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Kapitel 8

ORGANISERAD MEDMÄNSKLIGHET –
  FRIVILLIGHETENS TILLGÅNGAR 

OCH DILEMMAN I TVÅ PROJEKT OM 
FLYKTINGBARN

Helene Rahm

I artikeln skildras hur organiserad medmänsklighet i form av volon-
tärverksamhet kan användas i arbetet med asylsökande och nyanlända 
barn. Artikeln utgår från erfarenheter av volontärarbete i projekten 
Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS). Projekten är verksamheter 
som riktar sig till asylsökande och nyanlända barn och ungdomar 
i Sverige. Avsikten med denna text är att beskriva frivillighetens 
tillgångar och dilemman samt utmaningar i samarbete mellan avlönat 
och volontärt socialt arbete. Undersökningen bygger på material som 
producerats i samband med projekten BIV/BIS, såsom minnesanteck-
ningar från arbetsmöten, handledningstillfällen, utvärderingar med 
mera. Arbetssättet med texten är hermeneutiskt inspirerat, det vill säga 
att jag gång på gång har återvänt till mitt material och gjort analyser 
och tolkningar.
 Undersökningen belyser utmaningar i volontärarbete omkring 
asylsökande och nyanlända barn. En sådan utmaning är att låta 
behovet styra volontärernas medverkan. En annan utmaning har varit 
spänningsfältet mellan mottagning och asylprövning. Det har visat sig 
vara svårt för volontärer att inte gå in i asylärenden trots projektled-
ningens mål att inte göra detta eftersom det drar uppmärksamheten 
från barnen. En tredje utmaning har varit arbetet med kontinuitet, 
utbildning och förtydligande av rollbeskrivningar i volontärarbetet. 
Artikeln visar att volontärer fyller en viktig funktion inom asylmot-
tagningen av barn och ungdomar. För att organiserad medmänsklighet 
ska fungera som bäst krävs en kompetens, lyhördhet och erfarenhet 
från organisationen.

SÖKORD: medmänsklighet, engagemang, kontinuitet, kompetens, 
delaktighet, sammanblandning av roller, otydlig projektledning, 
känslomässig stress, utvecklingsarbete
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Inledning
Under senare år har fokus på den ideella sektorn ökat och då med 
fokus även på volontärverksamhet. Bengt Westerberg (2006) menar 
att “frivilligt socialt arbete kommer att få en allt viktigare roll för 
många människors välfärd”. Även regeringen tycker att ideella sektorn 
spelar en viktig roll och beslutade den 6 september 2007 att starta en 
dialog om hur relationerna mellan staten och den ideella sektorn ska 
kunna utvecklas. Nyamko Sabuni, folkrörelseminister, sa i ett press-
meddelande den 6 september: “Den ideella sektorn är viktig i ett 
demokratiskt samhälle inte minst när det gäller människors egen makt 
att påverka såväl sin vardag som samhället i stort. Dialogen ska under-
lätta att en betydligt större mångfald av utförare och leverantörer 
växer fram” (Ideella sektorn 2007). Peter Örn blev regeringens repre-
sentant i dialogprocessen. Han hade tidigare bland annat arbetat som 
generalsekreterare för Röda Korset. Under samtalet med den ideella 
sektorn har ett 80-tal organisationer bjudits in och dialogen omfattade 
olika frågeställningar, till exempel hur ideella aktörer kan utvecklas 
som utförare av service och tjänster och samtidigt fortsätta fungera 
som röstbärare och opinionsbildare. 

I projekten Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS), som vänder 
sig till asylsökande barn och barn vars föräldrar har fått uppehålls-
tillstånd i Sverige, har ett stort frivilligt engagemang vuxit fram sedan 
starten 2004. De frivilliga finns nu med i verksamheten kring både 
barnen och familjerna som bland annat medmänniskor, hjälpare och 
förebilder. 

BIV/BIS är ett pedagogiskt program för barn och ungdomar som 
vill lära sig mer om sig själva och om asyl/integration. Fokus läggs 
på barnets egna känslor och behov att uttrycka dessa. Syftet är att 
barnen ska stärkas i sin identitet oavsett var de kommer att växa upp. 
I programmet får barnen och ungdomarna använda sig av flera olika 
uttryckssätt som till exempel bild, musik rollspel och pedagogiska 
lekar utifrån olika teman. Exempel på teman är känslor, asylprocessen, 
integrationsprocessen och kommunikation. Grupperna är åldersin-
delade och träffas under två timmar en gång i veckan. Programmet 
omfattar 14 tillfällen. Föräldragrupper erbjuds parallellt. 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till varför projekten BIV/
BIS önskade använda volontärer i sin verksamhet. Individuell männis-
kohjälp (IM) är den frivilligorganisation, i vilken jag själv också är 
verksam, som arbetar med projekten. Med volontära insatser menar 
jag obetalda frivilliga insatser inom ramen för en förening eller 
organisation.1 

1  Ett stort tack till följande personer för att ni tog er tid att lyssna 
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Syftet med artikeln är att beskriva volontärarbetet i två systerprojekt 
som vänder sig till flyktingar BIV/BIS samt att analysera problem och 
utmaningar i samarbeten mellan avlönat och volontärt socialt arbete 
utifrån projekten. I artikeln analyseras olika typer av arbetsmaterial 
inom BIV/BIS samt ansökningshandlingar till Allmänna Arvsfonden 
och Europeiska flyktingfonden som jag som projektledare skrivit sedan 
2004. Under sommaren 2008 har jag återvänt, jämfört och analy-
serat materialet med utgångspunkt från de perspektiv som beskrivs 
nedan i avsnitten “Material och metod” samt “Forskningsbakgrund”. 
Mitt arbetssätt är hermeneutiskt inspirerat. I forskningsbakgrunden 
behandlas tidigare forskning om volontärverksamhet. I analysdelen 
presenteras min analys av problem och utmaningar i samarbetet mellan 
avlönat och volontärt socialt arbete i BIV och BIS. I den avslutande 
diskussionen kommer jag att föra ett resonemang om mina analyser 
och slutsatser. 

Bakgrund 
Redan när initiativtagarna Helene Rahm (biståndsorganisationen 
IM) och Ann Lidgren (Svenska kyrkan) planerade projekten hade de 
tankar om att engagera volontärer i arbetet kring asylsökande barn. 
Projektledningens organisationer Svenska kyrkan och IM hade stor 
kunskap och erfarenhet av att arbeta med volontärer och såg det som 
en tillgång att ha med frivilliga i arbetet kring de asylsökande. Dock 
förverkligades inte dessa tankar förrän projektledningen identifierade 
behov som man trodde skulle kunna mötas på ett bra sätt med volon-
tärer. Behoven visade sig när föräldrarna lämnade sina barn och själva 
stannade kvar i huset där verksamheten pågick. Dessutom tog föräld-
rarna med sig syskon till de barn som deltog i aktiviteterna. Rahm 
och Lidgren var redan från start överens om att inte ta med frivilliga 
i barngrupperna utan önskade en specifik kompetens (t.ex. socionom 
eller psykolog) vilket inte kunde krävas av en frivillig. Att inte ta med 
volontärer i barngrupperna berodde även på att personalens arbete 
efter en specifik metod krävde kontinuitet vilket projektledningen inte 
trodde sig kunna garantera om man hade valt att även där arbeta med 
frivilliga. 

Mellan den 15 november 2005 och 30 september 2006 arbetade 
Migrationsverket med att handlägga ärenden enligt en tillfällig utlän-

på mina tankar: Ann Lidgren, Kjell Jonsso, Zakera Mitha, Pernilla 
Persson, Shanta Christell och Anette Brenner. Utan er medverkan 
hade jag aldrig kunnat skriva denna artikel. Tolkningarna och 
analyserna är mina liksom återstående missuppfattningar och 
felaktigheter.
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ningslag (SFS 2005: 762). Den tillfälliga lagen avsåg att ge vissa 
grupper av tidigare asylsökande, med lagakraftvunna beslut, en ny och 
generösare prövning. Omkring 10000 fler personer än beräknat kom 
att omfattas av den tillfälliga lagen (Migrationsverket 2007). En effekt 
av lagen var att många som väntat länge på besked nu fick stanna, 
och det var många som även ansökte om att få ta hit sina familjer. 
Många av dessa anhöriga kom från krigsdrabbade länder och hade 
svåra uppbrott bakom sig och/eller hade inte träffat sin pappa eller 
mamma på många år då 

IM, Svenska kyrkan och Migrationsverket ansökte om medel från 
Europeiska Flyktingfonden för att starta en verksamhet motsvarande 
BIV som kom att kallas Barn i Start med barn vars föräldrar erhållit 
uppehållstillstånd i Sverige som målgrupp. BIV hade redan parallella 
föräldragrupper som drevs av frivilliga där samtalen styrdes mycket 
utifrån vad som kom upp i familjegruppen. Samtalen i familjgruppen 
rörde sig ofta kring uppehållstillståndet. Det fanns en önskade om 
att utveckla familjegruppsverksamheten från projektledningens sida. 
De ville lyfta fram föräldraskapet utifrån ett barnperspektiv tydligare 
i föräldragruppen. Projektledarnas tanke var att en av gruppledarna 
skulle hålla i föräldragruppen tillsammans med volontärer och tolk för 
att styra upp samtalen och föra in barnperspektivet. Dessutom skulle 
samma teman införas med konstnärliga uttrycksformer som dans, bild 
och rollspel som fanns i barngrupperna, givetvis anpassade för vuxna. 

