
 

 

”Det ger någon slags mening i 
vardagen” 
En kulturanalytisk studie om volontärers upplevelser 

av att arbeta med flyktingar 

Christian Liliequist 

Handledare: Håkan Berglund-Lake 
 

Vt 2016 
Magisteruppsats, 15 hp 
Kulturanalys 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper 



 
 
 
 
 

1 

Innehåll 

 

1. Inledning ........................................................................................... 2 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................. 2 

1.2 Syfte ..................................................................................................................... 2 

1.3 Material och metod ............................................................................................. 3 

1.4 Teori ..................................................................................................................... 6 

1.5 Tidigare forskning ............................................................................................... 8 

1.6 Disposition ........................................................................................................ 10 

2. Babar: att göra något fint av det fula ................................................. 12 

3. Den drivna ledaren ........................................................................... 17 

4. Den politiska volontären .................................................................. 23 

5. Det sociala sammanhanget ................................................................ 29 

6. Avslutande diskussion ....................................................................... 34 

Käll- och litteraturförteckning ............................................................... 37 

Litteratur ..........................................................................................................  

Otryckta källor ..................................................................................................  

Internet ...................................................................................................................................  

Intervjuer ................................................................................................................................  

 

  



 
 
 
 
 

2 

 

1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 

Vi lever i en omvälvande tid. Via olika nyhetsmedier har vi det senaste året dagligen kunnat 

ta del av rapporter om kriget i Syrien och flyktingar som tar sig över medelhavet utan att veta 

om de ens får stanna i Europa. Den svenska regeringen har beskrivit situationen som ”den 

svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget” (regeringen.se) samtidigt som den har 

gjort en helomvändning i sin flyktingpolitik; från att ta emot flest flyktingar i hela EU, till att 

anpassa sig till EU:s miniminivå (socialdemokraterna.se). Statsminister Stefan Löfven menar 

att Sverige har tagit emot så många asylsökande att man nu måste få ett andrum för att klara 

av situationen. 

 Drygt 160 000 personer sökte asyl i Sverige under 2015, vilket var ungefär dubbelt så 

många som året innan och utgjorde historiskt höga nivåer (migrationsverket.se). Under 

hösten 2015, när invandringen var som störst, fylldes tågstationerna i flera städer med 

flyktingar som för tillfället inte hade någonstans att bo, men som tack vare ideell verksamhet 

kunde få mat, kläder, mediciner och tak över huvudet. Kommunerna öppnade upp flera nya 

asylboenden och även mer tillfälliga transitboenden, som är tänkta för vistelser under en 

kortare tid men där många familjer har fått bo i flera månader. 

Den flyktingsituation som råder nu utgör på flera sätt en unik episod i Sveriges historia. 

Sverige har traditionellt sett präglats av en stark välfärd med en stat som har skött om 

merparten av det sociala arbetet. Men i en sådan oväntad situation som rådde under hösten 

och vintern 2015-2016 krävdes det ett stort ideellt arbete för att avlasta staten och 

kommunerna.  Det är volontärerna, som frivilligt har lagt ned en stor eller mindre del av sin 

fritid för att hjälpa till i flyktingsituationen, som denna uppsats handlar om. 

 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska volontärarbetare ser på sitt engagemang 

för flyktingar. Vad har de haft för drivkrafter i sitt engagemang? Vad har volontärarbetet 

betytt för deras självidentitet?  
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1.3 Material och metod 
 

Jag har genomfört åtta intervjuer och en deltagande observation där jag besökte ett 

transitboende. För att få tag på informanter till intervjuerna har jag använt mig av 

snöbollsmetoden, vilket innebär att jag har hört mig för bland bekanta om de känner någon 

som har arbetat som volontär med flyktingmottagande (jfr Öhlander 2011:30). De som jag 

har intervjuat har sedan föreslagit ännu fler personer som är eller har varit volontärer vilket 

lett till att urvalsgruppen har expanderat.  

Jag fick kontakt med sex kvinnor och två män mellan 19 och 61 år som ville bli 

intervjuade. När jag frågade mina informanter eller andra bekanta om de visste någon som 

har engagerat sig som volontär inom flyktingmottagande tipsade de flesta om kvinnor och 

när jag väl fick kontakt med manliga volontärer så var det flera av dem som aldrig svarade på 

min intervjuförfrågan. Till slut fick jag tag på två män som ville bli intervjuade och tanken var 

att jag skulle intervjua fler, men mitt material hade då vuxit sig så pass stort att jag valde att 

avgränsa mig till de intervjuer jag hade genomfört.  

Jag har medvetet sökt efter personer i olika åldrar och med olika bakgrund för att få ta del 

av fler perspektiv på volontärarbetet. Två av informanterna har utländsk bakgrund medan 

resten är födda i Sverige. Alla förutom en, som har arbetat på ett asylboende, har under 

hösten och vintern 2015-2016 varit aktiva som volontärer på transitboendet Babar1 och/eller 

varit aktiva i det ideella nätverket Flyktinghjälpen2 som har jobbat med flyktingmottagande. 

Eftersom arbetet på Babar och Flyktinghjälpen har skilt sig åt har informanterna haft olika 

upplevelser av volontärarbetet beroende på var man har engagerat sig. Detta har inneburit 

att jag på så sätt har fått ta del av olika ingångar till volontärskapet. 

Eftersom informanterna har utlovats anonymitet har jag valt att figurera deras namn, 

sysselsättning, hemort och tidigare hemland (när detta nämns). Jag har även gett 

transitboendet och volontärnätverket anonymiserade namn och inte skrivit var i Sverige de 

har varit verksamma.  

Mellan den 18:e och 29:e februari 2016 genomförde jag åtta intervjuer med följande 

personer: 

Britta, 60 år, har arbetat ideellt både med Flyktinghjälpen och på Babar men har vid 

intervjutillfället tagit en tillfällig paus i sitt engagemang.  

Gunilla, 48 år, arbetar ideellt en gång i veckan på Babar. 

                                                        
1 På grund av anonymitetsskäl har jag gett transitboendet ett påhittat namn. 
2 På grund av anonymitetsskäl har jag gett nätverket ett påhittat namn. 
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Fatima, 21 år, arbetar ideellt på ett asylboende.  

Isabella, 24 år, var under hösten 2015 en av initiativtagarna till och en ledande organisatör 

för Flyktinghjälpen. 

John, 36 år, arbetar ideellt en gång i veckan på Babar. 

Lars, 19 år, arbetade ideellt för Flyktinghjälpen under hösten 2015.  

Lina, 50 år, arbetar ideellt på Babar och har även varit engagerad i Flyktinghjälpen.  

Maja, 56 år, arbetar ideellt en gång i veckan på Babar. 

 Intervjuerna varade mellan en halvtimme och en timme och alla förutom en, som 

genomfördes via Skype3, tog plats i grupprum som jag hade bokat på olika bibliotek. Samtliga 

intervjuer har spelats in på min smartphone. Intervjuerna flöt på bra och många var ivriga att 

få berätta om sitt engagemang. När jag sa att de skulle bli anonymiserade i uppsatsen var det 

många som reagerade lite förvånat och kanske lite besviket, med tanke på att volontärarbetet 

var något som de var stolta över och gärna berättade om. 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervjuteknik på så sätt att jag har utgått från 

en intervjuguide som har innehållit vissa frågor som jag har velat ställa men även försökt 

anpassa mig till situationen genom att ställa följdfrågor när den intervjuade har kommit in på 

intressanta ämnen (jfr Widerberg 2002: 68f, 100). I intervjuandet har jag även inspirerats av 

den fenomenologiska reduktionen, ett förhållningssätt som introducerades av filosofen 

Edmund Husserl och som enligt etnologen Jonas Frykman går ut på att man som forskare 

nollställer sig för att kunna sätta sig in i informanternas personliga upplevelser (2012: 141). 

Detta innebär inte att man ger upp sina analytiska verktyg och försöker närma sig sina 

informanter på ett konstlat intuitivt sätt, utan snarare att man inte låter sina förutfattade 

meningar och förståelser stå i vägen för det som informanten berättar om (Frykman 2012: 

142). 

Även om man vill förmedla informanternas perspektiv är man som forskare ändå till sist 

alltid delaktig i det resultat som framkommer under forskningsprocessen (jfr Ehn och Klein 

1994: 10). I och med den postmoderna kunskapssynen har forskarens objektiva position 

kritiserats och det finns numera en medvetenhet om hur ens förkunskap, intentioner och 

verktyg kan färga resultatet. Därför är det viktigt att man synliggör sina egna utgångspunkter 

och inte intar en förment neutral position (jfr Sjöstedt Landén 2011: 37f). Som etnologerna 

Billy Ehn och Barbro Klein skriver har man som forskare alltid det sista ordet om det 

slutgiltiga resultatet och därmed en maktposition gentemot sina informanter (1994: 18f). 

Detta innebär ett etiskt ansvar att inte förvränga informanternas utsagor eller sina egna 

upplevelser av ett fältarbete. Jag har därför under mitt uppsatsskrivande intagit en reflexiv 

                                                        
3 Ett program som möjliggör att man via datorer kan interagera med varandra genom rörlig bild och ljud. 
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position och försökt synliggöra hur mina analytiska verktyg och min egen bakgrund har 

påverkat resultatet. 

Den 30:e mars 2016 besökte jag transitboendet Babar där jag genomförde en deltagande 

observation. Min ursprungliga plan var att de intervjuer jag hade gjort med informanterna 

skulle räcka som material till uppsatsen men när en av informanterna undrade om jag ville 

följa med till transitboendet där hon arbetade tänkte jag att det kunde vara ett bra tillfälle att 

med egna ögon uppleva platsen. Jag kontaktade föreståndaren för boendet som gav mig sitt 

godkännande att få komma på besök och informerade personalen om detta. 

I mitt fältarbete har jag inspirerats av hur man inom fenomenologisk kulturanalys vill 

komma bort från synen på kulturen som en kognitiv process och istället riktar fokus mot den 

levda erfarenheten som vi uppfattar med alla våra sinnen (Frykman 2012). Antropologen 

Michael Jackson (1996) menar att fenomenologin vill uppmärksamma upplevelser innan de 

har blivit föremål för teoretisk diskussion och att man genom att själv vara deltagande kan 

skaffa sig kroppsliga erfarenheter som skapar en djupare förståelse för andras upplevelser. 

Under mitt besök på Babar deltog jag i de aktiviteter som volontärerna anordnade, vilket 

gav mig en egen uppfattning om platsen och hur volontärarbetet gick till i praktiken. När jag 

besökte Babar hade många familjer redan flyttat därifrån och jag kunde därför inte ta del av 

den kaotiska situation som, enligt informanterna, rådde tidigare under hösten och vintern. 

Som uppsatsskrivande student utan erfarenhet av volontärarbete hade jag dessutom till viss 

del en annorlunda bakgrund och ingång till situationen än volontärerna, vilket påverkade 

mina upplevelser av den (jfr Frykman 2012: 64). 

Efter att ha transkriberat intervjuerna har jag gjort en tematisk analys av materialet. Jag 

har i detta förfarande hämtat inspiration från Billy Ehns och Orvar Löfgrens metod att ”söka 

centrala teman i en viss föreställningsvärld för att se hur den är organiserad i bestämda 

kategorier och tankebanor, grundläggande värderingar och förhållningssätt” (Ehn & Löfgren 

2001: 28). Allteftersom jag har gått igenom materialet i flera omgångar har olika teman som 

känts relevanta för mitt syfte utkristalliserat sig. 

