjande bonde mycket runt planeringen för att det ska 
finnas tillräckligt mycket mat åt alla i hushållet året om, runt oron 
över vädret och skördarna och runt stressen över att få verksamhe-
ten att gå runt ekonomiskt, att kuska runt på marknader för att sälja 
sina produkter och få en inkomst, tid och energin lagd på att intro-
ducera nya volontärer till gårdens sysslor och att få med dem i 
gemenskapen, sorgen över att ständigt behöva ta avsked av volon-
tärer som blivit som en del i familjen samt den mörka vintern då 
måltiderna lagas på syltade, saftade och torkade råvaror. Detta är 
komponenter som volontärerna aldrig kommer i kontakt med när de 
vistas på gården ett par veckor till någon månad under den härliga 
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sommaren, då nya råvaror till middagsmaten mognar varje dag och 
dagens sysslor utförs i gott sällskap. 

Att finna en plats där man kan få perspektiv på tillvaron och 
komma till ro med sitt liv har varit avgörande för Peter. Om det 
inte hade varit för hans roll som långtidsvolontär tror han att han 
hade varit riktigt illa däran, olycklig med ett dåligt jobb och kanske 
tagit livet av sig. ”Jag är mer optimistisk till allting nu än vad jag 
varit. Den här platsen har gjort mig gott.” Peters upplevelse visar 
på hur betydelsefull sammanhanget, platsen och människorna man 
har kring sig är. Att arbeta med odling och få ta del av skörden 
känns meningsfullt. Peter är alltid uppe först på morgonen. Han 
sover i trädgården under ett myggnät och somnar till stjärnhimlen 
och vaknar till soluppgången. Tiden som volontär har varit en 
omvälvande upplevelse som lett till att hans liv tagit en ny riktning. 
I ett nytt sammanhang där andra inte känner till ens bakgrund är det 
lättare att ta chansen och låta de positiva sidorna av en själv att ta 
över och att tillskriva sig själv en annan identitet. Peter har tagit 
den chansen. Han är en person som gärna hjälper till och säger 
varsågod på ett sätt som övertygar mig om att han verkligen menar 
det. 

WWOOF skapar även möjligheter att testa på olika sätt att leva 
vilket kan bidra till att man finner den väg som passar en själv bäst. 
Emily kan i efterhand sakna det enkla livet som WWOOF-volontär 
i den värmländska skogen. 

En del av mig vill på sätt och vis vara i skogen med ett hål 
som toalett och utomhusdusch. Det är emellanåt väldig 
ensamt att vara så långt bort från människor och så isolerat 
men det är också riktigt skönt. (Emily, augusti, 2011) 
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Tillbaka i det amerikanska småstadslivet känner hon sig kvävd 
av alla människor samtidigt som hon upplevde tillvaron i skogen 
som väldigt ensam med WWOOF-värden som enda sällskap. Med 
två år kvar till examen har hon siktet inställt på den optimala lev-
nadssituationen men kan ändå njuta av studentlivet i staden. Detta 
är ett exempel på multipla identiteter som individen kan pendla 
mellan beroende på sammanhang. Ett ytterligare exempel på det-
samma är Sofia som varit vegetarian i flera år. När hon på en 
WWOOF-gård i Nya Zealand fick se hur boskapen togs omhand, 
från födsel till slakt, kunde hon äta kött igen utan dåligt samvete. 
Åter i Sverige gick hon tillbaka till att vara vegetarian då hon inte 
kände att hon hade inblick i hur köttet framställts. Detta kan tyckas 
motsägelsefullt att i en handvändning gå från vegetarian till att äta 
kött för att igen bli vegetarian. Vetskapen om att identiteter är 
kontextuella förklarar en del. 

Ingen vanlig turistresa – inkvarterad hos lokalbefolk-
ningen 

Identiteter är relationella och får mening i kontrast till något annat. 
Utan turister finns ingen lokalbefolkning. Utan traditionella turister 
finns det inga alternativa turister.  När en grupp tillskriver andra en 
identitet, gör de samtidigt klart vad de själva inte är.  