I både BIV/ BIS ville projektledningen ha syskongrupper som skulle 
ledas av volontärer där syftet framför allt var att ge barnen glädje och 
skingra deras tankar om det de varit med om innan de kom till Sverige. 
En av orsakerna till att projektledningen ville ha med gruppledarna i 
föräldraarbetet var att projektledningen hade haft svårt att genomföra 
idéer om inte volontärerna var helt införstådda med dem, vilket de 
inte var när det gällde föräldraarbetet. Dessutom ville projektled-
ningen ha en kontinuitet som inte kunde garanteras på samma sätt om 
projekten endast som tidigare använde sig framför allt av volontärer i 
föräldragrupperna.

Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande text är att analysera problem och utmaningar 
i samarbeten mellan avlönat och volontärt socialt arbete i projekten 
BIV/BIS. Syftet konkretiseras med tre frågeställningar: 

1. Hur löser man problem där volontärens egen drivkraft att vara 
volontär inte alltid förenas med målsättningarna för den organi-
sation man företräder? 
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2. Hur mycket får volontärerna påverka innehållet i det de gör och 
kan volontärerna påverka en organisations mål?

3. Hur kan en projektledning påverka och styra frivilliga jämfört med 
anställd personal?

Material och metod
Jag kommer i texten att föra ett resonemang om hur systerprojekten 
BIV/BIS samarbetar med volontärer. Där kommer jag att kortfattat 
beskriva hur projektorganisationen fungerar och vad volontärerna gör. 
Jag kommer att lyfta upp både det positiva och det mer problematiska 
och de utmaningar som kan finnas i att arbeta med volontärer. Redan 
denna beskrivning är en analys eftersom den redovisar mitt perspektiv 
på volontärverksamheten i projekten.

Artikeln utgår från olika typer av material. En del är det skriftliga 
material som skickats till projektledarna några dagar före handled-
ningstillfällena som underlag för handledning. Handledningens art 
är ärendehandledning där det främsta syftet är att handleda i saker 
som händer i barngrupperna och familjegrupperna. Projektledarna 
har handledning varannan vecka med gruppledarna som är anställda. 
Gruppledarna i sin tur samtalar efter familjegrupperna med de 
frivilliga om hur gruppen fungerar och för gemensamma anteckningar. 
Artikeln baseras också på minnesanteckningar från de arbetsträffar 
projektledarna har med gruppledarna varannan vecka. På arbetsträf-
farna diskuteras allt praktiskt och organisatoriskt utifrån projektet. 
Gruppledarna skriver även rapporter om bl.a. utbildningshelger som 
också utgör material till texten. 

En tredje materialkategori i texten är Zsofia Nestlers kvalitativa 
och kvantitativa utvärdering av BIV våren 2008 (Nestler 2008). 
Massmedietexter från press, radio och TV om projekten är ytterligare 
en typ av material. Slutligen utgår jag från egna observationer utifrån 
samtal med volontärerna och i olika aktiviteter där jag som projekt-
ledare medverkat.

Jag har analyserat de olika typer av arbetsmaterial som jag har 
nämnt ovan samt ansökningshandlingarna till Allmänna Arvsfonden 
och Europeiska flyktingfonden som jag som projektledare skrivit sedan 
2004. Under sommaren 2008 har jag återvänt, jämfört och analyserat 
materialet med utgångspunkt från de perspektiv som beskrivs nedan 
i forskningsbakgrunden. Mitt arbetssätt är hermeneutiskt inspirerat, 
det vill säga att jag gång på gång har återvänt till mitt material och 
gjort analyser och tolkningar. Jag har diskuterat innehållet med grupp-
ledarna, den andre projektledaren från Svenska Kyrkan samt min 
chef på IM. Jag har strävat efter att vara så anonym som möjligt och 
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försökt att inte lämna ut varken deltagarna i projekten, volontärerna 
eller mina medarbetare. 

Forskningsbakgrund 
Jeppsson Grassman och Svedberg (1995) skiljer mellan sociala ideella 
insatser i form av egen organisering och självhjälp (till exempel 
Anonyma alkoholister) och informella insatser för andra (exempelvis 
humanitära organisationer som Röda Korset). Informella insatser 
anses enligt Alwall (1999: 14) vara mer än dubbelt så omfattande som 
inom den offentliga sektorn räknat i antal arbetstimmar. Här handlar 
det alltså inte om frivilligt arbete i strikt mening men ändå om sociala 
insatser av stor betydelse för samhället, till exempel barn hjälper sina 
gamla föräldrar med olika hjälpinsatser. Drygt hälften av den svenska 
befolkningen gör regelbundet volontära hjälpinsatser inom någon 
frivilligorganisation, främst inom idrottsrörelsen. Ålder och kön är 
faktorer som har betydelse när det gäller att förklara betydelsen av 
volontärtjänster skriver Jeppsson Grassman (2001: 28). Hon menar 
att kvinnor gör större insatser än män oavsett ålder. När det gäller 
socioekonomiska förhållanden (personlig inkomst, facklig tillhörighet, 
utbildning) finns det ett tydligt samband mellan högre inkomster och 
engagemang i informella hjälparbeten. Utbildning har också visat sig 
ha större betydelse i grupper med högre utbildning i större utsträckning 
än övriga grupper (Jeppsson Grassman 2001).

När Socialdepartementets rapport Frivilligt socialt arbete kom ut 
1993 blev den en forskningsmässig vändpunkt. Lundell (2004) menar 
att det var då forskarna synliggjorde frivillig socialt arbete. Tidigare 
hade frivilligt socialt arbete som gjordes utanför välfärdsstatens 
offentliga institutioner knappast alls uppmärksammats. Det fanns 
vid den här tiden en stor misstänksamhet mot frivilligt socialt arbete 
som associerades till välgörenhet – förekomsten av frivilligt socialt 
arbete sågs som ett misslyckande för välfärdstaten. I Frivilligt socialt 
arbete (1993) pekar forskarna på att frivillighetssektorn bidrog till 
välfärdstaten och dess utveckling. Det handlade om forskningen som 
fokuserade på de faktiska insatserna (social omsorg och socialt arbete) 
som frivilliga organisationer bidrog med istället för deras betydelser 
för demokratin och medborgarskap. I rapporten utgår analysen från 
sektorer. Det gjorde att det blev möjligt och särskilt intressant att 
diskutera relationen mellan staten och den frivilliga sektorn, sett ur ett 
större perspektiv. Lundström (2004) menar att det öppnades möjlig-
heter för en diskussion om det borde finnas någon önskvärd balans eller 
mix mellan olika sektorer, t.ex. stat, kommun eller frivillighetssektorn.
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I rapporten Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn (2005) 
beskrivs en ny utveckling utifrån frivillighetsorganisationer i Sverige 
efter EU-inträdet. Man kan nu se att Sveriges frivillighetsorganisa-
tioner ökat sin närvaro i Europa och att utländska organisationers 
intresse att bedriva verksamhet i Sverige ökar. Lundström (2004) 
menar att medlemskap i frivillighetsorganisationer i sig verkar ha fått 
en ny innebörd som svarar mot en växande individualism. Vi blir till 
exempel medlemmar i Friskis och Svettis för att vi vill konsumera en 
viss tjänst, inte för att vi delar ett gemensamt sundhetsideal som vi vill 
verka för i kollektiva former. Han menar även att man kan prata om 
fragmentariserade medlemskap i den meningen att människan är med 
i många organisationer men endast ger den enskilda organisationen 
en begränsad del av sin fritid eller sina resurser, till exempel betala 
medlemsavgift till Amnesty, arbeta några volontärtimmar i månaden 
till Bris eller sälja lotter till barnens fotbollsklubb varje lördag. Det blir 
mera ovanligt att organisationerna äger sina medlemmars hela fritid 
för en längre tid. 