 
 

1.4 Teori 
 

I detta avsnitt beskriver jag kort några av de bärande teorierna som jag använder mig av för 

att analysera informanternas upplevelser av volontärarbetet och deras drivkrafter för att 

engagera sig.  

Med hjälp av sociologen Anthony Giddens resonemang om livsstil och den reflexiva 

självidentiteten kommer jag att analysera varför informanterna har engagerat sig och 
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huruvida engagemanget har förändrat deras syn på sig själva. I boken Modernitet och 

självidentitet – Självet och samhället i den senmoderna epoken (1999) driver Giddens tesen 

att den självreflexiva människan är en produkt av det senmoderna samhället. Han menar att 

vi lever i ett dynamiskt samhälle som präglas av snabba förändringar och att man som 

individ hela tiden måste ta ställning till ny information. Eftersom traditionerna inte längre 

har lika stor betydelse för den västerländska livsstilen måste vi i allt högre grad reflektera 

över våra vardagliga beslut och hur det påverkar vår framtid (1999: 13). 

Enligt Giddens har globaliseringen av det moderna samhället lett till att det lokala 

vardagslivet förbinds med världsomfattande frågor (1999: 32). Genom uppkomsten av olika 

tryckta och elektroniska medier, som har lett till att vi kan ta del av nyheter från hela världen, 

kan vi känna oss emotionellt påverkade i vår vardag av avlägsna händelser, såsom kriget i 

Syrien (jfr Giddens 1999: 39). Det lokala och globala är även hopkopplat på ett mer konkret 

plan, vilket till exempel yttrar sig på så sätt att den stora flyktingvåg som Syrienkriget skapar 

är något som vi i Sverige inte kan förhålla oss passiva till. 

 Giddens har dock kritiserats av Frykman och filosofen Nils Gilje (2003) för att han lägger 

för stort fokus på hur människor formas av kognitiva, medvetna processer. För att få en 

heltäckande bild av hur människan identitet formas menar de, med inspiration från 

fenomenologin, att man även måste ta hänsyn till hur man påverkas av praktisk erfarenhet, 

känslor och spontana handlingar (Frykman & Gilje 2003, Frykman 2012).  

Frykman menar att den ”språkliga vändningen” som skedde på 1980-talet i och med 

diskursanalysens framväxt var viktig för att dekonstruera förmenta sanningar, samtidigt som 

den innebar att man började analysera allting som text och inte längre tog lika stor hänsyn 

till den levda erfarenhet som vi upplever med våra sinnen (2012: 31ff). Som en reaktion på 

detta kom den ”affektiva vändningen”, vilket det förnyade intresset för fenomenologi inom 

kulturstudier är en del av, och som innebär att man vill rikta större fokus mot våra direkta, 

prediskursiva upplevelser av världen (Frykman 2012: 30f).  

Frykman och Gilje (2003) menar att etnologer och kulturanalytiker traditionellt sett har 

varit duktiga på att analysera hur faktorer som kön, etnicitet och klass formar en som 

människa men inte hur man som individ faktiskt agerar utifrån sina förutsättningar. Istället 

för att se på kulturen som ett färdigt paket som bestämmer vilka vi är, vill de likna kulturen 

vid ett verktyg som man kan orientera sig med. Fenomenologin är ett sätt att komma ifrån ett 

ensidigt fokus på hur individen stöps av strukturer till att istället uppmärksamma hur man 

som individ orienterar sig bland strukturer: ”Vad händer när man tar människan i kulturen 

som utgångspunkt istället för kulturen i människan?”(Frykman 2012: 167). 

Frykman skriver att människans livsvärld, ett begrepp som introducerades av filosofen 

Edmund Husserl, består av en individs vanemässiga förhållningssätt till omvärlden (2012: 
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64ff). Genom våra minnen, erfarenheter och förhoppningar kan vi orientera oss bland andra 

människor, ting och platser. När vi lever våra liv är livsvärlden öppen för olika möjligheter 

och spontana handlingar, men i efterhand tenderar vi att omkonstruera livets tillfälligheter 

till följder av logiska beslut som stämmer överens med vår självidentitet. När vi berättar om 

oss själva förvandlas på så sätt den öppna livsvärlden till en sluten bana som har lett till den 

person vi är i nuläget (. Frykman 1992: 249f, 261) 

Medan jag använder mig av Giddens för att analysera hur informanterna reflekterar kring 

sin självidentitet vill jag med hjälp av den fenomenologiska kulturanalysen uppmärksamma 

hur våra känslor och praktiska erfarenheter påverkar oss som människor, något som ofta 

förbises när vi berättar om oss själva, eftersom detta kan vara svårt att sätta ord på. På så sätt 

kompletterar de båda teoribildningarna varandra och jag får en mera heltäckande bild av 

informanternas upplevelser och drivkrafter. 

Frykman och Gilje menar att sociologen Pierre Bourdieus habitus-begrepp på ett bra sätt 

illustrerar hur vi människor agerar utifrån vissa förutsättningar utan att reflektera över dem 

(2003: 34f). Enligt Bourdieu (1993) varierar en persons livsstil och vanor beroende på 

hennes habitus, det vill säga det system av dispositioner hon tillägnar sig utifrån sina 

existensbetingelser.  Ens sätt att föra sig och vilken smak man har inom olika områden som 

kultur, maträtter och kläder fungerar enligt Bourdieu (1993) som distinktioner gentemot 

personer i andra samhällspositioner. Frykman vill betona hur ens kroppsliga erfarenheter 

formar habitus, vilket gör att vi kan bemästra olika situationer (2012: 80). Som exempel går 

det att ta övningskörning, som på vissa sätt är en intellektuellt driven process, där man ska 

lära sig alla skyltar och regler, men som till största del handlar om att få kroppslig vana av att 

hantera bilen tills man känner sig så pass bekväm med den att man inte behöver tänka på hur 

den ska manövreras.  

Bourdieu (2011) menar också att man, beroende på sin klassposition, innehar mer eller 

mindre ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Det ekonomiska kapitalet syftar på 

ekonomiska tillgångar, det sociala kapitalet på sociala nätverk och kontakter medan det 

kulturella kapitalet handlar om utbildning, att man kan uttrycka sig på rätt sätt och är 

införstådd med den kultur som ger status (Bourdieu: 2011).  I min analys kommer jag att 

analysera informanternas innehav och bruk av olika kapitalformer och huruvida 

volontärarbetet i sig kan utgöra ett sorts kulturellt kapital. 

 Sammanfattningsvis kommer jag att använda mig av Giddens tes om den självreflexiva 

människan för att analysera hur informanternas livsstil och självidentitet både ligger till 

grund för och påverkas av deras engagemang. Med hjälp av den fenomenologiska 

kulturanalysen vill jag genom informanternas berättelser belysa känslornas och de praktiska 
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erfarenheternas betydelse för de val vi gör i livet. Jag är även intresserad av vilken betydelse 

informanternas habitus och innehav av olika kapital har för deras engagemang. 

 

 

1.5 Tidigare forskning 
 

Det har gjorts en hel del internationella och även svenska studier om volontärarbete. Även 

om volontärarbete med just flyktingar är ett rätt outforskat område finns det många studier 

med andra perspektiv på volontärarbete som har relevans för mitt ämnesområde. Till 

exempel har Eva Jeppson Grassman, professor emerita i åldrandeforskning, utfört flera 

studier som handlar om ideellt arbete i Sverige. I en studie med namnet Voluntary Action in 

a Scandinavian Welfare Context (1996) skriver hon om hur den ideella sektorn i Sverige 

traditionellt sett främst har varit inriktad på verksamhet som berör sport och fritid medan 

staten har tagit hand om sociala tjänster. Under 1990-talet började dock en förändring att ske 

och den ideella sektorn började få en allt större uppmärksamhet i samband med att det 

riktades kritik mot välfärdsstaten (Jeppson Grassman 1996: 416).  

I studien För andra och för mig (1997) undersöker Jeppson Grassman volontärers 

drivkrafter och kommer fram till att de som hjälper andra även själva får ut någonting av det. 

Hon menar att volontärarbetet kan skapa mening i vardagen och att man som volontär kan 

känna sig tillfredsställd för att man utför en moralisk handling.  

I Medmänniska och anhörig: en studie av informella hjälpinsatser (2001) visar hon på 

att ålder, kön, utbildning och ekonomi har betydelse för vilka det är som engagerar sig i 

ideellt arbete. Hon finner att kvinnor i högre grad utför volontärarbete än män, oavsett ålder, 

och att det är vanligare hos personer med högre inkomst och utbildning att engagera sig 

ideellt (Jeppsson Grassman 2001).  

 Det har även utförts en del studier om svenskar som har gjort volontärresor. Etnologen 

Linda Bergs avhandling InterNacionalistas – Identifikation och främlingskap i svenska 

solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua (2007) är en studie om svenskars 

solidaritetsarbete i Nicaragua med syftet att undersöka deras reflexioner och skildringar om 

och från verksamheten. Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete, har i sin avhandling 

Volontärerna: internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till 

volontärresebyråer (2012) undersökt det kommersiella volontärarbetets uppkomst och roll 

inom internationellt hjälparbete. Inom ämnet kulturanalys vid Umeå Universitet har 

Charlotte Engman skrivit en kandidatuppsats med titeln Kulturellt utbyte: Om 

differentieringsprocesser i volontärverksamhet (2013), där hon undersöker varför 
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europeiska och tanzaniska biståndsarbetare har engagerat sig och hur skillnader dem 

emellan skapas. Med hjälp av postkolonial teori visar hon hur ett västerländskt Vi skapas 

gentemot De Andra tanzaniska volontärerna och invånarna.  

Socionomen Helene Rahm har i artikeln Organiserad medmänsklighet – Frivillighetens 

tillgångar och dilemman i två projekt om flyktingbarn (2009) skrivit om problem och 

utmaningar i samarbeten mellan avlönat och socialt arbete i två projekt som riktar sig till 

asylsökande och nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Hon menar att volontärerna har 

fyllt en viktig funktion i dessa projekt på så sätt att de har lyft fram flyktingbarnens röster 

vilket har bidragit till viktiga förändringar. Det har dock stundtals varit problematiskt att 

volontärerna har engagerat sig för mycket i flyktingarnas asylprocess. 

Joakim Öhlén, professor i vårdpedagogik, har tillsammans med Birgitta Andersson, 

legitimerad sjuksköterska, undersökt hur det är att jobba som volontär med personer i livets 

slutskede i artikeln Being a hospice volunteer (2005). Studien visar på att volontärerna har 

engagerat sig på grund av att de ville göra nytta, att de hade släktingar som var sjuka 

och/eller erfarenheter av familjemedlemmar som hade blivit omhändertagna av volontärer 

innan de dött (Andersson, Öhlén 2005: 604). Det var vanligt att volontärerna hade positiva 

erfarenheter av atmosfären på hospisen men att deras tillfredsställelse av volontärarbetet i 

hög grad berodde på att de hade fått konstruktiva uppgifter och kände sig som en del av 

gemenskapen (Andersson, Öhlén 2005: 604f).  

