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Abstract 
 
Det finns idag ett antal organisationer som arbetar med att hjälpa papperslösa, både på personlig 
nivå genom att ordna med bostad, mat, kläder och andra livsnödvändigheter, men också på en 
strukturell nivå genom att lyfta frågan till debatt och skapa opinion. Tidigare forskning har i mångt 
och mycket studerat papperslösas situationer och svårigheter, men få har fokuserat på hjälparen som 
ofta hamnar i utsatt position där det dels kan finnas en stor vilja samt en stark ansvarskänsla 
gentemot den papperslösa. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och få en bild av engagemanget för papperslösa från de som 
engagerar sig.  
 
Empirin består av tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som är engagerade i 
arbete med papperslösa. Analysen har skett med inspiration av grounded theory genom 
teorigenerering samt ett induktivt förhållningssätt. 
 
Teorin som har skapats i studien visar att de intervjuade som arbetar med papperslösa drivs av ett 
medmänskligt engagemang och önskan om en politisk förändring. Det är den politiska förändringen 
som är huvudändamålet i frågan då engagemanget är knutet till specifika individer påverkade av en 
specifik politisk situation. Intervjupersonerna ser sitt arbete som något de skulle ha mycket svårt att 
välja bort. Skyddsfaktorer för att kunna fortsätta arbetet är nära kontakter med de andra som också 
arbetar. Riskfaktorer för att inte kunna fortsätta arbetet är att bli ensam med för mycket ansvar för 
andra personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Papperslösa, ideellt engagemang, frivillighet. 
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1. Inledning 
I Sverige levde 2010 enligt en uppskattning mellan 10 000 och 50 000 papperslösa personer varav 
mellan 2000 och 3000 är barn, summan varierar ständigt (Migrationsverket). Det finns många 
anledningar till att personer lever inom Sveriges gränser utan papper, det kan vara asylsökande som 
fått avslag som väljer att gömma sig istället för att återvända, men också personer som befinner sig i 
landet utan att någonsin sökt asyl. Det kan även handla om personer som kommit till landet lagligt 
genom att söka visum men som stannar kvar efter att visumet gått ut (Socialstyrelsen 2010). Ordet 
papperslös används som en benämning för personer som saknar giltiga identitetshandlingar och som 
således inte kan delta i de delar av samhället som kräver de fyra sista siffrorna i personnumret 
(Sigvardsdotter 2012). Många papperslösa får försöka klara sitt uppehälle på lönen från 
underbetalda svartjobb där lönen ofta ligger på 40-50 kr i timmen samtidigt som arbetsdagarna är 
långa och arbetsuppgifterna är hårda. Det är idag olagligt att anställa en papperslös person och 
straffet för att göra det höjdes nyligen (Regeringen 2013). Papperslösa personer får ofta förlita sig 
på medmänniskors välvilja för att kunna klara sitt uppehälle, flyttar ofta för att i största möjliga mån 
hålla sig undan myndigheter. Det finns idag ett antal organisationer som arbetar med att hjälpa 
papperslösa, både på personlig nivå genom att ordna med bostad, mat, kläder och andra 
livsnödvändigheter, men också på en strukturell nivå genom att lyfta frågan till debatt och skapa 
opinion. Exempel på sådana organisationer är Asylgruppen, Ingen människa är Illegal, Alsike 
kloster samt SAC Syndikalisterna. I Sverige är det inte olagligt att hjälpa papperslösa, vilket det 
exempelvis är i många andra EU länder.  
 
Tidigare forskning har i mångt och mycket studerat papperslösas situationer och svårigheter, men få 
har fokuserat på hjälparen som ofta hamnar i utsatt position där det dels kan finnas en stor vilja 
samt en stark ansvarskänsla gentemot den papperslösa, men att samtidigt befinna sig i ett socialt 
klimat där arbetsinsatsen måste ske i hemlighet och det kanske inte finns möjligheter för hjälparen 
att själv söka stöd i den sociala närmiljön (Socialstyrelsen, Social Rapport 2010). 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och få en bild av engagemanget för papperslösa från de som 
engagerar sig.  
 
Frågeställningar:                                                                                                                                      
Vilka drivkrafter ligger bakom ett engagemang för papperslösa? 
Vilka faktorer gör att personer fortsätter att engagera sig? 
Finns det faktorer som kan hindra engagemanget? 
 
1.2 Begreppsförklaring 
Ordet papperslösa kommer från franskans sans-papier och används för att påvisa papperslösas 
subjektsstatus. Sans-papier började användas i demonstrationer i Frankrike på 1990-talet för att 
påtala den stora mängd människor som vistats länge i Frankrike ofta kommandes från kolonier men 
som ändå inte fått medborgerlig status och rättigheter. Medborgare utan papper. I Sverige har Ingen 
Människa är Illegal jobbat i den Franska sans-papier andan, genom att se papperslösa som 
medborgare istället för migranter. Papperslösa är också ett begrepp som påvisar att migranter som 
utan laglig rätt uppehåller sig i Sverige inte är en homogen grupp utan att det kan finnas många 
olika anledningar till personers vistelse i landet (Holgersson 2011). 
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Illegala immigranter/ illegala invandrare: är ett politiskt laddat begrepp som ofta används av 
politiskt invandringskritiska grupperingar som Sverigedemokraterna. Tidigare handlade diskursen 
om illegala invandrare runt gruppen som en utsatt grupp i samhället men idag har diskursen kommit 
att handla om gruppen som ett säkerhetshot. Att så många människor kan kallas illegala beror också 
på EU regler som kräver visum från nästan alla länder som kränker mänskliga rättigheter vilket 
omöjliggör för många att ta sig in i Eu lagligt (Holgersson 2011 s.127).  
 
Gömda flyktingar: Är ett vedertaget begrepp i Sverige även om den är också är kontroversiell.   
Begreppet används oftast för personer som sökt asyl men av olika orsaker fått avslag, men som 
ändå väljer att stanna kvar i landet. Ordet flykting är ett juridiskt begrepp och beskriver en person 
med skyddsbehov, och är juridiskt inte någonting som en person själv kan definiera, samtidigt blir 
begreppet ett ifrågasättande och underkännande av migrationsverkets kompetens (Holgersson 
2011). Begreppet gömda flyktingar används ofta av humanitära organisationer för att påvisa 
passiviteten och obefintliga rörlighetsförmågan hos migranten.  
 
Utlänning: Juridiskt begrepp som används i lagtext för personer utan varken Medborgarskap eller 
uppehållstillstånd i Sverige, exempelvis asylsökande eller papperslös (Lagboken 2011).  
 
I uppsatsen har författarna valt att använda begreppet papperlösa då det oftast är den termen som 
används av intervjupersonerna och eftersom det inte funnits en önskan att söka de papperslösas 
situation, upplevdes termen som den mest neutrala. Intervjupersoner har emellanåt också använt 
termen gömda, eller gömda flyktingar, det har dock inte särskilts mellan de båda begreppen då den 
frågan inte varit fokus i arbetet.  
 
Uppsatsen är skriven könsneutralt vilket betyder att de pronomen som används är hen, en eller den.  
 
 
1.3 Kunskapsbakgrund 
Att vara papperslös är inte illegalt men innebär att vara utvisningsbar. För att kunna definiera att en 
person är papperslös måste staten också definieras. Papperslöshet är ett tillstånd som står i kontrast 
till medborgarskap och det ena existerar inte utan att det andra, Medborgarskapet betyder ingenting 
utan att det samtidigt finns ett icke medborgarskap. Att vara papperslös är att inte ha möjlighet att 
delta i stora delar av samhället som kräver personnumrets alla tio siffror och detta kan vara allt från 
att inte kunna arbeta, hyra en bostad eller att låna en bok på biblioteket (Holgersson 2011) 
(Sigvardsdotter 2012). 
  