Alwall (1999: 17) menar att det offentliga välfärdsystemet har visat 
sig vara bristfälligt – och insikterna om detta blir ett viktigt motiv för 
att engagera sig i frivilligt arbete. Även Jeppsson Grassman (1997) har 
tidigare beskrivit hur attityden till frivilligt socialt arbete i början av 
1990-talet förändrades i positiv riktning. Enligt Jeppsson Grassman 
kom denna förändring till stånd som en följd av en framtvingad 
utveckling beroende på att det offentliga samhället inte förmådde 
tillgodose människors behov av vård, omsorg och trygget. Jeppsson 
Grassman anser att den här utvecklingen var en önskad utveckling 
eftersom man ansåg att den frivilliga sektorn stod för andra värde-
ringar som hon kallade ett mjukare samhälle: “Genom frivilliga 
insatser skulle vi både få ett mjukare samhälle och kunna avlasta den 
offentliga sektorn. Det handlade om frivilligt arbete med nya förteck-
ningar – om frivilligt socialt arbete: medborgaren som medmänniska” 
(Jeppsson Grassman 1997: 12).

På organisationsnivå kanske kan man säga att den frivilliga sociala 
arbetskärnan, eller i vart fall de organisationer som i första hand 
identifieras som socialt inriktade, utgörs av dem som har rötterna i 
industrialismen som till exempel Stockholms stadsmission, Rädda 
barnen och Röda korset. Det är organisationer som har omfattande 
idéinriktade program och som i första hand engagerar människor 
för att hjälpa andra. Det är dessa organisationer som enligt Castells 
(1997) kommer att få det besvärligt. Vilka kommer då att överleva? I 
vilken utsträckning utvecklas nya typer av relationer och vad betyder 
dessa för organisationerna? I det sammanhanget blir finansieringsfor-
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merna betydelsefulla. Det pågår en förändring av formen för de statliga 
och kommunala anslagen (från allmänna bidrag till att man betalar 
frivilligorganisationerna för de utförda tjänsterna och att frivilligor-
ganisationerna blir mer beroende av marknaden). Enligt rapporten 
Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn (2005) syns en tydlig 
förändring inom äldre organisationer som arbetar inifrån sin egen 
organisation med att förändra sina strukturer och principer för hur 
man leder och organiserar verksamheten. 

Det finns en trend i den svenska ideella sektorn att vissa delar av 
organisationens verksamhet, till exempel insamlingsarbete, lednings-
funktioner och lobbyarbete, måste bli mer professionella. Med det 
menas för det mesta att det man gör måste effektiviseras eller bli bättre. 
Det tycks inte sällan även finnas en för givet-tagen inställning att det i 
så fall bör vara avlönade tjänstemän som utför arbetet. Det finns goda 
skäl att anta att de insatser som utförs av människor på oavlönad tid i 
viktiga kvalitativa dimensioner skiljer sig från traditionellt lönearbete 
(Wijkström 2002). Detta beläggs även i Socialstyrelsen och den sociala 
ideella sektorn (2005) där det poängteras att det allt oftare krävs en 
särskild kompetens för att utföra frivilliga uppdrag. Det finns en allt 
tydligare inriktning mot professionalisering av den ideella sektorn. 
Flera frivilligorganisationer kommer sannolikt att anställa personer 
med specialkompetens inom den ideella sektorn.  

Lundström (2004) skriver att man kan dela in den sociala frivil-
ligheten i organisationer som inriktar sig på hjälp till andra respektive 
i självhjälpsorienterade organisationer. En annan typ av indelning är 
den som skiljer på organisationerna med begreppet röst eller service. 
Röstorganisationer riktar sig huvudsakligen utåt, med politik för 
förändrade villkor för sina medlemmar eller den grupp man företräder. 
Serviceorganisationer ägnar sig huvudsakligen åt att producera service 
för den grupp man företräder eller för medlemmarna i organisationen 
(Lundström 2004: 41).

Lundström (2004) menar att om man delar in organisationer efter 
dessa två variabler får man följande figur. Den kan enligt honom 
ligga till grund för diskussioner av olika typer av aktiviteter i socialt 
inriktade frivilligorganisationer.
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                  Självhjälp                                Hjälp till andra
 

Röst 1. Utåtriktade aktiviteter 
för den egna gruppen

2. Utåtinriktade aktivi-
teter för den grupp man 
företräder

Service 3. Interna aktiviteter för 
den egna gruppen

4 Interna aktiviteter för 
att hjälpa den grupp man 
företräder.

Figur 1. Aktivitetsformer i olika typer av organisationer (Lundström 
2004: 41)

Ruta 1 handlar om utåtriktade aktiviteter för den egna målgruppen 
(t.ex. arbetslösa demonstrerar). Ruta 2 utgörs av aktiviteter till stöd 
för andra (t.ex. politiska aktioner för utsatta barn). Ruta 3 är interna 
aktiviteter för de egna intressena (t.ex. stödsamtal i självhjälpsgrupper). 
Ruta 4 är aktiviteter för den grupp man företräder (t.ex. professionella 
i frivillig-organisationen bedriver terapi för utsatta barn).

Det är streckade linjer mellan rutorna för att markera att de mest 
intressanta aktiviteterna kanske är de som inkluderar element från 
olika rutorna. Denna indelning i aktivitetsformer menar Lundström 
kan vara till hjälp när man diskuterar organisationers verksamhet. 
Frågor Lundström ställer är (2004: 42) vilka förskjutningar som äger 
rum inom organisationen och vilka aktivitetsformer som sker inom 
ett fält. Förskjutningar nedåt i figuren antyder ett ökat intresse för de 
enskilda utsatta individerna och minskat intresse för generella insatser 
som socialpolitik. Det kan ske i form av ökade professionella insatser 
(ruta 4) eller i form av självhjälpsgrupper (ruta 3) Förskjutningar åt 
höger i figuren tyder på en ändring till förmån för verksamheter som 
inte avser stöd eller hjälp till de egna medlemmarna. Det kan handla om 
en ökning av filantropiska insatser (som syftar till att hjälpa människor 
utan egenintresse) och utåtriktade aktiviteter för utsatta grupper, till 
exempel barn som far illa. Lundström (2004) för ett resonemang kring 
vad som ligger till grund för vilka typer av aktiviteter i socialt inriktade 
frivilligorganisationer. Han menar att förskjutningar uppåt i figuren 
antyder ett ökat intresse för mer generella insatser som socialpolitik.

I Socialstyrelsen och den sociala ideella sektorn (2005) poäng-
teras att företrädare för kommuner har en mycket positiv bild av den 
ideella sektorn. De har insett att de inte på egen hand kan lösa grund-
läggande mänskliga problem och välfärdsproblem utan behöver hjälp 
från bl.a. den ideella sektorn. De ideella organisationerna anses arbeta 
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självständigt och utan ekonomisk ersättning. Jeppsson Grassman 
(1997), som har intervjuat volontärer, finner att drivkraften att bli 
volontär kan skilja sig markant mellan olika individer. Hon finner 
olika teman för drivkraften att bli volontär. Ett tema är volontärar-
betet som ersättning för något, ett annat att få ge “av sitt överflöd”, 
ett tredje har att göra med graden av ömsesidighet i förhållandet till 
dem man gör insatser för, ett fjärde det själupplevda och ett femte om 
principer och övertygelse som kan vara drivkrafter i volontärt arbete. 
Jeppsson Grassman menar att människans livssituation, det yttre eller 
inre förhållandet som gemensamt gör om människan önskar utföra ett 
volontärt arbete (1997). Hon skriver att möjligtvis kan man tala om 
direkta och indirekta yttre drivkrafter. De indirekta drivkrafterna har 
att göra med förhållanden i människors livssituation som rent allmänt 
befrämjar frivilligt arbete – ett slags jordmån eller resurser för vilka 
vissa grupper är mer exponerade än andra. Den inre drivkraftens 
specifika sammanhang och händelser skapar behov för aktivitet. 
Volontärarbete verkar i sig skapa nya tillfällen till frivillighetsarbete. 
Kontakten med en organisation kan utgöra yttre drivkrafter för fortsatt 
volontärt arbete.