Jag har även inspirerats av en del internationella studier om volontärers motiv och 

drivkrafter till att engagera sig. Socialgeografen Clare Holdsworth undersöker i artikeln Why 

volunteer? Understanding motivations for student volunteering (2010) vad det är som 

motiverar engelska studenter inom högre utbildningar till att bli volontärer. Studien visar på 

att långt ifrån alla informanter har tydliga motiv eller mål med volontärarbetet utan att de 

snarare har ”halkat in på det” på något sätt (Holdsworth 2010: 432). Holdsworth menar att 

detta utmanar tanken om att de flesta volontärarbetare har någon rationell plan med sitt 

volontärarbete.  

Socialpsykologen Piero Paolicchi har, i artikeln Narratives of volunteering (1995), 

intervjuat tolv volontärarbetare i den italienska staden Cascina och analyserat deras 

levnadshistorier utifrån ett narrativt perspektiv för att förstå vad som ligger bakom både 

deras initiala och fortsatta engagemang. Studiens resultat visar att de flesta av informanterna 

har engagerat sig genom familj eller vänner och inte på grund av altruistiska motiv eller 

politiska åsikter. Paolicchi menar att det inte finns några personlighetsdrag som gör att man 

engagerar sig som volontär utan att det snarare beror på att man delar en viss kultur och har 

liknande livserfarenheter. Det går, enligt honom, inte att förklara altruism genom att leta 
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efter abstrakta lagar utan man måste istället se till vilka konkreta situationer som orsakar 

altruistiska handlingar (1995). 

Elaine M. Wittenberg-Lyles, forskarassistent i kommunikationsstudier vid North Texas 

universitet, har i artikeln Narratives of hospice volunteers: perspectives on death and dying 

(2006) undersökt hur volontärer som har varit engagerade i vården vid livets slutskede 

berättar om sina upplevelser av arbetet. Studiens resultat visar att många av 

volontärarbetarna har goda erfarenheter av dödsfall som har varit odramatiska och där den 

döende har accepterat sitt öde. Genom att vara med när andra har dött har volontärarbetarna 

själva kunnat reflektera kring och lärt sig att acceptera döden. Volontärarbetet har även lett 

till att de har haft spiritualistiska/religiösa utvärderingar av sina egna liv (Wittenberg-Lyles 

2006: 55).  

Till sist vill jag nämna att Psykologen Mohamed Seedat tillsammans med Loni Baadjies 

och Sarah MacKenzie har skrivit artikeln A phenomenological study of volunteers’ 

experiences in a South African waste management campaign (2014) där de undersöker 

volontärers erfarenheter av att ha engagerat sig i en kampanj för avfallshantering. Studien 

visar på flera faktorer som kan vara motiverande för volontärerna, bland annat social 

samhörighet, ekonomisk vinning och en känsla av att man gör nytta (Baadjies, MacKenzie & 

Seedat 2014: 765-774). Studien visar även på att volontärarbetet kan öka volontärernas 

sociala medvetenhet och få dem att sträva efter sociala förändringar (Baadjies, MacKenzie & 

Seedat 2014: 768f).  

 

 

1.6 Disposition 
 

I det inledande kapitlet av huvudtexten med rubriken ”Babar: att göra något fint av det fula” 

skriver jag om mitt fältarbete på transitboendet Babar och hur informanterna berättar att de 

uppfattar platsen. Jag kommer även in på informanternas upplevelser av att leka med barnen 

på boendet och hur det har påverkat dem.  

Eftersom en av mina informanter, Isabella, hade ett stort ansvar som ledande organisatör 

för en av Flyktinghjälpens lokala föreningar har min intervju med henne stått ut från 

mängden och jag har därför ägnat hela det andra kapitlet med rubriken ”Den drivna ledaren” 

åt henne. Det kapitlet fungerar även som en ingång till hur volontärarbetet inom 

Flyktinghjälpen har gått till.  

Det tredje kapitlet, som jag har döpt till ”Den politiska volontären”, handlar om vilka 

visioner informanterna har med sitt volontärarbete och hur vissa av dem sammankopplar 
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engagemanget med ett större politiskt engagemang. Under rubriken ”Det sociala 

sammanhanget” analyserar jag hur volontärarbetet kan vara ett sätt att träffa andra 

människor och vad det betyder för mina informanter. Uppsatsen avslutas därefter med att 

jag sammanfattar och diskuterar mina resultat och hur man kan bedriva vidare forskning 

inom ämnet.    
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2. Babar: att göra något fint av det fula 
 

 
Jag beger mig på cykeln ut till ett industriområde och virrar omkring bland lastbilar och 

stora, opersonliga lokaler där olika företag huserar. Kan det verkligen ligga en förskola här? 

Det känns inte som en särskilt passande miljö för barn att leka i men jag har tagit reda på 

adressen och den ska finnas någonstans i området.  

 Till slut hittar jag förskolan Babar som det senaste halvåret har fungerat som ett 

transitboende för flyktingfamiljer. Jag går in i ett stort rum som verkar vara en matsal och 

träffar några i personalen som hänvisar mig till ett mindre rum där en av volontärerna, 

Gunilla, 48 år, befinner sig. Hon håller på att förbereda sig inför volontärpasset som hon ska 

hålla i tillsammans med två andra volontärer. Tanken är att barnen ska få klippa och klistra 

ihop ett kollage medan de äldre ska få möjlighet att sticka och använda symaskiner. Gunilla 

verkar lite stressad och berättar i förbifarten att hon brukar förbereda passen via sms och 

Facebook tillsammans med de andra volontärerna några dagar i förväg.  

 Vi beger oss in i ett annat rum där barnen håller till med några av föräldrarna. De leker 

med varandra och några av dem tittar på en film. Vid det här laget har även volontären Maja, 

56 år, dykt upp och vi hjälps åt att ta fram material till kollaget. Maja berättar att det är 

betydligt lugnare nu än vad det har varit tidigare. För bara någon månad sen var det uppemot 

femtio barn som några få volontärer skulle hålla koll på men nu håller transitboendet på att 

avvecklas och det är bara några enstaka familjer kvar.  

 Under mina intervjuer med volontärerna berättar de att situationen på Babar under 

hösten och vintern har varit mer eller mindre kaotisk. Britta, 60 år, menar att arbetet har 

känts väldigt ostrukturerat, att ingen har städat och att det har varit vatten överallt på 

toaletterna eftersom de boende har tvättat sig där. Men när jag väl kommer dit känns det lite 

som lugnet efter stormen. 

Volontären Gunilla menar, liksom flera andra av volontärerna, att Babar är beläget i 

ett område som känns väldigt trist och avlägset.  

 

Babar är ju inte roligt, det är tråkigt, det är inte ett fint ställe att vara på, det är inte ett 

inspirerande ställe att vara på. (…) Det är inte så att du tar en promenad och går in till stan. 

Om du inte hittar och vill gå väldigt långt. Det finns inte det här närområdet som man 

önskar kanske skulle finnas om du vill sysselsätta dig, om du vill sätta dig på en bänk och 

titta på svenskar eller annat, det finns liksom inte.  

(Intervju med Gunilla)  
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Inspirerad av geografen Nigel Thrift menar Frykman att platser kan vara ”känslomässigt 

stämda” (2012: 52). Till exempel kan en invandrartät förort signalera en större otrygghet 

för en turist än ett välbärgat villakvarter. Babars tråkiga läge och oinspirerande lokaler 

är något som påverkar både dess boende och volontärerna som jobbar där. Det känns 

malplacerat ute i industriområdet, långt ifrån bostadskvarter och affärer, som om det 

inte fanns plats för de boende inne i samhället. 

En av volontärerna, Maja, berättar att tanken med transitboendet var att familjerna skulle 

vistas där under tre till fem dagar innan de åkte vidare till boenden där de kan bo under en 

längre tid, men att många familjer har bott där i flera månader. Hon känner sig orolig över de 

som måste bo på transitboendet månad efter månad. ”Det är inte en miljö som människor 

mår bra av att sitta för länge i” säger hon.  

Även Gunilla uttrycker en liknande oro: 

 

Och bo där dag ut och dag i och inte ha någon sysselsättning och inte veta från en dag till 

den andra om du får vara kvar, inte ens veta om du får vara i *******4 eller i Sverige. Att 

inte kunna knyta sociala kontakter eller ens behöva bry sig om hur det fungerar i ***** för 

du vet ju inte om det är där du ska vara. 

(Intervju med Gunilla). 

 

Babar utgör ett slags limbo mellan det helvete som många flytt ifrån och den framtid i 

Sverige som de ännu inte fått ta del av. Men volontärerna verkar ändå göra sitt bästa för 

att göra platsen trivsam och Maja berättar lite stolt att de har lyckats göra om ett förråd 

till ett lekrum.  

Under mitt besök på Babar är det ungefär tio barn som befinner sig i lekrummet och 

håller på med kollaget, ser på film eller leker med något annat. Ingen av dem verkar 

kunna engelska men några har lärt sig några svenska ord. Jag märker att de anställda på 

boendet kan prata med flyktingarna på något av deras hemspråk och jag får höra att 

boendet har sökt efter personal som kan fler språk än svenska och engelska, till exempel 

arabiska och/eller hebreiska. Detta gäller dock inte för volontärerna som får 

kommunicera via personalen, kroppsspråk eller genom enstaka fraser på svenska och 

engelska som de boende har lärt sig. Men flera av informanterna berättar att även om de 

inte kan flyktingarnas hemspråk så känner de ändå att de kan få kontakt med dem på 

andra sätt. 

Volontären Ida visar en av de vuxna på boendet hur han ska använda symaskinen för att 

laga sin sons byxor. Hon ger ifrån sig ett skratt i skräckblandad förtjusning när han sätter 

                                                        
4 Ortnamnet är anonymiserat 
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igång och syr i en väldigt hög hastighet. Det går dock bra till slut och han verkar vara nöjd 

över resultatet. På andra sidan rummet är Gunilla omgiven av några barn som nyfiket ser på 

när hon instruerar hur man gör garnbollar. Själv får jag aldrig någon riktig kontakt med 

barnen. Jag är med och gör kollage ett tag men sedan pratar jag mest med de andra 

volontärerna och vandrar omkring i rummet utan att riktigt veta vad jag ska göra. Som Ehn 

skriver är det lätt hänt att man i sitt fältarbete känner sig som en tillfällig besökare och inte 

riktigt delaktig i det man observerar (1996: 121ff). Som observatör kan man själv också bli 

observerad, vilket jag kunde känna av när ett barn pekade på mig och skrattade när jag satt 

sysslolös på en soffa. Jag kände mig ifrågasatt – vem är egentligen den där personen och vad 

gör han här? Eftersom jag inte har några småsyskon eller någon större erfarenhet av att leka 

med barn visste jag inte riktigt hur jag skulle bete mig. Gunilla och Maja fick en helt annan 

kontakt med barnen och tog sig an situationen på ett självklart sätt. Det märktes på deras 

beteende att de har erfarenhet av att leka med barn (vilket går att koppla till att de båda är 

föräldrar) och att de inte behövde språket för att kommunicera utan kunde använda sig av 

kroppsspråk och lekar.  