Att forska om och kartlägga gruppen papperslösa är problematiskt ur många vinklar, dels är det inte 
en stabil homogen grupp utan den förändras snabbt beroende på politiska förändringar, både 
inhemska och internationella, där en grupps status snabbt kan förändras. Över tid ändras också vilka 
nationaliteter som representeras bland papperslösa. Det är också en svår grupp att studera eftersom 
det ofta finns en ovilja bland papperslösa att synas då detta kan innebära en risk att bli synlig för 
myndigheter och riskera att utvisas. Beroende på skillnader i nationella villkor för papperslösa blir 
det också svårt att applicera internationell forskning på en nationell situation.  
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Den kunskap som finns att tillgå kommer oftast från grupper som stödjer papperslösa 
(Socialstyrelsen Social rapport 2010). 
 
1.4 Lagstiftning  
14:e paragrafen i FN:

 
 
Att hjälpa papperslösa genom att upplåta plats i sitt hem eller att bidra med pengar är inte olagligt. 
Utlänningars uppehälle i Sverige regleras i utlänningslagen, UtlL(2005:716) och 
Utlänningsförordningen UtlF(2006:97). Personer som vistas i Sverige i mer än tre månader ska ha 
uppehållstillstånd, personer som besöker Sverige under kortare period ska söka uppehållstillstånd 
och inresetillstånd, ett så kallat visum, som ska sökas innan personen reser in.  
Undantaget är personer från Schengenområdet, personer som inte behöver söka visum, samt 
personer som söker asyl, som ska befinna sig inom Sveriges gränser när deras ansökan behandlas.  
 
Från 1 juli 2013 har papperslösa samma rätt till sjukvård som asylsökande, detta innebär rätt till 
hälso- och sjukvård samt tandvård som inte kan vänta, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning 
samt vård i samband med abort. Barn som lever utan papper har rätt till fullständig subventionerad 
hälso- och sjukvård samt tandvård. Innan lagen trädde i kraft kunde sjukhus neka papperslösa 
akutvård (Socialstyrelsen, Social rapport 2010). Samtidigt genomfördes också en lagförändring 
vilken ger alla barn mellan 6 och 18 år rätt till utbildning dock omfattas papperslösa barn inte av 
skolplikten. Innan lagförändringen var det upp till den enskilda skolan att ta ställning till om 
papperslösa fick delta i skolans verksamhet eller inte (Skolstyrelsen). 
 
Det är sedan 1 augusti 2013 olagligt och straffbart för en arbetsgivare att anställa en papperslös. 
Straffet går från böter till fängelse i högst ett år. Brottet kan också leda till att rätten till offentliga 
stöd och bidrag försvinner. Den anställde papperslösa personen ska få ersättning för utfört arbete, 
uppstår det en tvist mellan anställd och arbetsgivare ska tre månaders heltidslön motsvarande 
minimilön i berört kollektivavtal utbetalas till den anställda. För att underlätta utlänningens rätt till 
ersättning ska hen kunna få ett förlängt uppehållstillstånd (Riksdagen 2013). 
 
 
1.5 Ideellt engagemang 
Samhället kan beskrivas som uppdelat i fyra sfärer, den statliga sfären, familjesfären, 
näringslivssfären och den civila sfären (Wijkström-Lundström 2002). I den civila sfären ingår den 
ideella sektorn som består av idéburna och ideella organisationer. Denna sfär kan ses som 
samhällets huvudarena för konflikt och kamp kring frågor som rör moral, etik och olika 
värderingar. Det är på denna arena som våra ideologier och värderingar synliggörs, ifrågasätts, 
utmanas, utvecklas eller bekräftas. Ideella organisationer uppstår ofta från sociala rörelser; både 
sådana som vill förändra samhället, eller bevara delar som ses som hotade.  
 
En ideell organisation är privat organiserad och inte vinstdrivande (Wijkström-Einarsson 2006). 
Ideella organisationer finns överallt i samhället, inom områden som kultur religion och fritid samt 
som producenter av tjänster inom vård, skola och omsorg. Dessa organisationer har alltid någon 
form av allmännyttigt uppdrag utan att vara kopplade till staten eller det kommunala.  
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2005 var 51 procent av hela befolkningen engagerade i någon form av ideellt arbete. Av dessa 51 
procent är 85 procent medlemmar i en förening. En person som engagerar sig ideellt lägger i 
genomsnitt 14 timmar/månad på sitt uppdrag (Demokratiutredningen SOU 1999:84). 
 
I Sverige finns det humanitära organisationer, organisationer för mänskliga rättigheter, läkare, 
jurister, sjuksköterskor, socialarbetare, präster, lärare, psykologer och andra icke yrkesrelaterade 
som kämpar för en humanare asylpolitik. Detta gör de genom att försvara, hjälpa, gömma samt ge 
sjukvård till personer som fått avslag på sina asylansökningar. Många hjälper personer som står 
inför avvisning genom sitt yrke eller helt privat. Tillsammans skapar dessa organisationer och 
individer en motrörelse som strävar mot att internationella konventioner ska följas samt att 
asylansökningar skall bedömas enligt rimligare tolkningar av lagen (Rosengren 2009). Detta nutida 
motstånd inleddes i större skala på 70-talet i samband med kampen för Assyriska/syrianska och 
sydamerikanska flyktingar samt desertörer från Vietnamnkriget.  
Flyktingrörelsen är inte en centralorganiserad folkrörelse men har varit enad med hjälp av 
massmedia i vissa kraftfulla aktioner. Protester under 90-talet ledde till flera tillfälliga lättnader 
främst för gömda barnfamiljer. De som under 90-talet levde gömda i månader lever nu efter 
sekelskiftet gömda i år.  
Att hjälpa flyktingar utan uppehållstillstånd är som tidigare nämnts inte olagligt men ses ofta som 
ett ställningstagande mot vad staten försvarar med ord om lag och rätt. Det blir lätt en fråga om 
personliga uppoffringar då det för personer som hjälper gömda flyktingar ofta innebär utgifter, 
tidsmässiga uppoffringar samt att de inte kan prata öppet om vad de gör (Rosengren 2009).  
 
Jurister som har blivit utsedda till juridiska ombud av Migrationsverket har i uppgift att utreda 
ansökningar samt överklaganden. Många av dessa jurister uppger att deras ersättning för arbetet inte 
är tillräcklig för att göra ett bra arbete som är nödvändigt för bevisföringen. Det händer att 
myndigheterna inte vill bekosta t.ex. översättningen av betydelsefulla dokument och resultatet av 
detta blir att jurister blir tvungna att göra mer eller mindre undermåliga arbeten (Rosengren 2009). 
 
Rosengren förklarar i sin bok att alla som intervjuats har gemensamt att de vill verka för mänskliga 
rättigheter. Med detta menas att människor skall ha rätt att leva utan politiskt, kulturell, etniskt eller 
religiöst förtryck samt utan förtryck på grund av kön eller sexualitet. Många hjälpare är antingen 
bekännande kristna eller kommer från den politiska vänstern. Dessa grupper ser sitt egna 
ställningstagande och det arbete de gör som en kamp för rättvisa, humanitet och solidaritet 
(Rosengren 2009). Det kan också vara en fråga om yrkesetik som är anledningen till att vissa 
engagerar sig, t.ex. jurister, läkare eller sjuksköterskor. 
 
I boken förklarar Rosengren enskilda medlemmars engagemang i flyktingrörelsens med att 
dessa har en eller flera gemensamma egenskaper, som exempelvis erfarenhet av andra länder och 
världsdelar och en förmåga att se sin tillvaro ut ett bredare perspektiv än bara det egna landets. Att 
de är uppvuxna i ett sammanhang präglat av solidaritet, humanitet och en uppfattning om alla 
människors lika värde. Att medlemmarna själva har en nära relation med personer som har 
flyktingbakgrund eller har en inneboende drivkraft av att vilja göra någonting som känns socialt, 
politiskt och medmänskligt värdefullt eller att ha ett starkt behov av att värna om den egna 
yrkesetiken. En del kommer från en vänsterbakgrund med önskan om en rättvis fördelning av makt 
och tillgångar. Hos vissa finns också en vilja att vara i samma sammanhang som personer som gör 
viktiga och riktiga saker, vissa innehar också en stark livsfilosofi om vad som är rätt och fel.   
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Vägen till att ta ställning ter sig enligt Rosengren tämligen enkel. Antingen blir man övertalad av 
någon man respekterar eller så kommer en människa i ens väg och man handlar utifrån principen 
om människors lika värde (Rosengren 2009).  
 