Engel (2006) skriver om volontärernas förhållningssätt och menar 
att de kan bli värdefulla komplement till det professionella sociala 
arbetet genom att tillhandahålla socialt och materiellt stöd. I andra 
studier kännetecknas volontärarbetets insatser av förståelse, mänsk-
lighet, respekt och tillit, där själva volontärinsatserna genomsyras av 
intresse för målgruppen och nyfikenhet på och respekt för mottagarna 
(Engel 2006). För att man ska kunna tala om motiv menar Jeppsson 
Grassman (1997) att den frivilliga insatsen måste ses som en avsiktlig 
handling från individens sida som utgår från inre idéer, värderingar 
och behov som syftar mot ett mål. Som volontär är det ofta svårt att 
retrospektivt känna till och begrunda sina motiv till att man utför 
volontärt socialt arbete. Normerna kring hur man får tala om sina 
motiv påverkar sannolikt det sätt på vilket man formulerar sina inre 
motiv. Motiven kan vara flera och ha olika grunder. 

Jeppsson Grassman (2001) har även undersökt de positiva effekterna 
av hjälpinsatser utanför det egna hushållet och kunde då se att mycket 
ofta eller ganska ofta upplevde de allra flesta hjälpgivare glädje, stimulans 
eller tillfredsställelse i sin roll som hjälpgivare (2001: 47). Analysen 
visar att man mycket väl kan ha upplevelser av bundenhet eller stress 
och samtidigt känna glädje och tillfredsställelse i hjälpbehovet (Jeppsson 
Grassman 2001: 56). Det negativa när det gäller anhöriginsatser är 
framför allt känslomässig stress, upplevelser av frihetsrestriktioner samt 
konsekvenser för arbete och ekonomi (Jeppsson Grassman 2001: 47). 
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Analys
I analysen utgår jag från frågeställningarna knutna till syftet:

1. Hur mycket får volontärerna påverka innehållet i det de gör? Kan 
volontärerna påverka en organisations mål?

2. Hur löser man problem där volontärens egen drivkraft att vara 
volontär inte alltid förenas med målsättningarna för den organi-
sation man företräder? 

3. Hur kan en projektledning påverka och styra frivilliga jämfört med 
anställd personal?

I det följande analyseras volontärverksamheten i systerprojekten BIV/
BIS utifrån utmaningar som kan identifieras kring volontärverksam-
hetens organisation, volontärrollen, rekryteringen och utbildningen av 
volontärer till projekten samt volontärens uppgifter. Min ambition är 
att ha ett analytiskt utifrånperspektiv i mina resonemang, men jag är 
fullt medveten om att jag färgas av min involvering i projekten på flera 
sätt: Som projektledare och initiativtagare, som professionell samt som 
representant för den organisation jag arbetar för, IM. Jag har strävat 
efter att skapa analytisk distans och mångsidighet genom upprepade 
läsningar och tolkningar av det material som ligger till grund för 
artikeln i relation till de perspektiv på frivilligt socialt arbete som 
skisseras i forskningsbakgrunden.

Att låta behovet styra…
När tankar om att göra något för asylsökande barn väcktes 2004 inom 
IM och Svenska kyrkan fanns till en början inga planer på volontärt 
arbete. Det var först när föräldrar kom med sina barn och syskon 
till de barn som skulle delta verksamheten som det blev aktuellt att 
fundera på om BIV skulle kunna göra något även för dessa grupper. 
Det fanns flera skäl att involvera volontärer i verksamheten – föräld-
rarnas stora behov av att prata med varandra, att de uttryckte att de 
aldrig träffade några svenska personer förutom myndighetsföreträdare 
samt syskonens stora behov av lek. 

Att projektledningen genast funderade på volontärer tror jag 
beror på den stora positiva erfarenheten som vi båda hade av volon-
tärarbete. Att fundera utifrån volontärskap tror jag underlättas om 
man har erfarenheter av att arbeta med volontärer sedan tidigare 
och/eller arbetar i en ideell organisation där volontärer finns sedan 
länge. Behoven som blev tydliga för projektledningen var inte endast 
barngruppsverksamheten utan även att föräldrar och syskon behövde 
bli synliga och få möjligheter till mötesplatser och lekmöjligheter. 
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Barnen och föräldrarna behövde mötesplatser, medmänsklighet och 
lekmöjligheter i större omfattning än vad anställda kunde ge. Med 
detta vill jag visa att behovet har styrt önskan att ha volontärer i 
projekten. 

I planeringen och i uppbyggnadsskedet av projekten och volon-
tärverksamheten handlade det främst om service genom att hjälpa 
grupperna man företräder. Målet var framförallt att bedriva 
barngrupper (se ruta 4 i figur 2 nedan). Volontärverksamheten är 
något som vuxit ju längre tiden har gått. Det har berott på att behovet 
av kringaktiviteter hela tiden har vuxit, och där har det varit viktigt 
med samarbete med volontärerna. Både projektledningen och de 
anställda gruppledarna har sett att volontärerna tillför något mer och 
annat än vad projekten kunnat erbjuda utan volontärer. Rent praktiskt 
hade det varit omöjligt att genomföra alla grupper utan volontärers 
medverkan, för det krävs personer som kan se, aktivera och samtala 
med målgruppen .

I spänningsfältet mellan asylprövning och mottagning
Ett av projektledningens mål har varit att varken volontärer eller 
anställd personal ska gå in i asylärendena eftersom det drar uppmärk-
samheten från barnen och det finns flera skäl till detta. Huvudtanken i 
alla möten är att barnens tankar, önskningar och rädslor inte får samma 
utrymme och inte kommer till uttryck på samma sätt som de vuxnas 
asylprocess. Att inte låta volontärer gå in i de vuxnas asylärende är 
något projektledningen inte helt har lyckats med. Volontärrollen är 
svår, och att inte kunna ge den hjälp föräldrarna efterfrågar det vill 
säga hjälp med asylärendet är inte lätt, varken för volontärer eller för 
de människor som söker asyl. Här har projektledningen brustit. Zsofia 
Nestler skriver i sin utvärdering (Nestler 2008) att trots att man trodde 
sig ha full insyn i verksamheten verkade ramarna för principen av icke 
inblandning i asylprocessen inte alltid ha varit lätta att hålla, vilket 
även nämndes som en svårighet i arbetet. Från början var intresset 
från projektledarna främst att volontärerna skulle svara för en organi-
serad medmänsklighet. Med organiserad medmänsklighet avser jag 
det engagemang glädje och respekt samt den mångfald av olikheter 
som ålder, kön, åsikter som jag upplever att flyktingarna möter när de 
träffar volontärer. 

Nedan gör jag en analys av volontärverksamheten i projekten utifrån 
begreppen röst, service, självhjälp och hjälp till andra (Lundström 
2004, se närmare ovan i forskningsbakgrunden). Min bedömning är 
att från början var barngruppens aktivitet den enda service som var 
aktiviteter för att hjälpa den grupp man företräder (se figur 2 ruta 4 
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nedan). Förflyttning till Interna aktiviteter (se figur 2 ruta 3 nedan) 
under service ökades relativt snabbt när BIV/BIS började samarbeta 
med volontärerna. Aktiviteterna bestod i syskongrupper familjeläger, 
dagläger etc. Där medverkar framför allt volontärerna, och räknar man 
frivilliga så har den största ökningen i antal personer skett där. Vad 
som sedan skedde var att verksamheten både när det gällde personal 
och volontärer på BIV/BIS förflyttade sig i riktning uppåt under röst i 
Lundströms modell till utåtriktade aktiviteter för den egna gruppen (se 
figur 2 ruta 1 nedan) i form av aktiviteter tillsammans; barn, föräldrar, 
volontärer och anställda. Där bestämmer deltagarna i grupperna själva 
tillsammans med volontärer och gruppledare vilka aktiviteter de vill 
göra samt till utåtriktade aktiviteter för den grupp man företräder 
under röst (se figur 2 ruta 2 nedan), i form av BIV-galan. Där försöker 
man uppmärksamma flyktingbarns situation och samtidigt skapa 
något positivt och roligt för dem genom bland annat workshops. 
Även genom föreläsningar, tidningsartiklar, radio och TV ökade de 
utåtriktade aktiviteterna om projekten och flyktingbarns situation (se 
figur 2 nedan). 

När det gäller projektledningen så har det skett en förskjutning till 
framför allt ruta 2. Då tänker jag på spridningen av projekten till nya 
orter, föreläsningar, tidningsartiklar, radio och TV, där vi som repre-
sentanter för flyktingar och utifrån vår projektledarroll försökt att 
belysa den bild som vi ser att deltagarna i projekten har och få andra 
att agera för denna grupp genom att själva starta upp motsvarande 
grupper. 