Bourdieu (1993) menar att ens samlade erfarenheter påverkar ens habitus, vilket är 

avgörande för hur man beter sig i och tar sig an olika situationer. I det här fallet blev det 

tydligt att Gunilla och Maja inte bara hade erfarenheter av att vara volontärer, utan även av 

att vara föräldrar, vilket möjliggjorde att de kunde gå in i situationen med ett helt annat lugn 

och självsäkerhet än vad jag själv kunde. Frykman menar att habitus-begreppet i grunden 

innebär ”det kroppsliga bemästrandet av vissa situationer” men att de förvärvade kroppsliga 

färdigheterna är svårare att analysera än de medvetna tankarna som vi uttrycker genom 

språket (2012: 80). Det var inte bara det att Gunilla till exempel visste hur man skulle göra en 

garnboll, utan även att hon bar på en något mer svårförklarad förmåga: konsten att bemöta 

barn och få deras uppmärksamhet. Även om barnen har flytt ifrån svåra omständigheter till 

ett främmande land där de måste lära sig ett nytt språk och nya kulturella koder och 

därigenom har väldigt annorlunda erfarenheter och bakgrundssituationer än volontärerna, 

kunde ändå Maja och Gunilla använda sig av sina tidigare erfarenheter av att ta hand om 

barn och på så sätt bemästra situationen.   

 Gunilla berättar under min intervju med henne att hon tycker att det är lättare att få 

kontakt med barnen på boendet än de vuxna eftersom språket inte är lika viktigt för dem och 

att de istället kan kommunicera genom att leka. När hon först började arbeta ideellt på Babar 

fick hon i uppdrag att ta hand om disken men hon kände att det var slitsamt och tog väldigt 

mycket ork. Det var först när hon fick leka med barnen på boendet som volontärarbetet 

började kännas kul och givande.  
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Jag vill lägga energin på barnen främst, jag har alltid varit en sån barnmagnet så att i alla 

sammanhang hamnar jag där barnen är av någon anledning. Och då är det lättast med 

språket, man behöver inte kunna så mycket, det är teckenspråk och det är lite… Så då 

ändrade jag och nu är jag bara på barnaktiviteter på onsdagar, jag är där två timmar. Då ger 

jag liksom två timmar allt jag orkar och så är jag lika slut när jag kommer hem som när jag 

stod och diskade, men då känner jag att har gjort någonting som är värt mer för mig och 

även för barnen tror jag. 

 (Intervju med Gunilla)  

 

Enligt Giddens vi lever våra egna biografier på så sätt att vi försöker sätta in våra 

vardagliga beslut i en större berättelse om oss själva (1999: 23f). Vår självidentitet 

befinner sig i en ständig skapandeprocess, samtidigt som den i sin temporala form är 

vägledande för de beslut vi fattar (Giddens 1999: 24). När Gunilla kände att hon inte 

trivdes med att ta hand om disken på Babar lät hon sig vägledas av sin självidentitet som 

”barnmagnet” mot en uppgift som kändes bättre lämpad för henne.  

Flera av informanterna som jobbar på Babar tycker att de får väldigt mycket energi av sitt 

volontärarbete. ”Visst man är helt trött och slut men det är för att det är väldigt intensivt men 

man får en enorm positiv energi. Det går inte att beskriva” berättar Lina, 50 år. Hur våra 

känslor och sinnesförnimmelser påverkar oss som människor är något som, enligt Frykman, 

kulturforskare har börjat ta mer hänsyn till i och med ”den affektiva vändningen” (2012: 34f). 

Han hänvisar bland annat till etnologen Tom O’dell som en av de forskare som har velat 

lägga större fokus på hur våra känsloupplevelser formar vår uppfattning om världen innan vi 

har hunnit reflektera över den (Frykman 2012: 34). Informanterna som jobbar på Babar 

berättar om att de fylls av positiva känslor när de leker med barnen, vilket ger dem energi och 

fungerar som en viktig drivkraft för att de ska fortsätta engagera sig. Till exempel berättar 

Maja att hon ofta åker direkt till boendet efter jobbet utan att hinna äta någon middag 

däremellan men att hon när dagen är slut oftast går hem med ett leende på läpparna, trots att 

hon fysiskt känner sig helt utmattad. John, 36 år, menar att även om det kan kännas tungt att 

möta folk som har fått fly från sina hemländer, så underlättas situationen av att han får leka 

med barn i snöhögar. Informanternas känslomässiga upplevelser utgör alltså viktiga 

anledningar till att de fortsätter att engagera sig.  

Men även om volontärerna mestadels har positiva erfarenheter av att leka med barnen 

berättar de att jobbet på Babar ibland kan vara väldigt slitsamt och stressigt. Maja berättar 

att hon har känt sig nedslagen vid vissa tillfällen, som när det blev en konflikt bland de 

boende om garn som delades ut och när barnen inte ville lämna lekrummet så att 

volontärerna tvingades lyfta ut dem därifrån. För Britta, som jobbade på Babar ett tag under 

hösten och vintern, kändes volontärarbetet till slut för tungt och hon har vid tiden för min 
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intervju med henne tagit en paus. ”Sista gången jag var där då tyckte jag det var jättetungt. 

Då var det, då kände jag liksom alla slet i mig och personalen och de boende och barnen”. 

Sammanfattningsvis har jag i detta kapitel tagit upp att informanterna uppfattar 

transitboendet Babar som en trist och oinspirerande plats beläget i ett avlägset område 

avskilt från resten av samhället. Arbetet på Babar har på många sätt känts kaotiskt och 

slitsamt men den positiva energi informanterna får av att leka med barnen har utgjort en 

viktig drivkraft för att de flesta av dem ska vilja fortsätta jobba där. Informanternas habitus 

och självidentitet har på olika sätt lett till att de har sökt sig mot barnaktiviteterna, som de 

har kunnat bemästra på ett bekvämt sätt. I nästa kapitel kommer jag att fokusera på hur 

volontären Isabella har upplevt sitt volontärarbete inom Flyktinghjälpen. 
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3. Den drivna ledaren 
 

 

Nätverket Flyktinghjälpen hade redan flera lokala föreningar runtom i landet när Isabella, 24 

år, var med och startade upp det i den stad där hon bor. Det började med att hon, 

tillsammans med några företrädare för en antirasistisk organisation, skapade en Facebook-

grupp för att organisera arbetet. En dag i början av hösten 2015 fick de plötsligt ett 

meddelande från en lokalförening i en annan stad om att ett stort antal flyktingar satt på 

tåget och skulle befinna sig i deras stad inom några timmar. Flyktingarna var på väg till 

Finland men skulle behöva tillbringa natten på stadens tågstation och var i behov av mat, 

medicin och kläder. Flyktinghjälpen kunde snabbt ordna en övernattningslokal i närheten av 

tågstationen men de behövde även få tag på andra föreningar och organisationer som kunde 

fungera som sponsorer. Detta visade sig vara en svår uppgift, vilket enligt Isabella berodde på 

att Flyktinghjälpen vid den här tiden var en ny förening som få kände till. Hon berättar att 

hon då kunde använda sig av sina universitetsstudier i management, det vill säga sitt 

kulturella kapital (jfr Bourdieu 2011) för att lösa situationen: 

 

Jag läser ju management. Så tänkte jag, det är dags att, då måste vi tacka dem som 

sponsrar oss så att det blir att de andra vill sponsra också. Så att de fick också PR på det 

viset. Så att när vi fick tre första sponsringarna så bara dräller det in allting annat.  

(Intervju med Isabella) 

 

Isabella berättar vidare att hon i och med att allt fler flyktingar började komma med tågen 

tog ett uppehåll från sina universitetsstudier och ägnade all sin vakna tid för att organisera 

arbetet med Flyktinghjälpen. Som en av initiativtagarna till lokalföreningen blev hon 

kontaktad av olika medier och fick, tillsammans med en annan av initiativtagarna, agera som 

dess ansikte utåt, vilket också tog upp väldigt mycket tid.  

 

 [Det var] Fruktansvärt stressigt för att mitt namn var där ute, hennes [syftar på den andra 

initiativtagaren] namn var där ute, våra telefoner ringde hela tiden. Journalister som alltid 

vill ha någon uppdatering, ja människor som vill ha uppdatering, se till att all information 

kommer ut, se till att folk blir mätta med information, vilket de aldrig blir.  

(Intervju med Isabella) 
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Hon anser att en negativ bieffekt av att ha synts mycket i olika medier har varit att hon har 

känt sig anklagad för att ha engagerat sig för egen vinning, som att hennes engagemang har 

varit ett sätt att få synas i rampljuset. Hennes engagemang har lett till många negativa 

erfarenheter som har påverkat hennes uppfattning av omvärlden.  

 

Jag: Känner du att det har förändrat dig på något sätt att engagera dig? Att du har blivit, att 

det har påverkat dig åt något håll? 

Isabella: Jag har blivit mycket mer kritisk mot människor. 

J: Okej. På vilket sätt? 

I: Jag har ju fått väldigt mycket skit av det jag har gjort. 

J: Jaså? 

I: För att jag har varit ansiktet utåt och många har sett det som att det är för min vinning 

att jag gör någonting för människor jag inte känner, att det ska bli nåt kändisskap i det hela 

och att folk kan vara så himla elaka, extremt elaka. Och olika organisationer som har 

anställda som ska jobba med det här gör det bara för pengarna och för att organisationen 

ska komma fram. Jag har sett sämre bilder av människor, då undrar jag varför gör ni det 

här, ni behöver inte göra det här. 

J: Har du fått skit från andra volontärer? 

I: Jag har fått av andra volontärer, jag har fått från andra människor, ’ja där är hon igen i 

Tv-rutan eller i radion’. Och syftet var att jag ville att fler skulle hjälpa till, jag vill att det ska 

nå ut till fler.  

(Intervju med Isabella) 

 

Isabella har känt sig anklagad för att ha själviska motiv till sitt engagemang och har på detta 

sätt blivit medveten om att andra uppfattar hennes volontärarbete på ett annat sätt än hon 

själv gör. Dessa negativa erfarenheter av volontärarbetet har påverkat hennes livsvärld, det 

vill säga hennes vanemässiga förhållningssätt till omvärlden. Frykman menar att vi antar att 

vår omvärld är utformad på vissa sätt för att kunna orientera oss i den och att vi samtidigt 

tänker att andra människor uppfattar den på ett liknande sätt som oss själva (2012: 64). Men 

när det visar sig att andra inte alls delar vår uppfattning om världen kan det uppstå misstro 

och konflikter. Enligt Frykman var detta fallet vid krigsutbrottet i Bosnien när serber och 

bosnier, som länge levt sida vid sida, på ett smärtsamt sett blev varse varandras olikheter 

(2012: 66). Den misstänksamhet som Isabella har fått utstå har lett till att hon själv har blivit 

”mycket mer kritisk mot människor” och börjat misstänka andra för att engagera sig på 

grund av själviska anledningar. Hon kan inte längre lita på att andra engagerar sig för 

altruistiska skäl eller att andra uppfattar hennes egen gärning som altruistisk.  
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Jag önskar att vi hade ett samhälle där det inte tog, där inte folk, där det inte var jobbigt att 

hjälpa andra, vilket vi lever i just nu, för att det är ansträngande, de vill alltid ha någonting 

av det. Om det är personligt eller ekonomiskt eller socialt eller så, så vill man alltid ha 

någon utvinning av det […] Sån är mänskligheten.  