 
1.6 Frivillighet 
Vad som är kännetecknande för en frivilligorganisation kan kortfattat beskrivas genom tre 
frivillighetsprinciper. Den första principen är att en medlem frivilligt kan välja att gå ur eller stanna 
i organisationen samt att medlemmen inte styrs av ett ekonomiskt tvång att förvärvsarbeta. Den 
andra principen innebär att medlemskapet inte medför några skyldigheter att utföra speciella 
arbetsuppgifter samtidigt som medlemmen har rättigheter att delta i organisationens aktiviteter. Den 
tredje frivillighetsprincipen är att det individuella motivet till medlemskap överensstämmer med 
organisationens mål. En person är med andra ord medlem av den anledningen att den tror på och 
bejakar det organisationen arbetar för. Organisationen gör det möjligt för individen att engagera sig 
i något som inte hade gått att göra på egen hand. Frivillighetsorganisationer har bildats av 
människor med gemensamma intressen och som vill öka sina möjligheter till att förvekliga sina 
ideal. En kan säga att eftersom flera vill åt samma håll så stärks den enskilda individens förmågor, 
därför kan organisationen ses som en förlängning av individen. De huvudsakliga samhällsrollerna 
som frivilligorganisationer har är att sprida idéer och ny kunskap (Boström och Forssell m.fl., 
2004). 
 
 
1.7 Asylgruppen 
Asylgruppen i Malmö startades 1991 och de jobbar med gömda flyktingar och asylsökande. De ser 
arbetet som en del av den globala kampen för jämlikhet, soldaritet och frihet. Organisationen är 
ideell och arbetar praktiskt med att hjälpa och stödja personer som drabbats av Sveriges restriktiva 
flyktingpolitik. En viktig del av det praktiska arbetet är direktkontakten där organisationen hjälper 
till med bland annat kontakt med Migrationsverket och andra myndigheter, tillgodose behovet av 
sjukvård, hitta en skola som tar emot gömda barn och att hjälpa till och hitta en bra advokat. 
Organisationen bidrar även med ekonomiskt stöd som advokatkostnader, mediciner, mat, hyra eller 
andra livsnödvändigheter. Inom asylgruppen är det politiska en central del. Organisationen är med i 
kampen för ett samhälle där ingen exkluderas eller diskrimineras, för ett samhälle där alla är lika 
värda och där de mänskliga rättigheterna är mer än bara en vision. Asylgruppen jobbar med detta 
genom att hålla i föredrag, organisera demonstrationer, delta i debatter samt att skriva artiklar.  
Organisationen ser inte på olika människoöden som Migrationsverkets enstaka misstag utan som 
orsakad av en systematisk uteslutande flyktingpolitik. Enligt asylgruppen hemsida är Sverige det 
land som flest gånger har prickats av FN för att ha skickat människor till länder där de riskerat 
tortyr. 
Svensk flyktingpolitik skapar gömda flyktingar  det är upp till oss att bestämma hur begränsade 

deras liv måste vara  
 
 
1.8 Ingen människa är I llegal 
Åren kring 2000 startades en ny organisation av relativt unga personer, Ingen människa är illegal. 
Denna organisation ses ofta som mer offensiv jämfört med de tidigare asylgrupperna. Många som är 
engagerade i Ingen människa är illegal är knutna till universitet och högskolor.  
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De bedriver opinionsarbete, samlar in pengar genom olika aktiviteter samt konkret hjälp till 
papperslösa. Ofta handlar det om kontakt med sjukvård, läkare, om mat och bostad. Personer som är 
med i Ingen människa är illegal är engagerade i ett globalt rättviseperspektiv och är emot att 
nationsgränser hindrar människors rörlighet (Rosengren 2009). 
 
Ingen människa är illegal arbetar politiskt med att lyfta frågor kring papperslösa och asylsökandes 
rättigheter. De påverkar politiska beslut samt bildar opinion, föreläser på skolor och andra ställen 
om sitt arbete samt om papperslösas situation, är med i kampanjer och nätverk samt organiserar 
manifestationer. Praktiskt arbetar organisationen med att stödja personer som valt att gömma sig 
efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Stödet sker i form av allt mellan boende till mat till 
kläder till kollektivtrafik-kort. De ordnar skolplatser, bidrar med juridisk hjälp och följer med till 
läkare. För att kunna bedriva verksamheten och samla in pengar anordnas stödspelningar och 
festivaler. Ingen människa är illegal är en verksamhet utan hierarkier och alla som vill hjälpa till 
utifrån nätverkets programförklaring är mer än välkomna. Nätverket består av flera lokalgrupper 
och det är upp till dessa själva att ta beslut och genomföra projekt. Grupperna skiljer sig delvis åt av 
den andledningen men alla har gemensamt att arbeta praktiskt och politiskt för papperslösas 
rättigheter (Ingen människa är Illegal 2013). 
 
 
1.9 Alsike kloster 
Alsike kloster har jobbat med flyktingarbete sedan 1978. De har ett omfattande engagemang kring 
denna utsatta grupp i det hårda flyktingklimatet som råder i Sverige. De har genom åren fått stor 
erfarenhet och samverkar idag med många andra organisationer som har samma mål. Klostret har 
genom sitt arbete hjälpt många enskilda samt familjer från olika grupper med att få en framtid i 
Sverige. 

 
 
 
1.10 Utökad solidaritet 
Agustín (2012) beskriver hur Danska och Spanska ideella organisationer diskursivt framhäver 
solidaritet med migranter och deras perspektiv inom deras respektive nationella ramar som grund 
för en förändrad migrationspolitik. Även om migration är ett internationellt fenomen och 
exempelvis EU antagit gemensamma förhållningsätt till migration så är fortfarande integration 
nationella frågor. Studien fokuserar på diskursen som produceras av organisationer som vill 
förändra den sociala och politiska situationen för immigranter. Nationalstatens försvagande har 
debatteras till följd av att ekonomi idag i stora drag är internationaliserat, dock har nationalstaten 
fortfarande stor kontroll över sin gräns och över vilka personer som befinner sig innanför den. 
Migrationen har ökat och länder måste hitta ett sätt att hantera detta, multikulturalitet är en 
oåterkallelig process. Danmark har förhållandevis låg invandring och migrationspolitiken har blivit 
mer åtstramade de senaste åren, idag är politiska flyktingar den vanligaste migranten till Danmark. 
Diskursen i Danmark fokuserar på migranter som belastningar för välfärdssystemet (Augustín 
2012). 
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Spanien har på kort tid gått från ett utflyttningsland till ett land som tar emot stora flyktingströmmar 
framförallt från Afrika. År 2000 var första gången migration blev en stark politisk fråga och på 
grund av bristande välfärdssystem och en stark ställning för Ideella organisationer skapat ett 
skuggsamhälle.  
 