Emily reflekterar kring skillnaderna i det kulturella utbytet som 
en volontärturist får på sin WWOOF-gård och en vanlig turist får 
på sitt besöksmål. Hon menar att volontärer får en djupdykning i 
kulturen på just den platsen och i det sammanhanget. Denna upple-
velse är inte på något sätt representativ för livet i andra delar av 
samhället. Hon ser ändå upplevelsen som värdefull. Att lära känna 



Volontärturism – en identitetsupplevelse 

156 

 

några i lokalbefolkningen på ett personligt plan ger insikter om att 
jordbrukare också är vanliga människor och att alla är ganska lika 
trots allt. Bor volontären två månader på en WWOOF-gård blir han 
eller hon som en i familjen, slår Jordan fast. 

Sarah och Hannah som hittills bara WWOOFat i sitt hemland 
är överens om att konceptet är ett bra sätt att upptäcka ett land på 
och få inblick i livet i ett annat samhälle. Sofia, Lovisa och Emily 
tycker att det bästa med att resa är att träffa människor i en annan 
kultur snarare än det kanske mer vedertagna målet med semesterre-
sor: att se sevärdheter. Sofia säger: 

 Jag kan tänka mig att WWOOFa vart jag än åker i världen 
för att det är ett så bra sätt att resa på (…) Du får känna 
folk som bor på platsen, du får komma till ett hem, du får 
lära dig nya saker, du får erfarenheter som du inte riktigt 
kan få på något annat sätt. (Sofia, september, 2011) 

Lovisa är inne på samma spår:  

Det är ju en sån bra mix av att man gör någonting som man 
är intresserad av, som man lär sig mycket av och att träffa 
nya människor och se nya platser och sen också kunna åka 
till kanske nån stad nånstans om man vill. (Lovisa, septem-
ber, 2011) 

Det enda Emily nämner som något som volontären går miste 
om är museibesök där man får tillfälle att lära om landets historia 
och se konst. 

Volontärerna uttrycker att det inte bara relationen till platsen 
som är stark utan även relationen till de andra på gården. Catherine 
till exempel, berättar om starkt knutna vänskapsband och det stöd 
hon nu finner i människor som har samma mål som hon.  
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Jag hade nog inte förväntat mig att träffa… jag menar, jag 
visste att jag skulle jobba och jag visste att jag skulle vistas 
bland drivna människor som strävar mot samma mål som 
jag. Några av de andra WWOOFarna jag träffade har varit 
helt fantastiska människor som har hjälpt inspirera mig och 
behålla tron på min dröm och fortsätta jobba mot det stora 
målet och inte låta sig slås ned. (Catherine, juli, 2011) 

Efter närmare tre veckor på Kings Valley Gardens upplever 
Hannah att hon har en starkare anknytning till platsen än hon nå-
gonsin haft till ett resmål. Istället för en turist känner hon att hon är 
en del i samhället då hon åker till bondens marknad, tar del i var-
dagsrutiner på gården och hjälper till att bruka jorden. Andra plat-
ser hon besökt har inte gjort samma avtryck i hennes inre.  

När man stannar i tre veckor kommer man in i rutiner och 
man lär sig saker. Man känner verkligen att man blir en del 
i samhället, att gå till bondens marknad… rutinerna gör det 
mindre turistiskt och djupare. Andra platser som jag besökt 
en vecka känns, åh, jag har varit där men mitt hjärta är inte 
där. En del av mitt hjärta är i Oregon för att jag gav så 
mycket tillbaka under tre veckor. (Hannah, juli, 2011) 

Tack vare att hon har så många immateriella kopplingar till 
platsen behöver hon inte mer än en garnstump från ladan knuten 
runt handleden som materiell souvenir för att bevara minnena.  

Livet på landsbygden kan verka isolerat från omvärlden men 
Lovisa har bevis på det motsatta. På hennes WWOOF-gård var det 
många personer i omlopp som hon hade möjlighet att träffa och 
prata med. Hon upplevde att det fanns ett mindre behov av att gå på 
bio eller konsert än hemma i en av Sveriges största städer. I nya 
omgivningar framträder nya drag hos en själv, så fungerar identite-
ter. På landet trivs volontärerna i den enkla tillvaron. I avsaknad av 
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störande intryck och luftföroreningar upplever Patrick att hans 
hjärna blir mycket klarare vilket gör att han oroar sig mindre för 
saker. Han ser det som en utmaning att inte ha en storstads nöjesut-
bud på landet – som ett test i kreativitet då man måste underhålla 
dig själv. ”Du kan vandra och sånt”, säger Patrick. ”Du går och 
lägger dig mycket tidigare och du vaknar mycket tidigare och du är 
inte lika benägen att festa.” 