(Intervju med Isabella) 

 

Men samtidigt som hon menar att hon själv inte har engagerat sig för egen vinning liknar hon 

Flyktinghjälpen vid ett experiment som hon har styrt upp för att testa sina 

managementkunskaper. Hon identifierar sig som ”en driven person”, en entreprenör och 

ledare. I detta perspektiv är alltså volontärarbetet något som gagnar henne själv, ett projekt 

som hon har utfört för att testa sina kunskaper 

 

Isabella: Jag är en väldigt driven person, jag har alltid varit driven, väldigt mycket. Och jag vill 

att min kunskap ska kunna komma ut och hjälpa andra. 

Jag: Är det lite den här entreprenörsandan? 

I: Jaja, jag har ju så mycket projekt runtomkring hela tiden och jag ville också testa på min 

managementerfarenhet, struktur och hela den här biten och se om det skulle funka. Så det var 

faktiskt ett litet experiment. Att kunna leda flera tusen människor i ett arbete, jag ville bara 

testa. 

(Intervju med Isabella) 

 

Som Giddens skriver är den självidentitet vi skapar vägledande för hur vi ska leva våra liv och 

de vardagliga beslut vi fattar (1999: 23f). För Isabella har hennes självidentitet som 

entreprenör och ledare utgjort en viktig drivkraft i engagemanget som volontär. Hon berättar 

att det efter ett tag kändes för jobbigt att bevittna den misär som många av flyktingarna 

befann sig i men att hon då kunde distansera sig och inta rollen som strateg och organisatör 

för att klara av att jobba vidare.  

 

Jag slutade till exempel med att gå in i tågen för jag tyckte att det var så jobbigt att se alla 

barnen ligga på golvet, spädbarn, nyfödda, småbarn som låg på golvet med trasiga kläder. 

Det var för mycket intryck som… Så att jag var väldigt, försökte inte, jag gjorde väldigt 

mycket distans till dem. Såg till att allting var klart och strukturerat så att vi kunde utföra 

ett fantastiskt arbete. 

(Intervju med Isabella) 

 

För Isabella är hennes självidentitet som strateg och organisatör avgörande för hur hon 

berättar om sig själv och de beslut hon har tagit i livet (jfr Giddens 1999).  När vi berättar om 

våra liv så vill vi, enligt Frykman, gärna få de händelser vi har varit med om att verka som en 
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logisk bana som har lett till den person man är i dagsläget (1992: 249f, 261). Även om 

Isabellas distans gentemot flyktingarna till viss del berodde på en stark känslomässig 

reaktion så kan hon även förklara sitt agerande som ett logiskt beslut fattat på grundval av 

hennes självidentitet som strateg och organisatör. Hon är själv adopterad från ett land i 

Sydamerika, vilket gör att hon kan känna igen sig i situationen av att komma till ett nytt land. 

Men hon betonar att det är hennes personlighet som entreprenör och ledare som, till skillnad 

från hennes systrar som också är adopterade, har fått henne att engagera sig som volontär.  

Hon berättar vidare att hennes ledarskap ofta har ifrågasatts, vilket hon menar delvis 

beror på hennes kön. Enligt Hirdman fungerar samhällets patriarkala genussystem på så sätt 

att det isärhåller det manliga och kvinnliga samtidigt som det uppvärderar det förra och 

nedvärderar det senare (1988: 51). Mannen blir på så sätt normen och utgör det normala och 

allmängiltiga i samhället. Isärhållandets grunduttryck menar hon finns i arbetsdelningen och 

de kulturella föreställningar som finns om att kvinnor ska vara mjuka, omvårdande och 

känslosamma medan män ska vara hårda, rationella och självständiga. Detta leder till att 

kvinnor oftare stannar hemma med barnen och tar lågavlönade jobb inom vården medan 

männen kan satsa på sina karriärer och få högavlönade chefspositioner (Hirdman 1988, 

2007). Som kvinnlig ledare bryter Isabella mot könsnormen, vilket hon menar har lett till att 

andra har ifrågasatt hennes ledarförmåga. Men hon har inte bara blivit ifrågasatt på grund av 

sitt kön utan även för sin hudfärg och ålder. 

 

Konflikter uppstår hela jäkla tiden. Och det var speciellt hur mitt utseende ser ut. Jag är en 

svart kvinna, jag var tjugotre år då på den tiden. Det var väldigt mycket som jobbade emot 

mig och att jag fick väldigt mycket ’du har ingen erfarenheter av volontärsarbete, du har 

inte erfarenhet av det här’… 

(Intervju med Isabella) 

 

Hon säger att hon har fått utstå en hel del rasism under volontärarbetet, bland annat från en 

gammal man som var aggressiv och kallade henne ”n-ordet”. Paulina de los Reyes, professor i 

ekonomisk historia, har tillsammans med genusvetaren Diana Mulinari (2005) skrivit om 

hur de olika maktstrukturerna som finns i samhället ofta samverkar och förstärker varandra. 

Genom att använda sig av ett intersektionellt perspektiv visar de hur samhällets patriarkala 

strukturer hör ihop med strukturell rasism och att man som svart kvinna därför kan bli 

dubbelt förtryckt (de los Reyes & Mulinari 2005). I en patriarkal värld där de flesta 

ledarpositioner intas av äldre, vita män är det tyvärr inte särskilt förvånande att Isabella som 

ung och svart kvinna i en ledarposition har känt sig motarbetad och ifrågasatt (jfr Butler 

2007, de los Reyes & Mulinari 2005). Men Isabellas kunskap om hur olika maktstrukturer 
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samverkar utgör ett visst kulturell kapital (jfr Bourdieu 2011), som innebär att hon ändå kan 

förstå varför hon har blivit ifrågasatt och motarbetad och i efterhand göra analysen att det 

handlar om större strukturer och inte hennes personlighet.  

 Alla konflikter som Isabella har varit med om, i samband med att hon sov väldigt lite 

under perioden hon var engagerad och de känslor som flyktingarnas misär rev upp hos 

henne, ledde till att hon många kvällar kom hem och grät. Volontärbetet har dock inte bara 

bestått av konflikter och jobbiga händelser utan Isabella berättar även om vissa positiva 

upplevelser som hon har varit med om och som har utgjort en viktig drivkraft för hennes 

fortsatta engagemang. 

 

Små grejer som jag kunde känna, gud vad skönt. Som när en gravid kvinna kunde lägga sig 

för natten och sova med sina två andra barn, jag har den bilden framför mig. Då kände jag 

wow, gud vad skönt. Allting annat som var innan dess spelade ingen roll just då. Och det 

var de små, små bilderna man försöker, de här positiva bilderna man försöker få in då och 

ladda sina batterier. Det var någonting jag aldrig kommer att glömma bort, tror jag.  

(Intervju med Isabella) 

 

Jag märker att hon blir känslosam när hon berättar om denna situation och att hon inte har 

långt bort till gråten. Den här händelsen verkar ha lämnat ett starkt avtryck hos henne, vilket 

gör att hon mycket lätt kan tänka sig tillbaka till situationen och återuppleva de känslor som 

den framkallade. Det är de känslomässiga upplevelserna som på många sätt formar oss 

människor och som ofta ligger bakom de beslut vi fattar. Men det är sällan känslorna som 

hamnar i fokus när vi berättar om våra liv, utan vi tenderar då istället att betona de 

rationella, övervägda beslut vi har gjort som stämmer överens med vår nuvarande 

självidentitet (jfr Frykman 1992: 249f, 261). Isabellas berättelse om volontärarbetet handlar 

mycket om hennes självidentitet som entreprenör och ledare men genom vissa 

ögonblicksbilder som hon målar upp kan man som utomstående även få en inblick i hennes 

känslomässiga upplevelser som i slutändan gör att hon har orkat fortsätta jobba, trots allt 

motstånd och de jobbiga händelser som hon har mött längs vägen.  

 I det här kapitlet har jag beskrivit Isabellas upplevelser av att vara volontär som på många 

sätt har varit annorlunda än Babar-volontärernas. För det första har Isabellas volontärarbete 

varit mycket mera intensivt, då hon i princip jobbade hela dagarna under en viss period, till 

skillnad från Babar-volontärerna som bara har lagt ned några timmar i veckan på sitt arbete. 

För det andra intog Isabella en ledarposition för Flyktinghjälpen vilket innebar ett väldigt 

stort ansvar och mycket uppmärksamhet från media. Detta har inneburit att hon har fått ta 

itu med flera konflikter och en ständig press från omgivningen som har velat ha information 
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om hur arbetet går. Som svart, ung kvinna har hon fått utstå mycket kritik men med hjälp av 

sitt kulturella kapital, i form av universitetsstudier och en intersektionell medvetenhet, har 

hon kunnat tampas med problemen och lösa konflikterna. Hon har inte haft samma närhet 

till flyktingarna som Babar-volontärerna utan har intagit en mera distanserad position. Men 

det är ändå vissa känslomässiga möten med flyktingarna som har etsat sig fast i hennes 

minne och påverkat henne som människa. 

Med de två första kapitlen av analysdelen har jag velat visa på likheter och skillnader 

mellan volontärarbetet på Babar och inom Flyktinghjälpen. I de kommande två kapitlen 

kommer jag att föra en mera övergripande diskussion där jag jämför olika volontärers 

bakgrund och motiv till att engagera sig.  
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4. Den politiska volontären 
 
 

Som jag tidigare har nämnt var det lättare att få tag på kvinnliga än manliga volontärarbetare 

som har velat bli intervjuade. När jag märkte av att det var svårare att få tag på män än 

kvinnor till mina intervjuer bestämde jag mig för att fråga informanterna hur de upplevde 

könsfördelningen bland volontärerna. Av de fem informanter som blev tillfrågade hade 

samtliga upplevt att det var fler kvinnor än män som var aktiva volontärer. Hirdman (1988, 

2007) skriver om hur vårt samhälle reproducerar vissa könsbundna kulturella 

föreställningar, till exempel att kvinnor förväntas vara mer omhändertagande än män. Detta 

leder till att kvinnor oftare tar sig an vårdande yrken och uppgifter, vilket kan förklara den 

upplevt ojämna könsfördelningen bland volontärerna.  

Lina, som både har jobbat som volontär på Babar och varit anställd som samordnare för 

ett nätverk för volontärarbete med flyktingar, berättar att de under volontärutbildningarna 

har undrat över bristen på medelålders män som vill engagera sig. Hon menar att det 

antagligen finns män som vill jobba som volontärer men att de, för att generalisera, ofta vill 

ha ett färdigt uppdrag som de kan ta itu med, vilket har varit svårt att ordna under den 

kaotiska hösten och vintern då flyktingmottagandet var som störst. I övrigt menar 

informanterna att det, framförallt inom Flyktinghjälpen, har varit både yngre och äldre 

personer med olika bakgrund och etnicitet som har engagerat sig. 