Staten prioriterar kontroll över gränserna och integration på arbetsmarknaden som 
migrationspolitiska instrument.  De flesta organisationerna som intervjuats tar inte en tydlig politisk 
ställning utan försöker istället locka brett deltagande och fokuserar på mänskliga rättigheter för att 
förstå hur migration uppkommer, att personer som flyr gör det för att de inte har ett val. Genom att 
framhålla en solidaritetsdiskurs försöker organisationerna påverka människor att tänka på ett annat 
sätt att tänka runt migration, ibland motsatt till den dominanta diskursen. Frivilligorganisationerna 
positionerar sig mot olika frågor och försöker tillbakavisa diskriminerande praktiker. Mänskliga 
rättigheter tolkas i den nationella kontexten för att påvisa den situation som migrationer sätts i för 
att få opinionen att regera mot praktikerna som gör detta och de bakomliggande politiska besluten.   
När iden om nationell sammanhållning förändras måste solidaritet förstås i ett bredare perspektiv än 
nationsgränser (Augustín 2012). 
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2. Metod 
 
2.1 Datainsamlingsmetod 
Eftersom syftet med denna studie är att förstå och tolka individers upplevelser, snarare än att dra 
generella slutsatser för hela populationen eller presentera objektiv fakta valdes kvalitativa intervjuer 
som metod för insamling av data. Semi-strukturerade intervjuer ansågs kunna besvara 
frågeställningarna för denna studie. Den här typen av metod ger en inblick i intervjupersonens 
sociala verklighet samtidigt som det blir relativt fritt för intervjupersonen att dela med sig av 
upplevelser och tankar under intervjun. I semistrukturerade intervjuer är det viktigt att intervjuaren 
får ett så rikt svar som möjligt. En teknik som användes för detta ändamål kallas probing vilket 

obing kan även göras genom att intervjuaren instämmer med nickningar eller 
 (Fejes 2009).  

 
 
2.2 Tillvägagångssätt  
Inledningsvis kontaktades intervjupersonerna som vi kommit i kontakt med genom en personlig 
bekant. Genom telefonkontakt bestämdes tid och plats för intervjuerna. Deltagarna fick själva välja 
vart mötet skulle ske. Intervjuerna utfördes hemma hos en bekant där det gick att utföra intervjuerna 
ostört. Vid två av de tre intervjuerna var båda författarna närvarande, den tredje utfördes av en av 
författarna. Innan intervjuerna hade förberedelser gjorts genom att skriva en intervjuguide med 
semistrukturerade frågor som var indelade i fyra teman (Se bilaga, intervjufrågor). I en 
semistrukturerad intervju har intervjupersonen stor frihet i sina svar och intervjuaren har även 
möjlighet att ställa följdfrågor om det behövs (Bryman, 2011). Intervjupersonerna hade blivit 
informerade och gett samtycke till att intervjuerna skulle spelas in samt att de skulle ta cirka en 
timme. Intervjuerna spelades in på en mobil där ljudfilen sedan överfördes till en dator för att 
möjliggöra en transkribering. Efter transkriberingen lästes materialet från samtliga intervjuer 
igenom grundligt för att få en överblick av den insamlade informationen. Vidare gjordes en öppen 
kodning av allt material som går ut på att bryta ner, jämföra och studera materialet för att sedan 
göra en mer selektiv kodning där koder och kategorier valdes ut som ansågs vara återkommande 
samt centrala i empirin för att skapa en teori. Båda författarna har varit delaktiga i alla moment i 
denna studie.  
 
 
2.3 Urval 
För att komma i kontakt med personer att intervjua har vi använt oss av ett icke-sannolikhetsurval. 
Ett icke-sannolikhetsurval innebär att vissa personer ur en population har större chans än andra att 
komma med i studien. Vidare är urvalet ett bekvämlighetsurval som är en typ av icke-
sannolikhetsurval som innebär att forskaren använder sig av personer som för tillfället finns 
tillgängliga (Bryman 2011). Att intervjua alla personer som är engagerade inom det valda området 
är inte genomförbart, både med tanke på tiden och svårigheter att få en tydlig bild av hela 
populationen. Intervjupersonerna hittades genom en personlig kontakt som själv jobbar med 
papperslösa, kravet var att personerna skulle ha ett personligt engagemang på personnivå och jobba 
aktivt med direkta kontakter med papperslösa. 
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2.4 Analysprocess 
I uppsatsen har en grounded theory-inspirerad analysmetod använts. Intervjuerna har transkriberats 
och kodats för att i slutänden resultera i en teori. Denna teori kommer även att jämföras med en 
tidigare befintlig teori i resultatdelen. För att förtydliga har studien inte utförts strikt enligt grounded 
theory utan den har enbart inspirerats genom att inneha teorigenerering samt ett induktivt 
förhållningssätt (Bryman 2011). Dock togs också en tidigare teori med för att jämföra teorin skapad 
i resultatet, detta skedde dock i ett sent skede av analysen. Jeppsson Grassmans teori togs med för 
att göra en jämförelse med en tidigare teori, detta för att ge en bredare bild av ideellt engagemang. 
 
För att visa hur analysen har genomförts och hur skapandet av koderna samt kategorierna har gjorts 
kommer här visas på hur obehandlad transkriberad text blir till koder som sedan delats in i olika 
kategorier. För att förtydliga processen valdes ett stycke som innehåller två koder som senare kom 
att ingå i en av våra slutgiltiga kategorier som redovisas i resultatdelen. 
 

 ja när jag har jobbat med den här frågan i många år och jag blir så känslig   
jag har också letar efter info väldigt intresserad av det här, och jag ser att länder  

 gränser det är oundvikligt, att dem kommer att försvinna för dem står i vägen, de 
är,  de skapar jä  dem skapar  
konflikter, dem skapar krig, dem skapar orättvisor, dem skapar migranter som dör, 
dem skapar migranter splittrade familjer, dem skapar fängelser, dem skapar  
liksom en jättestor apparat av kontrollsystem, det är ju bara det, dem måste försvinna,  
det går ju inte att ha gränser i vår värld som det ser ut nu för alla kan ju flytta, och  
det är en väldigt orolig värld där gränser gör att världen blir ännu mer orolig,  
och om man ska fortsätta upprätthålla dem här gränserna så måste vi gå med på att  
vi måste skapa en apparat som liknar förintelsen, som vi alla tycker att det var jättedåligt  
och tar avstånd, vi avskyr det men vi håller på och bygga  
 
Detta stycke resulterade i dessa koder:  
Jobbat med frågan i många år, 
Blir känslig 
Letar efter info och är väldigt intresserad 
Jag ser att länder, gränser kommer försvinna 
De står i vägen 
Skapar konflikter, krig, orättvisor. 
Skapar migranter och splittrar familjer, skapar apparat av kontrollsystem 
De måste försvinna, det går inte att ha gränser i en värld som det ser ut nu 
Alla kan ju flytta 
En orolig värld där gränser gör världen ännu oroligare 
Fortsätter vi upprätthålla dom skapar vi en apparat som liknar förintelsen 
Som alla tycker är dåligt 
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Vi avskyr men samtidigt bygger samma sak. 
 
Det första som gjordes efter kodningen var att sortera alla koderna utifrån vilka som liknade 
varandra. Det var i detta skede som empirin från alla tre intervjuerna slogs ihop. Efter att ha 
transkriberat och kodat de tre intervjuerna fanns cirka 700 koder som resulterade i  17 kategorier.  
Exempel på några av dessa kategorier är:  
Andra politiska engagemang 
Om det var olagligt 
Syn på papperslöshet/papperslösa 
Förvar 
Länder och gränser 
Organisationen 
Organisationsklimat 
Omgivningens syn på arbetet/organisationen  
Engagemang. 
 
Koderna från det utvalda stycket hamnade alla förutom en i kategorin Länder och gränser medan  
en kod Letar efter info och är väldigt intresserad hamnade inom kategorin Engagemang. 
 
Det blev tydligt att dessa kategorier var alltför många, vida och otydliga för att passa syftet med 
denna studie. En svårighet i detta skede var att materialet var otympligt och svårt att överblicka. När 
alla koder hade placerats inom en kategori studerades dessa var för sig och sedan valdes de koder 
som upplevdes särskilt relevanta ut. Mycket av det som togs bort ansågs dock vara intressant men 
inte för den här studien. Exempelvis kategorin förvar och de koder som den innehöll. De utvalda 
koderna uppgick till cirka 100 stycken och utifrån dessa skapades fem nya kategorier. De fem 
kategorierna studerades noggrant och utifrån dessa skapades den teoretiska modellen som 
presenteras i resultatdelen. 
 