Det jag inte kan styrka så tydligt utifrån mitt material är den 
röst som jag tror att volontärerna står för i ruta 2. Ett exempel är 
att projektledaren fick ett överraskande mail om att IM:s Växjögrupp 
skänkt pengar till ett sommarläger för projekten. Initiativet kom från 
en volontär som hade haft kontakt med IM:s Växjögrupp och påtalat 
behovet för den här gruppen att få åka på läger. Med detta så tror 
jag att volontärerna gör saker utanför projekten som stödjer flykting-
barnen och föräldrarna. Volontärerna utifrån sitt engagemang och 
intresse ger och gör så att flyktingbarnen får ett ansikte och uppmärk-
sammar deras situation för andra grupper i samhället. 

Jag har försökt utifrån min tolkning att fylla i de olika rutorna 
med aktiviteter som både sker av volontärer och anställda. När BIV 
startades så är min uppfattning att BIV befann sig helt i ruta 4. Men 
i och med att flyktingarna har uttryckt ett ökat stöd och man har i 
samarbete med volontärer försökt att tillfredställa detta behov. BIV 
har nu “lyckats” att förflytta sig i olika riktningar både åt sidan och 
uppåt och ibland befinner projekten sig i flera rutor på en gång t ex 
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så kan gruppledarna ha en barngrupp (aktiviteter för den gupp man 
företräder, ruta 4) och parallellt så föreläser gruppledarna om BIV 
och flyktingbarns situation (utåtriktade aktivister för den grupp de 
företräder, ruta 2). Jag tror att volontärer och anställda kan arbeta 
på olika fronter samtidigt, det vill säga hjälpa flyktingbarnen, deras 
syskon och föräldrar här och nu och samtidigt göra deras röst hörd så 
att situationen på sikt kan förbättras för dem.

                  Självhjälp                                Hjälp till andra

Röst 1. Utåtriktade aktiviteter 
för den egna gruppen
- aktivitets gånger 
tillsammans barn och 
föräldrarna, anställda och 
volontär.

2. Utåtinriktade aktivi-
teter för den grupp man 
företräder
- BIV-galan
- Föreläsningar om 
BIV och flyktingbarns 
situation.

Service 3. Interna aktiviteter för 
den egna gruppen
- syskongruppen
- familjegruppen
- aktivitetsgruppen
- familjeläger
- dagläger

4 Interna aktiviteter för 
att hjälpa den grupp man 
företräder.
- utbildning av volontärer
- BIV/BIS grupperna

Figur 2. Frivillighetens och de anställdas organisering i systerprojekten 
BIV/BIS (efter Lundström 2004: 4)

Som framgår berikas projekten genom det volontärarbete som sker i 
de olika kringaktiviteterna i barngruppsverksamheten. IM och Svenska 
kyrkan har genom projekten en flexibilitet att göra snabba förändringar 
och en kort beslutsordning vilket innebär att beslut kan fattas snabbt. 
Lundströms teoretiska modell belyser hur projekten har utvecklats 
från att ha hela sin koncentration på barngruppsledarna med endast 
anställd personal till att nu dels arbeta mot både föräldrar, dels försöka 
belysa flyktingbarns situation genom att visa upp att barngruppsverk-
samheten i projekten behövs för alla flyktingbarn i hela världen. Den 
positiva utvecklingen beror bland annat på möjligheter att lyssna in 
vad målgruppen behöver, en stor flexibilitet genom att samarbete med 
volontärer, möjligheter att förändra, utveckla efter olika målgrupper 
samt att volontärer och anställda uttrycker att behoven finns. Viktigt 
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är även samarbetet med samarbetsparterna Migrationsverket, Malmö 
och Helsingborgs kommun som gör det möjligt att utveckla projekten 
utifrån samarbetsparternas syn på vilka behov av hjälp barnen och 
ungdomarna har. Dessutom är det möjligt att fånga upp och snabbt 
reagera på vad som händer inom dessa organisationer. En annan viktig 
del är att arbetet med volontärer är något som både IM och Svenska 
kyrkan har stor kompetens och erfarenhet av. 

Medmänskligt engagemang
Att vara hjälpgivande volontär är i sig inte något enkel uppgift, och för 
volontärerna inom projekten är rollen som volontär inte helt tydlig för 
målgruppen som vi arbetar för. Nestler (2008) menar att flera föräldrar 
inte kände till att de frivilliga arbetade oavlönat. De uppfattades som 
engagerade och professionella. Nu i efterhand kan jag se att projekt-
ledningen och den anställda personalen saknat genomtänkta rutiner 
för hur de frivilliga skulle presenteras för deltagarna. Överhuvudtaget 
så har projektledningen och gruppledarna inte fört någon diskussion 
om hur presentation av volontärer för flyktingar ska se ut. Nestler tar 
även upp att volontärer ansåg att volontärrollen blev svår att hantera 
när personer som är anställda blandades med personer som är volon-
tärer i BIVs olika verksamheter utan att tala om detta för de asylsö-
kande. En del volontärer uttrycker sig så här: 

det är väl det som har varit lite problematiskt eftersom de tror att vi jobbar… 
alltså de har inte riktigt förstått våra roller än, fast vi har sagt det första 
gången att det här är vad vi gör och vi gör det frivilligt så… har de ändå fått 
bilden av att vi jobbar med det här och velat ha väldigt mycket hjälp av oss 
(Nestler 2008 54).

Volontärerna ansåg att problemet låg i att de måste definiera sin egen 
volontärroll. Att föräldrarna inte riktigt hade förstått att vissa arbetade 
oavlönat, ökade föräldrarnas krav på hjälp. Den återkopplingen volon-
tärerna fick genom att efter mötena prata med gruppledarna ansågs 
vara fullt tillräcklig; däremot önskade man större närvaro av projekt-
ledarna, åtminstone i början. Även i barngrupperna efterlystes mer 
stöd och styrning (Nestler 2008).

Även volontärens egen definition av att vara volontär är svår. Det 
är inte lätt att uttrycka att du är här som medmänniska och bara vill 
hjälpa; att du dessutom gör det gratis har många flyktingar svårt att 
förstå. Som frivillig kan man känna sig ganska osäker på sin roll: “Det 
är ju ett dilemma i allt frivilligarbete, tycker jag, att man får definiera 
sin egen roll i alldeles för hög grad (Nestler 2008: 52).
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Komponenter jag tror påverkar volontärerna inom projekten är att 
man upplever känslomässig stress, att man som volontär binder upp 
sig tidsmässigt för volontärskapet samt att volontären inte får någon 
ekonomisk ersättning förutom reseersättning. Framför allt den känslo-
mässiga stressen av att inte kunna hjälpa flyktingarna helt och hållet 
tolkar jag som det svåraste för volontären och den största negativa 
konsekvensen av att arbeta med projekten. De frågor som oftast 
kommer upp när volontärerna pratar om BIV/BIS är just att känna 
sig otillräcklig när föräldrarna eller barnen pratar om sin asylansökan 
och att volontärerna inte kan hjälpa till. När barnen och/eller vuxna 
berättar svåra saker finns oftast en önskan att hjälpa hos de frivilliga. 
Att endast fungera som en medmänniska och lyssnare är mycket svårt, 
något som både gruppledarna och projektledarna ofta får höra.

I Nestlers utvärdering (2008) medger volontärerna att gränsdrag-
ningen ofta blev svår när det gäller projektens policy för asylpro-
cessen (grundprincipen om icke inblandning i asylprocessen för både 
anställda och volontärer). Man ville i alla fall lyssna på det föräldrarna 
hade att berätta när de sökte hjälp och att det var svårt att endast vara 
den lyssnande personen. Genom att den frivilliga önskar göra mer än 
vad volontärrollen medgav uppkom problem som projektledningen nu 
försöker lösa genom att vara bättre på att kontinuerligt utbilda volon-
tärer och att regelbundet handleda dem. 

Att projektledningen önskar kontinuitet från volontären är helt klart 
en frihetsrestriktion för volontären, och eftersom det är många unga 
människor som är volontärer inom projekten så har de oftast inte någon 
bra ekonomi. Trots detta stannar volontärerna länge inom projekten. 
Eftersom det finns tidsbegränsade uppdrag som är olika långa (sommar-
läger, BIV-galan, syskongrupper etcetera) är min analys att det är enklare 
för volontären att binda upp sig för det han/hon vet omfattningen av. Det 
innebär att volontären kan vara aktiv under sommaren och ta uppehåll 
under hösten för att sedan komma tillbaka till en grupp på våren.