Några av mina informanter berättar att deras volontärarbete hör ihop med en ideologisk 

övertygelse. När Lars engagerade sig i Flyktinghjälpen hade han redan varit aktiv under en 

längre tid i en politisk organisation. Under vår intervju kommer han ofta in på politiska 

resonemang och riktar kritik mot både kommunens och regeringens sätt att hantera 

flyktingsituationen. Han menar att han genom sitt politiska engagemang vill förändra 

samhället på sikt men att han ser på volontärarbetet som ett sätt att ”släcka branden på 

plats”.  

När Lars engagerade sig i Flyktinghjälpen hade han nyss gått ut gymnasiet och ville ”testa 

så många saker som möjligt”. Som Giddens skriver är man som individ i det senmoderna, 

västerländska samhället inte längre lika bunden av traditioner utan ställs hela tiden inför en 

mängd olika val av livsstil (1999: 13). Lars visste efter gymnasiet inte riktigt vad han ville göra 

med sitt liv men han tänkte att volontärarbetet kunde vara en bra erfarenhet och en merit 

som han kunde ha på sitt CV. Cecilia Jonsson, lektor i socialt arbete, menar att de 

erfarenheter och den kunskap man får av att göra volontärresor kan utgöra en livsmerit som 
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man kan berätta om för andra (2012: 181), vilket även stämmer överens med hur Lars ser på 

sitt volontärarbete.  

 När Lars engagerade sig som volontär ägnade han redan en stor del av sin fritid åt ideellt 

arbete och var, utöver det politiska engagemanget, aktiv i en förening som bedriver gratis 

läxhjälp samt styrelseledamot för ytterligare en ideell förening. För honom har föreningslivet 

kommit att bli en livsstil som utgör en viktig del av hans självidentitet och ligger bakom hans 

val att engagera sig i Flyktinghjälpen (jfr Giddens 1999: 101ff). 

Att det blev just flyktingmottagande som han engagerade sig i var lite av en slump, det 

hade lika gärna kunnat handla om någon annan utsatt grupp, berättar han.   

 

Jag: Varför tror du att just du har engagerat dig i det här volontärarbetet med flyktingar? 

Lars: Alltså det hade lika gärna kunnat vara någon annan utsatt grupp. Det råkade vara 

flyktingar. Jag gillar bara sånt för att jag tycker att det ger någon sorts mening i vardagen. Det är 

ju inte den enda organisationen jag är aktiv i heller. 

 

När vi berättar om våra liv tenderar vi att få det att verka som om olika händelser på ett 

logiskt sätt har följt på varandra och lett till den person vi är i dagsläget (jfr Frykman 1992). 

Vi riskerar då att missa tillfälligheternas betydelse för hur vi utformas som personer. För Lars 

hade det lika gärna kunnat vara någon annan verksamhet han hade engagerat sig o. Att det 

blev just flyktingmottagande berodde på att han var arbetslös och ville prova på nya saker att 

engagera sig i samtidigt som Flyktinghjälpen hade ett akut behov av volontärer. 

Britta berättar att hon, under en period när det rapporterades väldigt mycket om 

flyktingsituationen, kom på sig själv med att tänka negativt om de som flydde till Sverige. 

Giddens skriver om hur globaliseringen av det senmoderna samhället gör att det lokala livet i 

allt högre grad hör ihop med de globala tendenserna (1999: 32). Som svensk kan man 

dagligen ta del av medierapporteringen om Syrienkriget och flyktingsituationen. Även om de 

värsta händelserna känns avlägsna kan de ändå tränga in i vårt medvetande och bli en del av 

vår vardag (jfr Giddens 1999: 38). Britta menar att medierapporteringen om 

flyktingsituationen var så intensiv att hon till slut började känna sig irriterad på dem som 

kom till Sverige, trots att hon förstod att det inte var deras fel att de var tvungna att lämna 

sitt hemland. 

 

Och då blev jag lite rädd för mig själv, men det här, så här vill inte jag tänka. […] Jag kände 

att jag vill inte vara en av dem som tyckte att det är för mycket flyktingar. För att de flyr ju 

av någon anledning och kommer och stökar till i våran lilla trygga, om jag säger stöka till 

inom citationstecken, i våran lilla trygga värld. Och jag vill inte tycka att det är jobbigt för 

de har det hur mycket jävligare och jobbigt som helst mot för vad jag har. Så därför kände 
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jag att nu engagerar jag mig för att jag vill att det ska vara människor, inte en skara 

belastande individer eller vad man ska säga. 

(Intervju med Britta)  

 

Eftersom hon uppfattar sig själv som antirasist stämde inte hennes negativa tankar om 

flyktingarna in på hennes självidentitet och hon kände sig tvungen att agera. Genom att 

personligen få träffa de som har flytt tänkte hon att hon antagligen skulle bli av med dessa 

tankar. Hon menar att volontärarbetet hör ihop med en antirasistisk övertygelse och är ett 

sätt att komma ifrån de fördomar som hon menar att Sverigedemokraterna sprider.  

 Även Maja berättar att hon har känt sig väldigt påverkad av medierapporteringen om 

flyktingsituationen och den växande extremhögern i Europa, vilket gjorde att hon ville hjälpa 

till. 

 

Det var en kombination av rapporteringen om massflykten eller vad man ska säga, via 

Turkiet, Grekland, den medierapporteringen i kombination med de här högerkrafterna som 

började vakna i Sverige och Europa. Den kombinationen gjorde att jag… Man bara måste 

göra nånting.  

(Intervju med Maja) 

 

När hon berättar detta märker jag att några tårar letar sig fram och jag förstår att det är 

ämnen som verkligen berör henne. Hon menar att hon alltid har varit väldigt intresserad av 

internationella rättvisefrågor och att hon redan vid tretton-fjortonårsåldern, efter att ha sett 

en dokumentär om situationen i Chile, gick med i Chilekommittén. Via de globaliserade 

medierna menar Giddens att vi får tillgång till platser som vi kanske aldrig har besökt eller 

kommer att besöka (1999: 105). Man kan på så sätt känna sig engagerad i frågor som sker på 

avlägsna platser, vilket suddar ut gränserna mellan det lokala och globala. I Majas fall var 

dokumentären om Chile en ingång till ett större engagemang i internationella frågor, vilket 

bland annat ledde till att hon började jobba som volontär i Bolivia i några år. Hennes intresse 

för rättvisefrågor har blivit en livsstil som kan fungera vägledande för de val hon gör i livet 

(jfr Giddens 1999), som att engagera sig i volontärarbete med flyktingar. 

 Några av informanterna berättar att de aldrig trodde att flyktingsituationen skulle 

påverka deras liv i Sverige men att de kände att det var viktigt att hjälpa till när flyktingarna 

väl kom dit. ”Nu stod världen här och knackade på min dörr och nu kunde jag göra nånting”, 

berättar Gunilla. Hon menar att hon alltid har velat hjälpa andra på något sätt men att andra 

saker i livet har kommit emellan. Frykman menar att vi i våra liv förhåller oss till olika life-

scripts, det vill säga kulturellt bundna idéer om hur en livshistoria bör se ut (1992: 243). 

Detta kan till exempel handla om att man i västerländska samhällen helst ska ha skaffat sig 
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ett jobb, familj och hus innan en viss ålder. För Gunilla har vissa saker i hennes liv, som 

arbetet och att skaffa barn, prioriterats före det ideella engagemanget. Att få hjälpa andra har 

dock alltid utgjort ett mål i hennes liv och genom att engagera sig som volontär kunde hon 

uppnå även det. 

 Flera informanter berättar att de har engagerat sig som volontärer för att de drivs av en 

nyfikenhet att lära sig mer om vilka flyktingarna är och hur flyktingmottagandet fungerar. 

Lina berättar att hon i sitt arbete har mött väldigt många intressanta människor och att hon 

har fått en insyn i flyktingarnas öden. Precis som Britta och Maja tog hon del av 

nyhetsrapporteringen om flyktingsituationen och kände sig oroad över hur det skulle gå för 

de som kom hit.  

 

Jag kände någonstans att, jamen hur ska det här gå? Eller vad ska jag säga, att man insåg ju 

ganska fort att det kommer att komma väldigt många flyktingar och hur ska det bli om några år 

om vi inte engagerar oss på något vis? Och liksom att, sen då boendena började komma upp och 

man såg att det fanns liksom ingenting, alltså vad gör man på dagarna? […] Det satt unga killar i 

busskurerna och hängde för att de inte visste, för att de, ja… 

(Intervju med Lina) 

 

Det är, enligt henne, mycket viktigt att arbeta långsiktigt med flyktingarna för att de ska 

kunna integreras i samhället, inte bara för deras skull utan även för att hennes egna barn ska 

få leva i ett välfungerande samhälle. Hon berättar att många i hennes omgivning är oroliga 

över hur mottagandet och integrationen av flyktingarna ska gå till men att hon då kan stilla 

deras oro genom att komma med information och svara på frågor. I oväntade och krisartade 

situationer, likt den som rådde under hösten 2015, krävs det ofta stora insatser från 

volontärer för att hjälpa staten och kommunen. Jeppsson Grassman menar att volontärer 

inom detta sorts arbete kan få pionjärroller på så sätt att de pekar ut nya problemområden 

och förslag på hur man ska arbeta med dem (1996: 425). För Lina är det viktigt att sprida 

vidare den kunskap hon har fått av att arbeta med flyktingar till andra organisationer och 

föreningar som jobbar med liknande frågor. 

 

Min dröm vore ju om vi kunde, om man kunde, det vi håller på med och håller på att 

försöka färdigställa så att det ska rulla på, att det är någonting som man skulle kunna lära 

andra på andra orter […] Att sprida, att så här kan man göra, så här kan det fungera.  

(Intervju med Lina) 

 

Att arbeta som volontär innebär att man skaffar sig ett visst kulturellt kapital (jfr Bourdieu 

2011) i form av den insyn man får i flyktingsituationen. ”När man läser i tidningen om vad 
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som står om flyktingkriser och flyktingboenden så, ja, jag vet vad det där handlar om, jag har 

varit där, jag har träffat människorna”, berättar John. Den kunskap man bär på som volontär 

kan också innebära ett visst ansvar. Flera av informanterna uttrycker en oro över de 

högerextrema krafterna i samhället och vill sprida den kunskap som de har fått genom 

volontärarbetet för att motverka de fördomar som finns om flyktingarna.  

Det märks under intervjuerna att informanterna är noga med att betona att de som har 

flytt till Sverige i grunden inte skiljer sig från svenska medborgare. ”Det är väldigt viktigt som 

volontär att ha en motståndskraft mot att bygga nya fördomar, mot att få gamla fördomar 

bekräftade, alltså bara få vatten på sin kvarn”, berättar Maja. Samtidigt menar hon att det 

kan finnas vissa kulturella skillnader mellan volontärerna och de boende på Babar, vilket 

visade sig när hon skulle dela ut garn och de boende bara tog för sig utan att vänta på sin tur. 

”Det är inte något snällt svenskt kösystem”, säger hon.  

Sverige är ett land med ett starkt välfärdssystem där de flesta sociala tjänster traditionellt 

sett har varit statens, och inte den ideella sektorns uppgift att förse folket med (se t.ex 

Jeppson Grassman 1996). Men eftersom det var omöjligt att förutspå den kaotiska 

flyktingsituationen som uppstod under hösten 2015 uttrycker flera av informanterna en 

förståelse för att kommunen har haft svårt att organisera flyktingmottagandet på så kort tid. 