Från det transkriberade stycket användes två koder till en av dem fem slutgiltiga kategorierna med 
namn Gränsfritt men inte gränslöst. Och dessa var: 
Länder och gränser kommer försvinna.  
Det är en omöjlighet att ha kvar gränser i världen som det ser ut idag.  
 
 
2.5 Metodologiska reflektioner 
De metoder som använts till denna studie anses passa syftet samt frågeställningarna. Att använda 
kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod gav fylliga svar på studiens frågeställningar. I 
studien har enbart tre personer intervjuats och det kan diskuteras hur detta speglas i resultatet. Dock 
har alla tre intervjuer använts i stor utsträckning både i resultatet samt i analysen.  
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Intervjupersonerna gav liknande svar på många av frågorna men samtidigt kan resultatet inte 
generaliseras. Det kan tilläggas att detta inte heller var syftet med denna studie. Angående urvalet 
av intervjupersoner anses ett bekvämlighetsurval vara bra sett ur ett tidsperspektiv samt att det gick 
smidigt att komma i kontakt intervjupersonerna. Eftersom den insamlade empirin blev ett alltför 
omfattande material har vissa delar som inte var relevanta utifrån syftet valts bort. För att å andra 
sidan styrka studiens resultat har ett så objektivt förhållningssätt som möjligt intagits till empirin 
genom att låta empirin tala för sig själv och inte lägga in egna värderingar. 
 
2.6 Etiska överväganden 
Eftersom personer som engagerar sig för papperslösa arbetar under ett övervägande hot för den 
papperslösas säkerhet, och deras deltagande i en studie skulle kunna försvåra arbetet med 
papperslösa, genom att känsliga uppgifter om arbetet blev uppenbara i arbetet har särskilda etiska 
överväganden gjorts i denna uppsats. Konfidentialitetskravet syftar till att skydda deltagarna från att 
bli identifierbara när forskningen presenteras (Kalman 2012). Platser eller specifika händelser har 
av den anledningen lämnats utanför uppsatsen, också intervjupersonernas sysselsättningar har 
utelämnats.  
 
Att genomföra en forskning där människor ingår innebär alltid ett etiskt ställningstagande då val av 
metod och tillvägagångssätt måste väljas med omsorg för att inte utsätta deltagarna för skada eller 
risk (Kalman 2012). 
 
Innan intervjuerna genomfördes fick intervjupersonerna en genomgång i studiens syfte och 
frågeställningar samt att allt deltagande var frivilligt och att intervjupersonerna själva hade 
möjlighet att avsluta och avbryta sitt deltagande vid valfri tidpunkt och att de själva valde om de 
ville besvara intervjufrågorna eller inte. Alla deltagare var myndiga och därför behövde inte 
intervjuarna söka samtycke hos andra än intervjupersonerna. Alla uppgifter om intervjupersonerna 
har lämnats utanför studiens resultat (Bryman 2011). 
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3. Teori 

Från Jeppsson Grassmans analys i boken För andra och för mig  (1997) framgår att personers 
engagemang inom frivilliga organisationer är en process som förändras över tid och där 
drivkrafterna för engagemanget inte alltid är detsamma. Därmed blir svaret på frågan om varför en 
person började sitt frivilliga arbete inte detsamma som varför en person fortsätter med det. 

För att beskriva vad som får individer att inleda samt vad som får individer att fortsätta sitt 
engagemang talar Jeppsson Grassman om drivkrafter. Enligt denne finns det två typer av drivkrafter 
som beskrivs som inre och yttre drivkrafter. Yttre drivkrafter till att personer väljer att engagera sig 
beskrivs som specifika sammanhang och händelser i en persons liv som skapar behov av aktivitet, 
exempelvis personliga behov eller livskriser. Eftersom inte alla individer i liknande sammanhang 
och händelser väljer att engagera sig i frivilligt arbete måste vi anta att det även finns inre 
drivkrafter till engagemanget. Jeppsson Grassman beskriver att för att få en tydlig bild av 
drivkrafterna som ligger till grund för frivilligt arbete måste forskarna studera både de inre samt 
yttre drivkrafterna. För att kunna tala om inre drivkrafter menar Jeppsson Grassman att den 
frivilliga insatsen måste ses som en medveten handling som utgår från inre idéer, värderingar och 
behov från individens sida samt att handlingen strävar mot ett mål. Det finns flera olika motiv 
bakom varför en individ väljer att engagera sig. Exempelvis visade det sig att den sociala status 
samt samhörigheten som frivilligarbetet ger inte är ett motiv i sig utan ses snarare som en positiv 
konsekvens. De viktigaste motiven var nästan alltid förknippade med det ömsesidiga utbytet eller 
med den andres väldfärd och/eller med arbetsinsatsen i sig.  

En slutsats som Jeppsson Grassman kommer fram till i boken förklarar intentionerna till en individs 
frivilliga arbete med att det handlar om ett ständigt förverkligande och en pågående gestaltning av 
den egna identiteten, där avsikterna och handlingarna hela tiden berör både min egen samt andras 
välfärd. Detta centrala existentiella behov beskrivs som den samlande drivkraften för det frivilliga 
arbetet. Genom att gestalta både sin egen samt andras välfärd skapas mening och sammanhang i 
livet (Jeppsson Grassman, 1997). 

En central drivkraft som Jeppsson Grassman beskri
. Med detta menas individens behov av att uträtta något, hjälpa andra och gestalta sig 

själv.  

För att förstå motiv och drivkrafter har forskningen tidigare varit in - - 
synsätt där det antingen handlar om altruism eller egoism. Detta synsätt har inte visat sig fungera 
särskilt väl utan för att förstå drivkrafterna måste -  det vill säga att 
en individ ger genom att hjälpa någon och får tillbaka genom psykiskt välbefinnande. Om en 
individ själv har erfarenheter av svårigheter eller svagheter kan detta ofta vara en drivkraft till 
frivilligt arbete, dessa erfarenheter underlättar identifikationen med den andra och motiverar till en 
insats (Jeppsson Grassman, 1997). 
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4. Resultat 

Här kommer resultatet från intervjuerna presenteras. Resultatet delas in i fem olika kategorier. Fyra 
av dessa beskriver på olika sätt varför det är viktigt för intervjupersonerna att ha ett engagemang 
samt olika delar som är viktiga för att intervjupersonerna ska fortsätta orka vara engagerade. Den 
femte kategorin handlar om faktorer som gör engagemanget jobbigt, faktorer som leder till att 
engagemanget blir en börda och i vissa fall kanske till och med slutar fungera.  I varje kategori finns 
citat från alla intervjudeltagare presenterade, detta var inte en uttänkt strategi utan när resultatet 
sammanställdes så föll det sig på detta sätt. I slutet av detta kapitel presenteras en teoretisk modell 
baserad på intervjuresultatet. 
 
 
4.1 Det är inte engagemang, det är Jag. 
Första kategorin handlar om att intervjupersonerna inte upplevde att det fanns en tydlig skiljelinje 
mellan vad som var engagemang och vad som inte var engagemang. Snarare var det som att 
engagemanget var en del av intervjupersonernas identitetet. 
 
Detta illustreras i citat som 

Det beror ju på liksom på vilken nivå, alltså nu väldigt stor plats, alltså  
bara liksom, både tid tankemässigt, och alltså identitetsmässigt så är det ju jätte  
mycket, stor del tycker ja. Att ja liksom identifierar mig med en person som tillhör den  

 
 
Intervjupersonen låter engagemanget bli en del av sin identitet, som den identifierar som en del av 
rörelsen. Nästa citat beskriver hur svårt det är att skilja på livet och engagemanget.  