När Laura är på semester brukar hon känna sig som en utom-
stående som på restaurang eller tågstationen får se en skymt av det 
lokala livet men inte utan att det känns lite konstigt. ”Jag får inte 
riktigt uppleva det [lokala livet], vanligtvis interagerar du inte med 
andra, för du är bara på genomresa och känner dem inte, så det är 
lite pinsamt”. Istället för att tillhöra ett vi, turisterna, som betraktar 
dem, lokalbefolkningen, är Laura istället som WWOOF-volontär en 
del av ett vi som är bönderna. Denna känsla av tillhörighet är den 
mest anmärkningsvärda skillnaden mellan att vara turist och volon-
tärturist som kommit fram i denna studie. 

Som WWOOFare får man träffa volontärer från många olika 
platser – på en plats som är ny för dem alla. Att få ett miljöombyte 
genom att komma ut på landsbygden kan vara nyttigt för den som 
inte är så lycklig för att den är bortkopplad från jorden, säger 
Catherine. Även landsbygden tjänar på utbytet med de besökande 
volontärerna. ”Folk är så vana med sitt sätt och sin inställning att 
de behöver ett idéutbyte”, fortsätter Catherine. Kulturella utbyten 
är vanligtvis fördelaktiga men något som vi håller på att förlora 
idag och det tycker Catherine är synd. Att vara volontär och lära sig 
helt nya saker i en främmande miljö är oerhört tillfredsställande. 
Känslan att kunna bidra med något och samtidigt tillgodogöra sig 
ny kunskap är anledningar till att många volontärer väljer att göra 
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fler volontärresor, enligt Wearing och Ponting (2009: 255). Andra 
bidragande faktorer är starka vänskapsband som knyts, stärkt själv-
känsla till följd av att hjälpa andra samt ökad förståelse för sina 
medmänniskor. Att jobba tillsammans på en WWOOF-gård är ett 
bra sätt att lära känna varandra på. Sofia träffade nya vänner som 
delade hennes värderingar och som hon efter tiden på gården reste 
tillsammans med. Hannah lyfter fram sammanhållningen på gården 
som något hon inte hade räknat med. ”Vi spenderade hela dagarna 
tillsammans”, säger hon. 

I skärningspunkten mellan turisten, värdsamhället och natur-
miljön i volontärturism kan destinationen få ett nytt värde och en 
utveckling av jaget ske (Wearing & Ponting, 2009: 257). Chris 
beskriver effekterna av WWOOF. ”Du besöker inte bara de stora 
turistattraktionerna, du möter människor som bor där och du får 
reda på hur livet är, det är inte livet på ett hotell, det är livet i det 
samhället.” Jordan resonerar likadant. 

Varje gång du reser och har möjlighet att faktiskt bo någon-
stans och umgås med en familj och helt och hållet sugas in i 
det som pågår på platsen där de bor är alltid, för mig i alla 
fall, en mer givande upplevelse. Du ser inte bara sevärdhe-
ter, du får en riktig känsla för hur människor lever där du 
är. (Jordan, juli, 2011) 