Några av informanterna är dock kritiska till hur deras hemkommun har hanterat 

flyktingsituationen. Isabella berättar att Flyktinghjälpen kontaktade kommunen för att se om 

de ville hjälpa till men att den enda respons man fick var från en av kommunpolitikerna som 

undrade vilka organisationer de samarbetade med.  

 

Och det tyckte jag var en väldigt konstig attityd. Vi har människor som dör och du undrar 

vilka organisationer vi samarbetar med. Sluta titta i policyn och sluta vara så trångsynta 

bara. Och sluta jobba efter pärmen när det handlar om människoliv. 

(Intervju med Isabella) 

 

Lina menar att kommunikationen med kommunen har varit bristfällig och att de 

kommunanställda inte riktigt har förstått vad det är volontärerna behöver hjälp med. 

Hon menar att det skulle behövas mer kommunala bidrag till volontärarbetet och att 

man i förlängningen borde anställa personer som i nuläget arbetar ideellt.  

 I det här kapitlet skrev jag till en om början om att informanterna har upplevt att det har 

varit färre män än kvinnor bland volontärerna, vilket går att koppla till de könsbundna 

föreställningarna i samhället om hur män och kvinnor bör vara. Jag tog sedan upp hur det 

politiska engagemanget hos en del av informanterna kan utgöra en livsstil som ligger bakom 

deras val att engagera sig som volontärer. Även om alla informanter inte ser sitt 
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volontärarbete som politiskt förenas de av en nyfikenhet inför att veta mer om flyktingarna 

och hur flyktingmottagandet går till. Volontärarbetet innebär att man belyser nya 

problemområden som man kan sprida vidare till andra organisationer och föreningar. Den 

förstahandsinformation man som volontär får om flyktingsituationen utgör ett kulturell 

kapital som man kan använda för att upplysa personer som undrar över hur arbetet med 

flyktingar går till. I nästa kapitel kommer jag in på hur volontärarbetet kan utgöra ett socialt 

sammanhang och vilken betydelse det har för informanterna.  
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 5. Det sociala sammanhanget 
 

 

Flera informanter berättar att de har lärt känna många nya personer och kommit in i en  

social gemenskap när de har arbetat som volontärer. Lars, som har mycket erfarenhet av 

föreningsliv, menar att man i flera föreningar som han har varit aktiv i inte umgås med 

varandra utöver föreningsaktiviteterna, men att han genom Flyktinghjälpen har fått flera nya 

vänner. Han menar att det var den sociala gemenskapen bland volontärerna i 

Flyktinghjälpen som var den avgörande faktorn för att han skulle fortsätta engagera sig där. 

 

Jag trodde inte att man skulle bli så inkluderad, på det sätt som man vart. Jag trodde att 

det skulle vara mycket mer självständigt arbete. Nu fick jag ju ett arbete som var väldigt 

självständigt och jag gillar det på det sättet. Det brukar oftast bara bli drygare om två 

stycken ska koka kaffe samtidigt. Men just inkluderande i att, vill du ha det här 

extraansvaret, vill du komma och umgås efter, vill du följa med och käka. Det är oftast nån 

sorts spärr som brukar sätta stopp för sånt i andra föreningar.  

(Intervju med Lars)  

 

Liksom Andersson och Öhlén visar i sin studie om hospisvolontärer (2005: 604f), menar 

mina informanter att det är viktigt att man får konstruktiva uppgifter och känner en social 

gemenskap för att man ska känna sig tillfredsställd i sitt arbete. John berättar att hans 

engagemang på Babar till en början inte fungerade särskilt bra eftersom det var bristfällig 

kommunikation mellan personalen och volontärerna och att det inte fanns några tydliga 

uppgifter för volontärerna att ta itu med. Det var först när han gick med i en intressegrupp 

för natur- och friluftsliv som han började tycka att volontärarbetet kändes kul. Han berättar 

vidare att han under tio års tid var mycket engagerad i KFUM, där han var med och 

anordnade sommaraktiviteter åt unga, men att han på senare år har trappat ned sitt 

engagemang och numera knappt är involverad alls i verksamheten. Detta har inneburit att 

han har fått mycket fritid över och börjat söka efter nya sammanhang och sociala 

gemenskaper. När han fick höra om att det var ett akut behov av volontärer som kunde 

arbeta med flyktingmottagande under hösten 2015 bestämde han sig för att testa på det.  

 

Jag levde mitt liv väldigt mycket inom KFUM och var i styrelser och vi körde liksom, planerade 

inför sommaren året runt. Och det trappades ner så att jag inte hade nånting alls med det att 

göra nästan här för några år sedan. Och då började jag lite lätt att söka nya sammanhang att 
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göra saker i för att det vart liksom, träffa mina kollegor, träffa sambon och sen har man några 

vänner men man träffar som inte så mycket annat folk. Så då har jag letat efter någonting som 

hände och sen så kom hösten 2015 och då började liksom organisationer att skrika efter folk 

verkligen, så då var det bara att hoppa på. 

(Intervju med John) 

 

Frykman skriver, med inspiration från filosofen och Heideggeruttolkaren Richard Polt, 

om att det framförallt är under avbrotten i våra liv som vi börjar reflektera över den situation 

vi befinner oss i (2012: 149f). Så länge vi är upptagna med en uppgift, som att köra en bil, 

bemästrar vi situationen med hjälp av kroppsliga erfarenheter och rutiner och fokuserar i 

högre grad på vad som händer i nuet än vad som har hänt och vad som komma skall. Men 

när man till exempel fastnar i en bilkö kan man lätt börja fundera på om det har skett en 

olycka, vad man ska äta till middag eller vilket TV-program man ska titta på under kvällen. 

Detta resonemang kan även appliceras på de större avbrott som sker i ens liv som när man 

befinner sig mellan två olika jobb eller förhållanden. För John utgjorde engagemanget på 

KFUM under en lång tid en viktig del av hans självidentitet och ett socialt sammanhang som 

han kunde ta för givet. Men när han trappade ned sitt engagemang hamnade han i en 

situation där han var tvungen att reflektera över vad han istället ville göra med sin fritid. 

Under hösten 2015 hörde han att det behövdes folk som kunde arbeta som volontärer på 

Babar, vilket han såg som ett bra tillfälle att gå vidare efter KFUM. Som Bourdieu (1993) 

skriver påverkas ens habitus av de erfarenheter man samlar på sig, vilka är avgörande för hur 

man beter sig i och tar sig an olika situationer. Eftersom John genom sitt tidigare 

engagemang i KFUM hade stor erfarenhet av att anordna friluftsaktiviteter med barn kände 

han sig rutinerad och kunde utan problem ta sig an liknande aktiviteter på Babar. Frilufts- 

och föreningslivet utgjorde en livsstil som var viktig för hans självidentitet (jfr Giddens 1999) 

och när han befann sig i en situation där han inte riktigt visste vad han skulle göra med sin 

fritid lät han sig vägledas av de tidigare positiva erfarenheterna han hade av ideellt arbete.  

Precis som för Lars var det lite slumpartat att det blev just volontärarbete med flyktingar som 

John engagerade sig i. Det viktiga för honom var att hitta ett nytt socialt sammanhang som 

kändes meningsfullt och att han hamnade på Babar berodde på att det just då behövdes 

volontärer där. 

Maja berättar att hon också bestämde sig för att arbeta som volontär i ett skede av hennes 

liv då hennes sociala situation hade förändrats: med en partner bosatt på annan ort och en 

dotter som hade flyttat hemifrån hade hon under en period bott ensam och kunnat ägna 

väldigt mycket tid och tankeverksamhet åt sitt arbete som gymnasielärare. Hennes jobb blev 

till en livsstil (jfr Giddens 1999) men efter att hon började arbeta som volontär var hon 
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tvungen att trappa ned lite på sitt ordinarie arbete. Detta innebar att arbetet som lärare inte 

längre tog över hennes fritid och att hon fick en viss distans till det. Genom volontärarbetet 

känner hon att hon har kommit in i en ny social gemenskap som hon menar är extra värdefull 

nu när hon bor ensam.  

 

Jag har fått nya kompisar [skrattar] jättekul! Det är jätteroligt därför att jag har i många år mest 

bara jobbat och ätit och sovit ungefär och de vänner jag har haft har varit dels gamla vänner från 

långt tillbaka och så jobbarkompisar. Så nu känner jag liksom wow, jag har fått ett nytt socialt liv! 

(Intervju med Maja) 

 

För Fatima, 21 år, innebar volontärarbetet en omvälvande förändring för hennes 

självidentitet och sätt att leva. Hon berättar att hennes pappa flydde från ett land i 

mellanöstern till Sverige och att resten av familjen beviljades uppehållstillstånd och följde 

efter honom när hon var tre år gammal. Den första tiden i Sverige var svår för Fatima 

eftersom hon kämpade med språket och på många sätt kände sig annorlunda än de flesta 

svenskar.  

 

Det här med språket, att jag inte kunde förstå eller prata med någon. Det här med att jag 

inte vågade gå ut liksom och prata med folk så att de inte ska skratta åt mig. Det här att jag 

kände mig lite konstig för ja vi liknar inte, vi är helt olika liksom. Både samhället, språk, 

människor, allt det där alltså. 

(Intervju med Fatima) 

 

Jackson (2002) skriver om svårigheterna med att som flykting ge upp allt man har och 

försöka assimilera sig i en ny värld. Precis som Fatima berättar är det som invandrare lätt att 

man blir självmedveten kring sitt språk och sin kultur samt att man känner sig iögonfallande 

och avvikande. Jackson menar att man i en sådan situation kan drabbas av kulturell 

agorafobi, en sorts torgskräck baserad på att man är rädd för att bli dömd, eller som i 

Fatimas fall, förlöjligad av andra på grund av sin kultur (2002: 69). Men genom att engagera 

sig som volontär lyckades Fatima undvika den ”sociala död” som Jackson menar ofta drabbar 

flyktingar eller personer i liknande situationer och som innebär att man känner sig maktlös, 

passiviserad och avskild från samhället (2002: 68ff). 

 

Jag är inte samma som innan fyra månader, jag är inte samma. Nu har jag mer 

självförtroende. Nu har jag, nu tycker jag att, alltså jag kan vara bra i samhället, jag kan 

göra något. Det är så här, bokstavligen, det här har påverkat mig jättemycket. 

(Intervju med Fatima) 
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Volontärarbetet fungerade som en väg in i samhället för Fatima och ledde till att hon fick ett 

jobb som var relaterat till hennes engagemang. Hon berättar att hon har fått flera nya vänner 

genom volontärarbetet, men till skillnad från de andra informanterna är det inte främst de 

andra volontärerna som hon har umgåtts med, utan med flyktingarna. Eftersom hon kan tala 

arabiska har hon, i jämförelse med de andra informanterna, kunnat få en mycket djupare 

kontakt med de som har flytt. Hon menar att hennes egna erfarenheter av att komma till ett 

nytt land också bidrar till att hon bättre kan förstå flyktingarnas situation. Hennes språk och 

kultur, som tidigare gjorde att hon kände sig avvikande från det svenska samhället, har under 

volontärarbetet alltså utgjort ett kulturellt kapital (jfr Bourdieu 2011) som har lett till att hon 

har fått både nya vänner och ett jobb.  