Jag har tidigare beskrivit de positiva effekterna av att arbeta 
volontärt, och jag tror att känslan av glädje, stimulans och att känna 
sig behövd är en viktig orsak till att projekten varken har svårt att få 
nya volontärer eller att behålla de gamla. Många volontärer uttrycker 
en stor glädje till gruppledarna över att arbeta med flyktingar. De 
uttrycker även att de får igen mycket från flyktingarna, allt från nya 
kunskaper om länder, seder och vanor till tacksamhet och glädje från 
flyktingarna själva.

Att personalen inom projekten samarbetar med volontärer innebär 
mycket positivt men kan även vara svårt. Som jag nämnt ovan är målen 
och riktlinjer för projekten som organisation inte alltid i överensstäm-
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melse med volontärernas önskan att arbeta. Även i förändringsarbetet 
behöver det inte vara detsamma. Ett exempel har varit i föräldragrup-
perna där projektledningen önskade införa teman på föräldragruppen 
vilket man inte lyckades med förrän en omorganisation gjordes i 
samband med att medel beviljades från Europeiska flyktingfonden i 
maj 2007. I utvärderingen påpekas: ”Det skymtade även fram något 
av frivilligorganisationernas tidigare beskrivna dilemma: kravet på 
professionalism kontra frivilliga krafter” (Nestler 2008: 40).

De frivilliga i hennes utvärdering uttryckte att de inte hade 
tillräcklig kompetens för att arbeta med projektets teman i familje-
gruppen. Projekten kunde gå två vägar. Den ena vägen var den som 
valdes, det vill säga att ta med en anställd i föräldragrupperna som 
arbetar tillsammans med volontärer i grupperna. Den andra möjliga 
vägen hade varit att utbilda volontärerna mera så att de känt en 
trygghet att arbeta med temana i projekten. Valet att välja en anställd 
hade flera aspekter vilka belyser dilemmat att samarbeta med volon-
tärer. En av aspekterna var att projektledningen ville vara säker på 
kontinuiteten i familjegrupperna som kunde vara svår att upprätthälla 
om endast volontärer arbetade i föräldragrupperna. En annan viktig 
aspekt var också att projektledarna inte hade samma insyn i projekten 
som man fick genom att ha en anställd. Med de anställda finns regel-
bunden handledning och arbetsledning som gör att projektledningen 
får information om vad som sker på ett helt annat sätt än när famil-
jegruppen drivs av frivilliga. Som det var organiserat tidigare så hade 
gruppledarna handledning med de frivilliga. Ovanstående hade själv-
klart varit möjlig även med volontärer men även här kunde det vara 
svårt med kontinuiteten. Den tredje aspekten gäller rekrytering av 
frivilliga till familjegrupperna. Jag instämmer med Bengt Westerberg i 
att det är “viktigt att aldrig glömma villkoren för frivilligt arbete. Det 
går inte att beställa fram arbetsinsatser på samma sätt som när man 
organiserar anställda” (Westerberg 2006: 13). Projektledningen kunde 
aldrig vara säker på att hitta tillräckligt många frivilliga för arbetet 
med familjegrupper varje termin. Detta är något som även gäller de 
andra grupperna, men de är inte lika sårbara eftersom föräldrarna 
har ansvaret för sina barn. Med anställd personal i familjgrupperna 
fanns alltid möjlighet att förändra temana eller ta bort temana så att 
syskonen kunde vara med i föräldragruppen om det skulle behövas. 

Vad är viktigt att tänka på när volontärer används i projekt där 
det finns både anställda och volontärer? Utifrån ovanstående så är 
det viktigt att utbilda, stödja och göra volontärerna delaktiga i den 
beslutsprocess som finns så att man kan överbrygga de saker som jag 
skrivit om tidigare. 
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Mötesplatsen
När de första BIV-grupperna avslutade sin verksamhet vintern 2004 
ville alla barnen fortsätta. I familjegruppen och syskongruppen fördes 
diskussioner mellan volontärer och deltagarna om barnen inte kunde 
få fortsätta att komma till BIV även efter att barngrupperna slutat. 
Eftersom de flesta föräldrarna önskade en fortsättning när kursen för 
barnen var slut, startades en kaféverksamhet med hjälp av frivilliga 
för att möta behovet av fortsatt kontakt. Det tog tid innan idén om 
ett kafé förverkligades i Malmö. Redan från början bestämdes det att 
gruppledarna inte skulle hålla i denna verksamhet utan det skulle de 
frivilliga göra. Frivilliga var med från start och planerade att kaféet 
skulle vara gratis och erbjuda en enkel fika en dag i veckan. Trots 
en stark önskan från flyktingarna att få en egen mötesplats dök inte 
många upp i början. Ibland kom inte några flyktingar överhuvudtaget. 
Efter knappt en termin började många volontärer misströsta, önskemål 
framkom om att lägga ner verksamheten och en del volontärer slutade. 
Varken gruppledarna eller projektledarna ville ge upp utan önskade 
försöka lite längre.

Det hela vände en bit in på den andra terminen när flyktingarna 
började komma. Nya frivilliga engagerades, och det blev en uppdelning 
där vissa frivilliga var med de vuxna och vissa frivilliga var med 
barnen. I dagsläget är BIV-kaféet en mycket populär verksamhet med 
många frivilliga och flyktingar, både asylsökande och personer med 
uppehållstillstånd. Det finns flera orsaker till den positiva vändningen. 
En orsak är att det fanns en av de frivilliga kvar i kaféet och att denna 
person var mycket aktiv i att ringa och uppmuntra familjerna att 
komma till kaféet. En annan orsak är att projektledningen och grupp-
ledarna inte gav upp utan trodde på att det behövdes en mötesplats 
efter avslutade grupper för barn och föräldrar. Projektledarna hade 
erfarenhet av liknade verksamheter som behövde tid innan det blev 
en känd och uppskattad verksamhet. En liten ny inriktning har skett 
från hösten 2008, nu med en starkare betoning på integration efter 
bland annat önskemål från deltagare, volontärer och praktikanter 
i kaféet om att kunna locka flyktingar från andra länder än Irak till 
kaféet, och även locka fler svenskar så flyktingarna kan praktisera sina 
svenskkunskaper.  

Organisationen måste vara flexibel och förändringsbenägen för 
att tillfredsställa volontärernas önskemål. Volontärer slutar och nya 
volontärer kommer med nya idéer utifrån att de ser verksamheten med 
“nya” ögon. Jag tror att det är viktigt att projektledningen lyssnar 
in och är öppen för förändringar i de olika verksamheterna i så stor 
utsträckning som möjligt, givetvis med de begränsningar som finns 
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i ramarna för projekten. Framför allt är detta viktigt om det råder 
enighet bland volontärer, medverkande, praktikanter och gruppledare 
om förändringsbehov.

Asylmottagningen - utmaningar i volontärernas arbete 
Ett sätt för volontärer att arbeta med asylmottagning har varit de 
grupper för barn och ungdomar som står i kö för BIV-grupper. Dessa 
grupper kallas för underhållningsgrupper. Barn och ungdomar i åldern 
7-18 år som väntar på besked om de får stanna i Sverige erbjuds genom 
dessa grupper något under tiden de väntar på att få börja i BIV/BIS 
grupper. Från och med 2007 erbjuds barn och ungdomar att göra olika 
aktiviteter en gång i veckan tillsammans med volontärer. Aktiviteterna 
planeras själva av volontärerna med inspiration och handledning av 
gruppledarna. I Malmö har underhållningsgrupper varit i gång under 
flera terminer, men i Helsingborg har de ännu inte kommit i gång. Ett 
skäl till detta är att det finns fler asylsökande i Malmö än i Helsingborg. 
Ett annat är att BIV-verksamheten är relativt nystartad i Helsingborg, 
medan BIV i Malmö är känt av de flesta som på något sätt arbetar 
med flyktingar. Underhållningsgrupperna är öppna, det vill säga man 
tar in nya deltagare när gamla deltagare slutar på grund av flytt, avslag 
på asylansökan eller någon annan anledning. Det innebär att grupp-
storleken varierar under terminerna. Deltagare träffas en gång i veckan 
tillsammans med volontärerna.

Utmaningar för volontärerna när de arbetar med asylsökande barn 
och ungdomar är att de aldrig vet hur länge de kommer att kunna 
stanna i gruppen. Andra utmaningar är att alla som kommer i kontakt 
med asylsökande flyktingar bör känna till underhållningsgruppens 
existens. Ytterligare en utmaning är den stora åldersspridningen på 
barnen vilket även det försvårar arbetet.