Volontärerna lyfter fram sig själva som väldigt olika andra tu-
rister och att deras relation till lokalbefolkningen är unik. De menar 
att de får uppleva en ”riktig känsla” av platsen medan andra turister 
bara vistas i miljön utan att interagera med lokalbefolkningen på 
samma nivå. Föreställningen om att det skulle finnas autentiska 
möten och autentiska platser sprids inom volontärturismen, men 
bör ifrågasättas. Wearing och Ponting (2009) menar att kultur är 
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under ständig förändring av influenser från alla som tar del av den, 
vilket betyder att såväl volontärturister som andra turister är en del 
i omvandlingen och att det inte finns något ”äkta” eller ”ursprung-
ligt”. Vidare har Wearing och Ponting (2009) en teori om att det 
finns ett tredje rum där turist och lokalbefolkning kan mötas med 
öppet sinne och lära av varandra i ett jämbördigt förhållande. Detta 
gäller volontärturism och står i kontrast till de massturismresmål 
där turisten förväntar sig att få sina önskningar uppfyllda av lokal-
befolkningen. Bilden av resmålen och lokalbefolkningen grundas i 
stort av den bild som media förmedlar. Detta slår Wingborg (2012) 
fast i en studie av den svenska resejournalistiken som skrivits på 
uppdrag av Schyst resande. Författaren menar att resejournalistiken 
reproducerar bilden av den perfekta resan och hur turisten ska 
turista och därmed har ett visst ansvar för turismens konsekvenser. 
Väldigt få artiklar behandlar turistens kontakt med lokalbefolk-
ningen och i de fall den gör det så framställs lokalbefolkningen 
som glada och hjälpsamma. 

Avslutande reflektioner 

I det här kapitlet har vi fått möta fjorton personer som valt resfor-
men volontärturism, för att de tycker att det är ett sådant bra sätt att 
resa på. I kontrast till andra turistresor är det inte sevärdheter som 
står i fokus utan att hjälpa till med de dagliga sysslorna på en 
ekologisk småskalig gård på landsbygden. På så sätt blir volontä-
rerna integrerade i det lokala samhället och kulturen på ett annat 
sätt än de flesta andra turisterna har möjlighet till. En av de organi-
sationer som förmedlar kontakten mellan volontärer och gårdsvär-
dar världen över är WWOOF, World Wide Opportunities on Orga-
nic Farms.  
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Vad går det då att konstatera utifrån volontärernas utsagor om 
sina upplevelser på WWOOF-gård? Jo, denna studie visar att iden-
titeter påverkas av resor, på många olika sätt.  

Det första fyndet är att volontärerna upplever att de förändrats 
under tiden på en WWOOF-gård. Flera nämner personlig utveck-
ling och att de vill ta efter bra egenskaper som de sett hos andra. 
Detta visar på att identiteter är i ständig förändring. Några infor-
manter kan beskrivas som sökande själar som letar efter att leva i 
något annat än den mest vedertagna bilden av ett samhälle. Till 
exempel upplever flera volontärer att deras relation till mat och 
ätande förändrats efter att de bott på en självförsörjande gård.  

Det andra fyndet är att WWOOF bjuder på kulturella utbyten. 
Genom att leva med jordbrukarna på gården under en längre tid får 
volontärerna en på personnivå djup inblick i kulturen, en bild som 
dock inte är representativ för hela samhället. Detta utbyte mellan 
stadsbor och människor på landsbygden är viktigt för att motbevisa 
förutfattade meningar. Utöver kulturella utbyten med det lokala 
samhället som kan inspirera till en hållbar livsstil sker även ett 
erfarenhetsutbyte mellan volontärer från olika platser och med 
olika bakgrund. Att i möten med andra människor tillgodogöra sig 
nya perspektiv och låta sig influeras tyder på att identiteter är rela-
tionella. 

Studiens tredje fynd visar även att omgivningen har en stark 
inverkan på identiteten. Volontärerna, som i stor utsträckning 
härstammar från stressiga och förorenade stadsmiljöer, upplever att 
lugnet på landsbygden gör dem gott och att de där har möjlighet att 
lägga märke till djurlivet och njuta av den välsmakande maten. När 
det inte finns bio och livemusik lär sig volontären att underhålla sig 
på andra sätt och lär på så vis känna nya sidor av sig själv. Tillbaka 
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i hemmiljön är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster och vanor 
trots att volontären uppskattat de effekter som tiden på landet haft 
på dem själva. Att skapa, förhandla om och återskapa sin egen 
identitet görs ständigt och påverkas av kontexten. 

Till sist visar studien att WWOOFare ser sig som annorlunda 
än andra turister. Volontärerna framhäver att genom WWOOFing 
skapas starkare band till såväl den besökta platsen som till männi-
skorna de mött under resan i förhållande till tidigare turistresor. 
Detta leder till en tillhörighetskänsla som inte infinner sig under 
andra resor, då WWOOFaren känner sig som en del av lokalbe-
folkningen istället för en betraktare av det lokala livet. 
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