 [ jag]  menar jag vet inte kan inte riktigt skilja på vad som är ett engagemang eller vad som är 
eller vad är liv och vad är inte engagemang[  jag]  menar allt är ju det  
 
Nästa citat belyser problematiken att prata om engagemanget som just ett engagemang när det inte 
är någonting som går att välja att göra eller inte. Eller att det är ett privilegium att kunna välja.  

 jag tycker bara själva begreppet engagemang är, jag vet inte, drar mig lite för att prata om det 
för [ jag] , inte för att jag har någon definition, ordboksdefinition, klar för mig ja vet inte vad det 
betyder riktigt men jag känner lite vibbarna av att det är någonting man kan välja och så kan man 
välja att inte göra det när det passar liksom, och jag förstår ju var det kommer ifrån och 
bakgrunden till det, men jag tycker det är ganska tråkigt att prata om det på det sättet, det visar ju 

 
 
Citatet nedan visar på hur svårt det är att när en intervjuperson tagit ställning att då måste den 
fortsätta att organisera sig, annars blir den, en del av det den kämpar emot.   

 
att det är omöjligt att inte vara i det för att då skulle man liksom bli en del av allt det  
här andra som man försöker, å kämpa emot, alltså att ha alla dem personerna som vill 
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nått annat liksom runtom sig är ju det enda som gör att man kan vara kvar i huvudtaget 
 

 
En annan intervjuperson upplever sitt engagemang som meningen med livet. 

ag tror det handlar om liksom meningen med livet, att känna sig 
meningsfull, att känna att man tillhör ett sammanhang, att jag känner att jag tillhör ett 

 
 
 
4.2 Det är viktigt med gemenskap. 
Nästa kategori handlar om gemenskap, för alla intervjupersonerna var det väldigt viktigt att känna 
gemenskap och att arbetet i grupp var något som gjorde att personerna orkade med arbetet, att ha 
andra som delade samma upplevelser och kunde relatera. Att känna gemenskap och sammanhang.  
Det var lätt att bli nära vän med andra personer inom organisationen, det handlar om en gemenskap 
inom gruppen men också en gemenskap med personerna som gruppen engagerar sig i.  
 
Citatet förklarar att vänskap inom gruppen är vad som får gruppen att fortleva 

mening tror ja, mycket det här med att känna sammanhang tror jag, jag tror inte jag skulle orka om 
 

 
En av intervjupersonerna upplever sig bli bättre en politisk person av att ha nära relation med de 
arbetet handlar om.   

 
också ha väldigt nära relationer med dem som berörs [av]  frågorna som jag driver  

 
 
Det är de andra i gruppen som ger styrkan att orka fortsätta. 

ag]  skulle aldrig vilja vara i ett sammanhang som inte gör sitt bästa för att försöka förändra det 
som är ikring liksom. Så det ger mig väldigt mycket styrka att hålla kvar ork och också att, liksom 
fortsätta att vara en politiskt tänkande perso  
 
Intervjupersonen vill inte ha ut något av sitt engagemang men har fått sina bästa vänner av det.  

ag vill inte ha nått eller liksom jag vet inte om ja tänker på det sättet. men ja kan 
 

Gruppen tar hand om varandra. 
i tar hand om varandra och det är mycket olika saker i personers liv som vi tar hand om inom 
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4.3 Det medmänskliga är ingenting utan politiken. 
Nästa kategori handlar om att de humanitära insatserna behöver en politisk dimension för att vara 
meningsfulla. 
 
Det politiska sammanhanget är en drivkraft. 

ar ni vet en sådan, hej 
jag går hem och besöker, ja men någon som lite mer röda korset humanitär insats som man också 

 
 
Det är viktigt att det inte blir bara välgörenhet utan att det hela tiden finns en politisk tanke för. 

 
 
Det är svår att separera det politiska och det humanitära. Det ena blir tomt utan det andra. 

 går att separera riktigt för mig, de hänger liksom väldigt mycket ihop, för jag 
tycker att det politiska. När det bara handlar om att driva olika frågor då tycker [ jag]  det blir 

 
 
Intervjupersonen upplever att fokus ibland hamnar på enskilda fall när det är en större politisk 
fråga.  

bland det här medmänskliga, inte medmänskliga. Fokus på en människa tar jättemycket, skymmer 
 

 
Den antirasistiska rörelsen måste våga agera  

tt det är mycket mer som med antirasistiska rörelsen som är inblandad i Sverige i jättefint att det 
är mycket kyrkor som är med i flykting rörelsen men dem andra måste ju också ta ställning, och 

 
 
 
4.4 Gränsfritt men inte gränslöst 
Intervjupersonerna gav alla sina tankar runt hur de såg på nationalstater och gränser och de ville alla 
att nationsgränser som de ser ut idag inte längre kan existera. Att inte legitimera gränser blir ett sätt 
att leva i utopin om en värld med mindre gränser. 
 
Gränserna ska inte bara tas bort. 

en jag är ju inte för den här öppna gränser som är den mer liberala, alltså då man bara tar bort 
 

 
Att arbeta med No-border-politik i praktiken är att skapa en liten plats där gränser inte påverkar på 
samma sätt som det gör de flesta andra platser. 

-border-politik i praktiken är just att göra saker så att människors liv blir mindre påverkade av 
gränser och nationalstater det är ett  
 
Länder och gränser kommer försvinna.  

ag ser att länder alltså gränser, det är oundvikligt att dem kommer att försvinna för de står i 
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Det är en omöjlighet att ha kvar gränser i världen som det ser ut idag.  

  
 
En av intervjupersonerna är för att gränser ska upplösas. 

ag]  ser på det som någonting väldigt aggressivt som stänger ute och som jag jobbar för att dem 
 

 
 
Drömmen om en värld där gränser mellan människor inte längre existerar.  

ag kommer om jag lever då så kommer jag vara mycket lyckligare om gränser tas bort och att de 
och skillnader som finns mellan människor på grund av deras utseende, medborgarskap och andra 

 
 
 
4.5 Ensam är inte stark! 
I intervjuerna kom ofta ämnet om ensamhet upp som något negativt, det var ensamhet som gjorde 
att personer brände ut sig och det fanns en önskan om en struktur där de enskilda engagerade 
personerna aldrig skulle känna sig ensamma, vissa strukturer handlade om en svårighet för nya 
personer att ta sig in i gruppen.   
 
Personer inom gruppen som inte har privata kontakter med andra i gruppen ska också kunna få stöd 
och inte känna sig ensamma.  

at och vilket är en jättestor och sårbar eller dålig grej som man, 
det är därför det ska vara en grupp som har en struktur där det går man vet, man ska kunna inte 

 
 
Intervjupersonen jobbar mycket själv men önskar sig ett system där flera engagerade stödjer 
varandra i större utsträckning.  

obbar mycket själv, en ensam och så men också med i en grupp, men just på grund av som jag sa 
till dig, att det inte är så många som åker till förvaren så gör jag det mycket själv, och jag får pepp 
och sådant där, men det skulle vara mycket bra om man kunde ha ett system av mer stöd till 

 
 
Det är ensamheten som gör att många bränner ut sig.  

en[ jag]   
 
Det är ett stort ansvar att ensamt bära på sina axlar. 

, eller den har fått någon slags sista väg 
här, men sådana saker är ju helt tycker jag, det är helt sjukt svårt att hantera alltså bara senast 
igår som vare någon som bara, kom ihåg nu  
 
Att vara aktiv i många år tar kraft.  

[Jag]  skulle vilja liksom vara mer, om ja skulle få alltså det är inte som att jag 
skulle vilja vara så som jag var 2005-6-7 kanske, men man  
 



17 
 
 
 
 
 
 

När det känns som att alla i gruppen har lika mycket kan det upplevas som svårt att söka stöd hos de 
andra då de har lika mycket som en själv.  

, och försöker man få hjälp så vet 
man att man också frågar om det av någon som kanske har lika mycket själv, jag upplever väl inte 

 
 
Det finns många som måste sluta i gruppen då de bränner ut sig. 