Att göra leken möjlig - syskongrupperna
Syskongrupper som volontärer skulle ansvara och planera för kom i 
gång mer eller mindre parallellt med föräldragrupper efter önskemål 
från föräldrarna om att få prata ifred utan att ha sina barn lyssnande 
runt omkring dem. Det var viktigt även för projekten som arbetade 
utifrån ett barnperspektiv som ville att barnen skulle få vara barn och 
försöka släppa sina bekymmer när de deltog i projekten. Gruppledarna 
handledde och inspirerade volontärerna i deras arbete med föräldrarna 
och syskonen. Planeringen för syskongruppen stod de frivilliga för med 
inspiration från gruppledarna. 

Tanken i syskongruppen var att inte alltid ha med tolk. Det berodde 
på kostnaderna och på att det var en bra språkträning om barnen fick 
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använda det de kunde i samtal med volontärerna. Aktiviteterna var 
gjorda för att det inte skulle krävas ett gemensamt språk. Givetvis 
uppstod det vid några tillfällen kommunikationsproblem om inget av 
barnen kunde prata engelska eller något annat språk som volontärerna 
förstod.

Detta problem har ännu inte löst sig på ett bra och permanent sätt. 
Ibland har någon av de frivilliga kunnat arabiska (vilket majoriteten 
av barnen och ungdomarna i projekten pratar). De frivilliga försöker 
ha lekar och övningar som inte är så svåra att förklara utan går relativt 
bra att genomföra med kroppsspråk och tecken. Det är problematiskt 
när syftena med barngrupperna i sig skapar problem genom att de står 
i konflikt med varandra. Blir det roligt om man inte förstår? Ska tolk 
användas trots att det medför att svenskkunskaperna tränas mindre? 

Att ta barnens perspektiv - föräldragrupperna
Flyktingarna möter engagerade volontärer i olika åldrar och av 
olika kön med olika värderingar på livet. Dock dominerar kvinnor 
i åldern 20-30 år. Utifrån materialet framgår att det är viktigt för 
flyktingarna att volontärerna finns med, lyssnar och berättar om sin 
syn på tillvaron för att flyktingarna ska känna sig sedda och lyssnade 
på. Föräldragruppens betydelse sammanfattas på följande sätt i 
utvärderingen: 

när jag kom hit har de pratat med mig, de försökte ge mig framtidshopp och 
jag mådde verkligen väldigt dåligt, jag var väldigt ledsen… alla som jobbade 
med oss hjälpte oss så att vi lugnade ner oss och de pratade alltid igenom de 
sakerna som har hänt och vi blev väldigt väl mottagna (Nestler 2008: 29).

I föräldragruppen försökte personalen få volontärerna att föra in 
liknande teman som barngrupperna hade för att skapa större förståelse 
för vad som sades i barngruppen och på det sättet stötta sina barn 
bättre. Det möttes med stor skepsis av volontärerna som inte var 
intresserade av detta. Det gjorde att projektledarna och gruppledarna 
släppte önskan om tema även i föräldragruppen för ett tag. I utvärde-
ringen uttrycker sig volontärerna på detta sätt om förslaget att ta med 
teman: 

i BIV gruppen … har de ju teman naturligtvis men jag vet inte alls om det 
skulle fungera inom föräldragruppen… Och det är knappast någonting som 
jag skulle känna mig kompetent att hålla på med heller kanske, men i alla 
fall så att man hade lite grann utstakat vad man skulle kunna göra (Nestler 
2008:51). 
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Min slutsats är att det är lätt att misslyckas trots att projektledningen 
upplever sig som lyhörd och verkligen vill förstå hur volontärerna 
tänker om saker inom projekten. När volontärerna är mot föränd-
ringar som vi som personalen önskar införa måste de anställda dels 
bli mera lyhörda och involvera volontärerna tidigt i sina tankar om 
förändring, dels låta dem vara med i förändringsarbetet om och när 
det är möjligt. Något annat som är viktigt är att volontärerna inte 
anser sig tillräckligt kompetenta för sina uppgifter. Det gör att jag tror 
att det är viktigt att projekt har organisationer bakom sig som har 
erfarenhet av volontärer och möjlighet till fortbildning som är special-
sydda för olika volontärbehov.

Glädjens plats
Projekten har haft familjeläger i IM:s kursgård i Vrigstad i Småland 
sedan sommaren 2005. Familjelägret som varar i fyra dagar erbjuds 
till barn och föräldrar som deltagit i projekten. Tanken är att barn 
och föräldrar ska göra något roligt tillsammans och komma utanför 
Malmö eller Helsingborg. På dagarna gör volontärer, föräldrar och 
barn olika aktiviteter samt ägnar sig åt social samvaro. I familjelägret 
deltar alltid flera tolkar, men det kan ibland upplevas svårt att få allt 
tolkat eftersom det är så många personer. Vi vill även här att delta-
garna ska försöka använda den svenska de har lärt sig. Antalet har 
legat omkring 50 personer inklusive personal och frivilliga. Allt är 
kostnadsfritt för flyktingarna och volontärerna. Målet är att föräld-
rarna ska ta ansvar för sina egna barn, och många av aktiviteterna 
sker med barn och föräldrar tillsammans. Exempel på aktiviteter är att 
grilla, spela brännboll och göra utflykter. I utflykterna delas grupperna 
in familjevis. Föräldrarna brukar säga att det är första gången de 
gör något tillsammans med hela familjen sedan de kom till Sverige. 
Volontärer och gruppledare upplever familjerna mera glada efter ett 
par dagar på lägret. Gruppledarna har noterat att föräldraskapet och 
sammanhållningen i familjen har stärkts efter lägren. Föräldrarna är 
gladare, pratar mer med sina barn och verkar stoltare över dem.  

Projekten erbjuder även dagläger för de barn som inte kunnat få 
plats på eller av någon annan anledning inte kunnat vara med på famil-
jelägret. Ett annat viktigt skäl att anordna dagläger är flyktingbarnen 
inte har något att göra under skoluppehållet på sommaren. Oftast har 
inte föräldrarna så bra ekonomi att de har råd att åka någonstans eller 
låta sina barn delta i någon aktivitet som kostar pengar. Detta har 
gjort att det alltid har varit stora grupper av barn och många frivilliga 
i verksamheten som hålls under tre veckor i Malmö och numera även i 
Helsingborg. Konceptet har ändrats flera gånger, delvis beroende på de 
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utvärderingar som volontärerna fått göra efter att ha varit volontärer 
på daglägret. Från början delades inte barnen upp i åldersgrupper, 
något som dock har förändrats. Gruppledarna planerar alltid för 
daglägret och de olika aktiviteterna tillsammans med de frivilliga. 

Min analys är att samarbetet mellan volontärer och personal 
fungerar bra. Personalen är mycket lyhörd för vad volontärerna vill 
göra och deras reflektioner efter daglägren. Utmaningar i framtiden 
är vad ska vi göra om inte alla barn får plats på daglägret? Uppstår 
det orättvisa att vissa familjer får åka på läger och vissa barn får gå på 
dagläger? 

De utsattas röst
BIV-galan är inne på sitt tredje år och blir fullbokad redan efter några 
timmar. Idén med galan var att skapa något positivt och roligt för 
barn som är nyanlända till Malmö samt att uppmärksamma att de 
finns och att de är många. Galan bjuder på underhållning från scenen 
samt spännande och kreativa workshops för barnen där de får möta 
musiker, skådespelare, clowner och andra artister. Musikerna ställer 
upp utan ekonomisk ersättning vilket är en förutsättning för att kunna 
genomföra galan. BIV-galan skulle vara svår att genomföra utan volon-
tärer som fyller en viktig roll i planerandet, kontakter med musiker, 
administrationen av alla workshops, fikan, bärandet etc. Här kan jag 
se att kringaktiviteterna runt projekten blir sårbara eftersom mycket 
av kringaktiviteterna sker med en mycket liten budget. Ekonomin styr 
dessutom valmöjligheterna av artister eftersom de inte kan erbjudas 
gage. Dessutom är volontärmedverkan en förutsättning för att kunna 
genomföra galan. Mervärdet är att flyktingbarns situation uppmärk-
sammas samt att artisterna och volontärerna får göra en insats för att 
sprida glädje till flyktingbarnen. Mervärdet är större än svårigheterna 
eftersom BIV-galan genomförts år efter år.