 Fatima berättar vidare att hon nästan aldrig är hemma längre utan hela tiden vill vara 

tillgänglig för flyktingarna. Hon har gått från att inte ha någonting att göra på dagarna till att 

vara upptagen i princip dygnet runt. 

 

Jag hade ingenting innan, det vara bara plugget, alltså jag var för alla. Men plötsligt när jag 

började arbeta med det här, då blev jag bara för flyktingar. Det var då, även om jag ska 

ringa mina vänner, då har jag frågor om nåt om flyktingar. Så det här har påverkat också 

mina vänner.  

(Intervju med Fatima) 

 

Att vara volontär har blivit en livsstil för Fatima och betyder mycket för hennes självidentitet 

(jfr Giddens 1999). ”Jag är en sån människa som vill hjälpa andra”, menar hon. Precis som 

Lars ser hon på sina erfarenheter av att vara volontär som en livsmerit; det är något som hon 

kan ha på CV:et och är meriterande inför hennes framtida planer på att bli socionom (jfr 

Jonsson 2002: 182). 

Det märks under min intervju med henne att hon är ivrig på att få berätta om sitt 

engagemang och vad det har betytt för henne. ”Jag har känt att jag får respekt när jag 

berättar om det här till folk jag inte känner, alltså några bara. Alltså jag får så här respekt 

alltså och det känns jättebra” säger hon. Att berätta om sig själv är ett sätt för henne att få 

bekräftelse av andra och de positiva känslor hon får av allt beröm och av att känna sig behövd 

utgör en viktig drivkraft för att hon ska vilja fortsätta att engagera sig.  

 

Det som får mig, att jag vill fortsätta jobba med det här, det här kanske låter lite konstigt 

men alltså direkt jag går in dit till boendet, den här känslan när alla kommer till mig, även 

barn, att de hoppar rakt på mig, att de är så här väldigt glada, det är det här som gör att jag 

fortsätter med det här. Jag kan göra nåt till nån här, nån kan behöva mig, det är det alltså. 
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När jag hjälper nån, de fina ord jag får när jag hjälper nån, det här alltså, det är det jag 

behöver.  

(Intervju med Fatima) 

 

I det här kapitlet har jag visat hur volontärarbetet har fyllt en viktig social funktion för en del 

informanter. Några av informanterna har valt att engagera sig under en period av sitt liv då 

de har känt ett behov av att hitta ett nytt sammanhang. Den bekräftelse de får av andra 

genom att engagera sig utgör en viktig drivkraft för att de ska fortsätta vilja arbeta som 

volontärer. För både John och Fatima har volontärarbetet blivit en livsstil som är viktigt för 

deras självidentitet. Det språk och den kultur som tidigare innebar att Fatima drabbades av 

kulturell agorafobi har hon inom volontärarbetet kunnat använda som ett kulturellt kapital. 

Härnäst kommer jag att sammanfatta och diskutera mina resultat samt resonera kring vidare 

relevant forskning som berör mitt ämne.  
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6. Avslutande diskussion 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera mina informanters upplevelser av 

volontärarbetet med flyktingar, vilka drivkrafter som de har haft i sitt engagemang och hur 

volontärarbetet har påverkat deras självidentitet. Det visade sig att informanterna har haft 

olika ingångar till volontärarbetet utifrån livsstil och självidentitet. För Isabella var det 

hennes självidentitet som entreprenör och ledare som fick henne att vilja organisera 

Flyktinghjälpen medan det för några informanter var det politiska engagemanget och/eller 

föreningslivet som utgjorde en livsstil och fick dem att engagera sig. För Britta var det ett sätt 

att hitta tillbaka till den person hon strävade efter att vara; hennes negativa tankar om 

flyktingarna stred mot hennes självuppfattning som antirasist, vilket fick henne att vilja 

agera. 

Volontärarbetet har också kunnat fylla en social funktion, särskilt för de informanter som 

var i behov av att hitta ett nytt sammanhang. För Fatima, som själv har flytt från ett land i 

mellanöstern, var det ett sätt att få nya vänner och hitta en plats i samhället, medan det för 

John var ett sätt att ersätta engagemanget i KFUM som han tidigare byggde mycket av sin 

självidentitet kring.  

Med inspiration från den fenomenologiska teoribildningen har jag belyst hur de 

berättelser vi framför om oss själva är efterhandskonstruktioner där det slumpmässiga och 

känslostyrda som har hänt i ens liv ofta görs om till resultat av rationella beslut som stämmer 

överens med ens självidentitet i dagsläget (jfr Frykman 1992, 2012). Det är därför viktigt att 

som forskare problematisera detta och även visa på känslornas, tillfälligheternas och de 

praktiska erfarenheternas betydelse för de val vi gör och hur våra liv utformas.  

Som jag visade var det för flera av informanterna något av en slump att de engagerade sig 

i just volontärarbete med flyktingar. Många av dem berättade om att de av olika anledningar 

länge hade tänkt engagera sig i någon sorts ideell verksamhet. När det under hösten 2015 

behövdes många volontärer som kunde jobba med flyktingar var detta ett bra tillfälle för 

informanterna att ta tag i saken och engagera sig. 

För flera av informanterna som arbetade på Babar utgjorde den glädje som de kände över 

att leka med barnen en stark drivkraft till att de fortsatte att engagera sig och enligt de flesta 

av informanterna var det väldigt viktigt att volontärarbetet skulle kännas kul för att det skulle 

vara värt att hålla på med. Till skillnad från informanterna som hade arbetat på Babar hade 

Isabella hade inte lika positiva upplevelser av sitt volontärarbete. Som en av Flyktinghjälpens 

organisatörer och ansikte utåt fick hon bemöta en hel del kritik och handskas med många 

konflikter, vilket gjorde att hennes livsvärld påverkades och hon själv blev mycket mer cynisk 
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inför andras engagemang. Som svart, ung kvinna bröt hon mot flera normer om hur en ledare 

bör vara, vilket gjorde att hon kände sig ifrågasatt. Men hennes självuppfattning som 

entreprenör och ledare utgjorde en stark drivkraft i hennes arbete och fick henne att ändå 

orka med allt. Hon delade under intervjun även med sig av små glimtar av lycka som var 

viktiga för att hon inte skulle ge upp sitt engagemang, som den tillfredsställelse hon kände 

när hon hade ordnat så att en gravid kvinna i trygghet kunde gå och lägga sig med sina barn.  

Fenomenologins fokus på den levda erfarenheten och det som händer i möten mellan 

olika människor, ting och platser gör att detta är en metod som lämpar sig bra för fältarbete. 

Genom mitt besök på Babar kunde jag själv få uppleva de dystra lokalerna, placerade i en 

avlägsen, oinspirerande miljö, som informanterna hade berättat om. Platsens dystra 

stämning hamnade dock i skymundan av volontärernas vilja att göra den bättre och den 

glädje som både dem och barnen fick av att leka med varandra.    

Med hjälp av Bourdieus (1993) habitusbegrepp går det att förstå hur vi genom våra 

kroppsliga erfarenheter kan bemästra vissa situationer. Under mitt fältarbete på Babar blev 

det tydligt att jag själv inte hade samma erfarenheter och vana av att leka med barn som 

volontärerna, som med ett helt annat lugn kunde ta sig an situationen.  

I min analys har jag även visat hur informanternas kulturella kapital (jfr Bourdieu 2011; 

Frykman 2012) har haft betydelse för hur de har bemästrat vissa situationer. Till exempel 

hade Isabella stor nytta av sina universitetsstudier i management när hon skulle organisera 

Flyktinghjälpen.  

För flera av mina informanter hörde engagemanget ihop med nyfikenhet och 

kunskapstörst. Man ville veta mer om flyktingarnas situation och hur arbetet med dem gick 

till. Flera informanter hade tagit del av medierapporteringen om flyktingsituationen och hur 

de högerextrema krafterna samtidigt växte sig starkare, vilket hade fått dem att vilja agera. 

Den förstahandsinformation som de har tillägnat sig genom volontärarbetet utgör ett 

kulturellt kapital som vissa av informanterna har använt för att bekämpa fördomar om 

flyktingarna, både hos sig själva och hos andra. De erfarenheter man får av volontärarbetet 

kan även innebära ett kulturell kapital på så sätt att det är meriterande inför ens utbildning 

eller de jobb man söker. 

De informanter som tillfrågades om hur de upplevde könsfördelningen bland 

volontärerna menade att det generellt var fler kvinnor än män som hade engagerat sig, vilket 

kan ha att göra med att föreställningen om att kvinnor är mer omhändertagande än män 

reproduceras i vårt samhälle och leder till att kvinnor oftare tar sig an vårdande yrken och 

uppgifter (jfr Hirdman 1988, 2007). Detta vore intressant att forska vidare om, till exempel 

genom att statistiskt undersöka könsfördelningen bland volontärer eller genom att 

undersöka mäns och kvinnors attityder till volontärarbete. 
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Informanterna har engagerat sig både på grund av en vilja att hjälpa andra men också för 

att de själva får ut mycket av volontärarbetet. Några aspekter som informanterna tycker är 

viktiga för att de ska engagera sig är att volontärarbetet känns kul, utgör en merit, innebär ett 

socialt sammanhang och/eller ger en större mening med livet. Samtidigt verkar de gripas av 

flyktingarnas öden och känner ett behov av att hjälpa till. Denna blandning av altruistiska 

och egennyttiga motiv stödjer tidigare forskning som har gjorts om volontärarbete och som 

har visat att det kan vara svårt att skilja åt vad man gör för andras och ens egen skull (se t.ex 

Baadjies, MacKenzie & Seedat 2014, Holdsworth 2010 & Yeung 2014). Flera av mina 

informanter visar en medvetenhet om detta och menar att de har engagerat sig både för att 

hjälpa andra men också för att de själva får ut något av det. 

Under hösten 2015 var invandringen på en historiskt hög nivå och det krävdes stora 

insatser från både staten och den ideella sektorn för att mottagandet skulle fungera. Det är 

nu viktigt för vår gemensamma framtid att de som har kommit hit kan integreras i det 

svenska samhället. Forskningsmässigt kommer man framöver att kunna ta sig an flykting- 

och integrationsfrågor från en mängd olika perspektiv. Till exempel skulle man i en 

kulturanalytisk studie kunna ta reda på hur personalen på flyktingboenden eller 

Migrationsverket har upplevt situationen. Det vore intressant att jämföra deras drivkrafter 

med volontärernas eftersom deras engagemang inte bygger på frivillighet på samma sätt. 

Med tanke på att de har fått ta större ansvar och lagt ner mer tid på sitt arbete kan deras 

upplevelser på flera sätt vara annorlunda än volontärernas. En annan kulturanalytisk studie 

som vore intressant att genomföra skulle kunna vara att intervjua flyktingarna själva för att 

ta del av deras upplevelser av att komma till Sverige. Detta är bara två exempel på givande 

forskning som skulle kunna göras inom detta område. 
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Intervjuer 

 

Britta, 60 år 

Gunilla, 48 år 

Fatima, 21 år 

Isabella, 24 år 

John, 36 år 

Lars, 19 år 

Lina, 50 år 

Maja, 56 år 

 

Intervjuerna finns transkriberade i författarens ägo. 

 
 
 

 