äkert, [ jag]  kan inte nu precis komma på, men jag tror att många bränner ju ut sig på ett eller 
 

 
 
4.6 Teoretisk modell: 
De intervjuade som arbetar med papperslösa drivs av ett medmänskligt engagemang och önskan om 
en politisk förändring. Det är den politiska förändringen som är huvudändamålet i frågan då 
engagemanget är knutet till specifika individer påverkade av en specifik politisk situation. 
Personerna som engagemanget berör kan inte hjälpas utan en politisk förändring då deras situation 
är en situation skapad i ett politiskt klimat. Intervjupersonerna ser sitt arbete som något de skulle ha 
mycket svårt att välja bort.  
 
Skyddsfaktorer för att kunna fortsätta arbetet är nära kontakter med de andra som också arbetar, en 
stark gemenskap inom gruppen som skapar ett klimat där det skapas energi för att fortsätta med 
arbetet.  
 
Riskfaktorer för att inte kunna fortsätta arbetet är att bli ensam med för mycket ansvar för andra 
personer, intervjudeltagarna beskrev andra som bränt ut sig av olika anledningar och inte kunnat 
fortsätta arbetet där en stark faktor var ensamhet och brist på gemenskap. 
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5. Analys 

Det är inte engagemang, det är Jag 
En central drivkraft enligt Jeppsson Grassman är genomförandet av det existentiella projektet.  
Vilket handlar om personers behov av att uträtta något, hjälpa någon och gestalta sig själv.  
Intervjupersonerna sa mycket som kan kopplas till denna del av teorin där de pratade om 
engagemanget som en del av sig själv, något som inte gick att välja och något som handlade om 
självidentifikation. Engagemanget kanske inte började så utan kanske mer som ett intresse för 
frågan för att sedan leda till att bli en del av personernas självbild. Intervjupersonerna hade alla på 
olika sätt kommit att organisera sig. Men samtidigt går det att se det som att viljan till förändring 
bara skulle handla om ett självförverkligande projekt. Så antyder det också att den sociala kontext 
vi lever i skulle vara någonting konstant och oföränderligt och att ideellt engagemang endast skulle 
handla om att positionerna sig som individ i det ena eller andra spektrat av möjliga livsprojekt, att 
vilja förändra skulle handla mer om den egna självbilden än vilja till faktisk förändring.  
 
Det skulle också gå att se som att intervjupersonerna genom sitt aktiva engagemang faktiskt lever i 
en annan kontext än den givna, att inte acceptera den rådande ordningen kan vara ett sätt att leva sitt 
liv så opåverkat som möjligt av de sociala koder som reproduceras i stora delar av samhället. Att 
hjälpa en person att stanna kvar i Sverige samt försöka skapa en kontext där personen faktiskt kan 
fortsätta leva i landet i så liten utsträckning som möjligt påverkat av det utvisningsbeslut som 
personen givits blir inte bara en självidentitetshandling utan också en praktisk implementering av en 
annan önskad social verklighet. Det går att se det som att intervjupersonerna inte gör sitt 
engagemang endast till självpositionering utan också positionerar den sociala kontexten efter sig 
själva.  Därför blir inte själva engagemanget det viktigt utan att leva i den andra kontexten, det är 
inte ett engagemang det är ett sätt att leva. Den teoretiska modellen som skapades utifrån 
intervjuerna ser engagemanget i sig som själva drivkraften där det handlar mer om att 
intervjupersonerna inte kan se sig själva i rådande ordning snarare än de vill positionera sig i den.   
 
 
Det är viktigt med gemenskap 
Enligt Jeppsson Grassman går inte samhörighet och gemenskap att se som drivkrafter bakom ideellt 
arbete, det ses snarare som en positiv konsekvens av engagemanget.  I resultatet framgår att 
gemenskapen är stark och att intervjupersonerna framhåller gemenskapen och vänskapen med de 
andra engagerade samt med de som de engagerar sig för, som en väldigt viktig del i arbetet. 
Samtidigt framgår att det som kan hindra engagemanget är ensamhet. Det kanske inte är en specifik 
drivkraft att söka gemenskap i arbetet, men samtidigt blir det en essentiell del. Kanske borde 
gemenskap snarare ses som den essentiell byggsten i hur det ideella arbetet utformas, det är inte i 
sig en drivkraft att söka sig till en specifik fråga för att få gemenskap men en konsekvens för vilken 
engagemanget blir beroende. 
 
 Att arbeta i en kontext utan gemenskap blir kanske inte en omöjlighet men det blir i alla fall 
betydligt svårare att behålla långvarigt än att göra det i tillsammans med andra. Gemenskapen 
kanske inte bör ses som en viktig drivkraft utan som en viktig byggsten för att det ideella arbetet 
överhuvudtaget ska vara möjligt. Gemenskap ska inte endast studeras som en inomgruppslig 
företeelse utan sker också i stor utsträckning med personerna som det ideella engagemanget rör. 
Intervjupersonerna som ofta delar hem med personerna som de engagerar sig för uttryckte på olika 
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sätt vikten av den personliga gemenskapen som en av grundstenarna för att orka arbeta vidare med 
frågan. Över tid knyts också fasta band som en intervjuperson uttryckte det  

ag vill inte ha nått eller liksom jag vet inte om ja tänker på det sättet. Men [ jag]  kan ju bara se 
 

 
 
Utan gemenskapen skulle gruppen falla i bitar och engagemanget skulle bli upp till den enskilda, 
något som enligt resultatet skulle medföra i att arbetet gick från att belasta personen högt till att 
göra engagemanget så tungt att det inte gick att genomföra. I intervjuerna framgick också att det var 
ett vanligt sätt att börja sitt engagemang just genom att en nära vän var engagerad.  
 
 
Det medmänskliga är ingenting utan politiken. 
Intervjupersonerna tycker mycket på att det inte är den medmänskliga insatsen som är det centrala 
utan att de medmänskliga insatserna behövs i väntan på en politisk förändring. Samtidigt är 
förändring och socialt närhet viktiga delar. Den personliga anknytningen förenklar det politiska 
arbetet genom att ge en dimension av att vara nära de som problematiken gäller. Denna kategori 
sammanfattar till stor del mycket av vad engagemanget handlar om. Intervjupersonerna upplever sig 
leva i ett samhälle som skapar utsatthet hos vissa personer.  
 
Att utföra humanitära insatser blir en bisyssla bredvid det politiska arbetet även om denna tar den 
största delen av tiden. Målet blir aldrig att stanna vid att en person är mätt och har tak över huvudet 
utan engagemanget strävar ständigt mot att förändra kontexten kring varför personen behövt gå 
under jorden från början. Det politiska engagemanget är det viktigaste engagemanget, i vilket fall 
som helst är det som visas upp utåt och det är där som de önskvärda förändringarna ska ske. Det 
verkar dock som att det ena var beroende av det andra, intervjupersonerna var inte intresserade av 
att driva endast en politisk fråga utan uttryckte att närheten med den hjälpta var en essentiell del av 
varför engagemanget fick ta så stor del i intervjupersonernas liv. Grassman lyfter i sin teori helt ut 
de olika dimensionerna av själva insatsen i sig i sin teori, detta är naturligt då Grassman sökt 
gemensamma nämnare för olika engagemang, dock kan det bli problematiskt att titta på ideellt 
engagemang på det sättet då det troligen inte skulle upplevas som etiskt riktigt av en intervjuperson 
som kämpar för exempelvis rätten till abort att i en avhandling betraktas ha samma drivkrafter som 
en person som jobbar ideellt med abortmotstånd (Grassman Jeppesson 1997). Att lyfta ut kontexten 
för det individuella engagemanget blir på ett sätt att blunda för basen för engagemanget och endast 
se en liten komponent av det.  
 
 
Gränsfritt men inte gränslöst 
När det kommer till temat Gränsfritt men inte gränslöst syns ett tydligt gemensam uppfattning hos 
intervjupersonerna, alla är emot hur nationsgränserna ser ut idag. Att vara emot gränser kan ses som 
en självklar del av deras engagemang och drivkraft då papperslösa inte skulle existera om inte 
nationsgränser fanns på det sätt de gör idag. För att vara emot gränssystemet krävs en förmåga att 
kunna se sin tillvaro ur ett bredare perspektiv än bara genom det egna landet, enligt 
Rosengren(2009)  är detta en av dem gemensamma egenskaper som medlemmar inom 
flyktingrörelsen besitter. 
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För att koppla till en del av Grassmans teori kan intervjupersonernas gemensamma syn på länder 
och gränser ses som en inre drivkraft och som strävar mot målet att förändra gränsernas funktion. 
Grassmans beskrivning av inre drivkrafter som en handling som utgår från värderingar och strävar 
mot mål stämmer överens med intervjupersonernas syn på och strävande till att förändra 
nationsgränser. Inte för att säga att kärnan till engagemanget kommer från den gemensamma syn på 
länder och gränser men det kan absolut ses som en faktor som kan förklara att organisationer som 
Ingen människa är illegal och Asylgruppen finns. Boström och Forssell(2007) beskriver skapandet 
av frivillighetsorganisationer som ett gemensamt intresse som bildats av människor med liknande 
ideal och som genom att ingå i en organisation ökar möjligheten till förverkligandet av sitt egna 
ideal. Denna teori utgår då ifrån att alla medlemmar har liknande ideal och vilja till förändring. Av 
resultatet går att avläsa att just synen på nationsgränser har intervjupersonerna gemensamt och att 
arbete mot detta blir ett sätt att förverkliga sina ideal och att leva i en värld med mindre gränser. 
 
 
Ensam är inte stark! 
Intervjupersonerna uttrycker på flera sätt att det är just att känna sig ensam med sina uppgifter och 
sitt engagemang som gör att många bränt ut sig och det som gör att det känns tungt. Jeppsson 
Grassman(1997) nämner inte särskilt mycket om varför engagemang tar slut utan diskuterar endast 
varför personer engagerar sig och börjar engagera sig. Det kan också vara relevant att förstå varför 
personer avslutar sina engagemang och i studien verkar ensamheten vara den stora faktorn som gör 
att det blir för mycket för den enskilda individen att fortsätta. Alla tre intervjupersoner eftersöker 
också någon form av system för att kunna avlasta den enskilda individen, det verkar dock svårt att 
hitta den tiden och möjligheten att ha tid att ta vara på de olika individerna i gruppens behov då 
väldigt många som engagerar sig verkar få väldigt stort ansvar och många arbetsuppgifter. En 
problematik som nämns är att de personer som har nära vänner inom gruppen har lättare att få stöd 
från den sociala närvaron samtidigt som personer utan nära sociala band i gruppen lättare blir 
ensamma med sina arbetsuppgifter.   
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6. Slutdiskussion och vidare frågeställningar 
 
Olika engagemang har olika konsekvenser, när en intervjuar personer som ideellt engagerar sig i 
olika frågor kan svaren bli ganska likvärdiga, det handlar om en situation som kräver förändring 
och där personen som engagerar sig kan se sig själv som personen som vill skapa den förändringen 
som personen ser behövs. Det finns dock fler dimensioner till varför vissa personer engagerar sig i 
specifika problematiker samt vad engagemanget får för konsekvenser. Personer som engagerar sig 
för papperslösa verkar låta engagemanget förändra deras liv i stor utsträckning, eller även om de 
inte är beredda på det från början så blir det en konsekvens.  
Engagemang för papperslösa är inte ett engagemang som tar paus eller går att gå hem ifrån, det blir 
en konstant följeslagare som kanske till och med flyttar in i ditt vardagsrum. Därför skiljer sig också 
engagemanget för papperslösa sig mycket från andra engagemang, det blir inte ett engagemang som 
utförs under en specifik tid på en specifik plats utan ett engagemang som tar sig in i hemmet, in i 
själva livet, där olika insatser kan behövas när som helst. Starka band byggs som när som helst kan 
brytas för att en person blir frågad om legitimation vid fel tillfälle.   
 

 sätt att se 
på ideellt engagemang, det är något som enkelt kan kopplas till en västerländsk, kristen kontext. 
Den som har ska hjälpa den som inte har. Detta sätt att se på ideellt arbete går också att se som 

 

ytterst tragiskt sätt att se på ideellt engagemang. Det skulle gå att se ideellt engagemang snarare 
som att olika personer har olika världsprojekt, olika tankar om vilka egenskaper de vill att världen 
ska besitta och sedan försöker de hitta ett sätt att göra detta i praktiken. 
 
Papperslöshet är ett ämne som berör. Att arbeta med frågor som rör papperslösa blir på alla sätt ett 
ämne som berör och upprör, att läsa historier om övergrepp och förnedring som lett till flykt och att 
individer sedan åter igen förnedras och skickas tillbaka till övergrepp och förnedring är påfrestande. 
Ofta blir det svårt att förstå hur Migrationsverket förklarar sina avslag, och det blir ett 
ifrågasättande över varför det är viktigare att bevisa sina exakta svårigheter än att vara säker på att 
detta inte är sanningen. Samtidigt finns det idag ingen uppföljning från Migrationsverkets sida över 
vad som händer med de personer som utvisas då de inte upplever att det är deras ansvar. Idag utsätts 
de flesta myndigheter kvalitetsäkrande insatser där beslut och insatser ska leda till resultat för att få 
resurser. Om Migrationsverkets insatser leder till att människor lider borde ju rimligtvis också dessa 
kvalitetsäkras och utföras på ett sådant sätt att människor inte ska lida? Sverige är det land i världen 
som flest gånger dömts i FN för att utvisa människor till tortyr, med det som bakgrund kanske det 
vore lämpligt att se över migrationspolitiken som helhet. 
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Bilaga, intervjufrågor. 
 
Introfrågor:  
Ålder:?  
Huvudsaklig inkomstkälla? 
Bakgrund typ? 
Hur länge har du varit kontaktperson/engagerat dig praktiskt? 
Hur/Varför började ditt engagemang och hur kom du i kontakt med organisationen osv? 
Tidigare erfarenheter av annat ideellt arbete? 
Har engagemanget ändrats över tid? olika sätt att jobba på osv. 
 
Problemformulering: 
Förklara vad det innebär att vara papperslös?  
Vad är problemet, varför finns det papperslösa?  
 
Engagemanget praktiskt: 
Hur ser engagemanget ut: praktiskt, hur mycket tid/pengar läggs? 
Hur fungerar den ekonomiska situationen ut för den papperslösa, hur löses den? 
Vad är det önskvärda, vad är en skälig levnadsnivå?  
Vem bestämmer det? Om det inte fungerar hur ges stöd? 
Vad gör du i förhållande till den papperslösa, dagsvis, veckovis, månadsvis, årsvis? 
Vad är organisationens roll i det praktiska arbetet? 
 
Vad är målet?   
Personligt mål för dig? 
Personliga mål för den papperlösa, långsiktiga mål, kortsiktiga mål.  
Organisationens mål? 
 
Personligt engagemang: 
Varför är engagemanget viktigt inte på en personlig nivå utan? 
Vad får du ut själv av arbetet med papperslösa? 
Är det mer en Politiskt/ideologisk fråga eller ett medmänskligt engagemang? 
Hur ser omgivningen på arbetet, vilka får veta, vilka hålls utanför? 
Har du andra politiska engagemang simultant? 
Hur stor plats i ditt liv får engagemanget ta? 
Hur viktig är organisationen runtomkring för dig personligen? 
På vilka sätt kan du få emotionellt stöd i ditt arbete organisationen/ privat? 
Skulle du vilja att organisationen jobbade på något annat vis? förbättring?  
 
Hur skulle dit engagemang sett ut om det var olagligt? 
Vem intresserar sig tror du? och varför? 

	  
 
 