Rekrytering och utbildning av organiserad medmänsklighet
Rekryteringen av volontärer tar tid. Gruppledarna har varit mycket 
aktiva i rekryteringen av volontärer genom att sätt upp lappar om 
möjlighet att vara volontär i projekten. Det har skett på universitetet i 
Lund, högskolan i Malmö, i Helsingborg, på bibliotek, på projektens 
hemsida etc. Gruppledarna i Helsingborg lägger ner mer tid på rekry-
teringen av volontärer. Jag tror att förklaringarna ligger i att projekten 
är mer kända i Malmö och att Malmö är en större stad. Jag tror även 
att projekten har haft hjälp av att IM har ett lokalkontor i Malmö. 
Trots detta tar det tid att rekrytera nya volontärer, och det är ett arbete 
som aldrig tar slut. Här tror jag dock att frivilligsamarbetet med 
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IM i Malmö och Svenska kyrkan skulle kunna utvecklas mer så att 
projekten inte skulle behöva lägga så mycket tid på rekrytering.

Det är svårt att kunna tolka rätt i volontärernas eventuella upple-
velser av känsla av brist på kunskap eller kompetens. Anställda 
uttrycker ibland att volontärer inte vill göra de saker som projekt-
ledningen bestämt utan volontärernas medverkan. Anställda kan få 
intryck att volontärer är besvärliga och inte går att kontrollera. Min 
slutsats utifrån det analyserade materialet är att projektledningen och 
de anställda hade kunnat genomföra och förändra mycket mer om de 
varit mer lyhörda och tillgodosett volontärernas önskningar. I utvärde-
ringen står: 

De två volontärerna har arbetat i var sin grupp och kunde bidra med synpunkter 
ur olika perspektiv “Föräldragrupperna ansågs vara välfungerande, och att 
strukturera upp verksamheten med olika teman var man försiktig med och 
ansåg dels att det inte skulle fungera, dels att man som frivillig inte riktigt 
hade kompetens för detta (Nestler 2008: 51). 

Personalen inom projekten har blivit bättre på att dels erbjuda konti-
nuerligt stöd till volontärerna, dels erbjuda dem kompetenshöjningar i 
form av utbildningar av olika slag. 

Materialet pekar på att volontärerna genomsyras av förståelse, 
medmänsklighet, respekt och tillit. Att flyktingarna upplever att de 
mår bra och får hjälp i projekten beror delvis på volontärernas varma 
medmänsklighet. Det framkommer också att volontärerna känner att 
frånvaron av kunskap om och för flyktingar ibland blir till känslan 
av ett aningslöst arbete utan förutsättningar att egentligen hjälpa 
människor vidare. Jag syftar då på att projekten har som mål att 
inte gå in i asylprocessen vilket gör att önskan att hjälpa är stark när 
flyktingen berättar om sin historia. Detta skapar en konflikt eftersom 
volontären inte ska gå i asylärendet. För volontärerna inom projekten 
understryks att deras volontärarbete blir en garanti för människo-
värdet och igenkännandet som volontärerna ger flyktingfamiljerna.

Varje termin har gruppledarna ett uppstartsmöte och projektled-
ningen en utbildningsdag för nya volontärer. Gruppledarna har sedan 
regelbunden handledning med volontärerna efter överenskommelser 
med dem. Det senaste året har även ett samarbete med IM:s utbild-
ningsansvariga gjort det möjligt att varje termin arrangera en utbild-
ningshelg förlagd till IM:s kursgård i Vrigstad. Volontärerna har fått 
fördjupade kunskaper i flyktingkunskap på olika sätt såsom kris och 
trauma, FN:s barnkonvention och asylrätt. Utbildningen har varit 
gratis och organiserats av gruppledarna i samarbete med utbildnings-
ansvariga på IM. I Zsofia Nestlers utvärdering framkom att de frivilliga 
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ville ha mer synliga projektledare vilket projektledningen strävar efter. 
För volontärerna var handledningen eller ”eftersnacket” med grupple-
darna viktigt eftersom tryggheten fanns att även jobbiga saker kunde 
tas upp. Ibland kunde man även delta i några utbildningar. 

I min analys framkommer att de grupper där de frivilliga deltagit i 
planering och beslut (daglägret, underhållningsgruppen) har fungerat 
bäst. Utvärderingen resulterat i att projekten strävar efter att förändra 
och förbättra samarbetet med volontärerna, bl.a. genom att utöka tiden 
gruppledarna arbetar med volontärer, dels för fortbildning dels tid i 
att uppmärksamma, se och uppmuntra volontärerna. En utmaning för 
framtiden är att anordna en volontärutbildning som gör volontärerna 
mer säkra i sin roll som frivillig samt ger dem kunskaper och redskap 
att hantera olika situationer om flyktingsituationen.

Avslutande diskussion 
Volontärskap fyller en viktig funktion i arbetet för barn och ungdomar 
som är asylsökande och de som har föräldrar som nyligen har fått 
uppehållstillstånd i Sverige. Volontärinsatser tillför förståelse, mänsk-
lighet, respekt och tillit och genomsyras av intresse för målgruppen 
och nyfikenhet på och respekt för mottagarna (Engel 2006). Detta är 
mycket viktiga ingredienser när det gäller mottagandet av flyktingar i 
syskonprojekten BIV/BIS. Projekten är en kurs – och gruppverksamhet 
som riktar sig dels till barn och ungdomar vars föräldrar är asylsö-
kande, dels till barn och ungdomar vars föräldrar har fått uppehållstill-
stånd i Sverige. I artikeln har jag gjort analyser som utgår från volon-
tärskapet i de projekten. Mitt arbetssätt är hermeneutiskt inspirerat. 
Analysen utgår från följande frågor

1. Hur mycket får volontärerna påverka innehållet i det de gör? Kan 
volontärerna påverka en organisations mål?

2. Hur löser man problem där volontärens egen drivkraft att vara 
volontär inte alltid förenas med målsättningarna för den organi-
sation man företräder? 

3. Hur kan en projektledning påverka och styra frivilliga jämfört med 
anställd personal?

I planeringen av projektet fanns en tydlig målsättning i att arbeta efter 
en speciell metod som projektledningen utarbetat för asylsökande 
barn och ungdomar. De kringaktiviteter som sedan växte fram hade 
utgångspunkt i barnperspektivet på så sätt att allt arbete som skedde 
inom ramen för projektet skulle främja de asylsökande barnen och 
deras föräldrar respektive de flyktingbarn och ungdomar som hade 
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fått uppehållstillstånd. Detta innebar att volontärerna inte kunde 
påverka projektens mål. Däremot kunde volontärerna påverka det 
som skedde inom ramarna för projektet, det vill säga innehållet, vilket 
också skedde genom att de själva med stöd av gruppledarna planerade 
innehållet för de olika frivillighetsgrupperna.

Detta har lett till att organisationen och innehållet för projektet har 
förändrats efter att behoven i projektet har förändrats sedan starten 
2004. Lundström (2004) menar att man kan dela in frivillighetsor-
ganisationer utifrån begreppen röst och service. Röstorganisationer 
riktar sig framför allt utåt mot allmänheten med en vilja att förändra 
villkoren för dem man företräder. Serviceorganisationer ägnar sig 
huvudsakligen åt att producera service till dem man företräder.

Utifrån denna modell kan man se att projekten förändrats från 
att framför allt bedriva interna aktiviteter för barnen och ungdo-
marna i grupperna till att även ha utåtriktade aktiviteter, både för de 
barn/syskon/föräldrar som finns i projekten och för den grupp man 
företräder. Exempel på utåtriktade aktiviteter är en artistgala och 
föreläsningar om flyktingbarnens situation. Analysen pekar på att 
denna förändring inte varit en medveten strategi inom projekten utan 
något som vuxit fram under projektens gång. Denna utveckling har 
dels påverkats av andra verksamheter som syskongruppen och under-
hållsgruppen, dels påverkats av de berättelser volontärer, gruppledaren 
och projektledare fått höra av flyktingbarnen och deras föräldrar. 
Det har lett till att projekten numera även försöker uppmärksamma 
flyktingbarns situation och bli deras röst.

Att arbeta med volontärer innebär också att man måste vara 
flexibel och förändringsbenägen om man vill tillfredsställa volontä-
rernas önskemål om förändring av organisationen. Volontärer byts ut 
och nya kommer med nya idéer. Det är viktigt att projektledningen 
tar till vara volontärernas önskemål och idéer, givetvis utifrån de 
förutsättningar som är möjliga inom projektens organisatoriska och 
ekonomiska ramar, framför allt om det råder enighet bland volon-
tärer, medverkande, praktikanter och gruppledare. Ett exempel är 
utvecklingen av kaféverksamheten inom projekten med en enighet om 
att försöka förändra målgruppen till att bli mer blandad, både mer 
svenska familjer och blandade nationaliteter. 

Bengt Westerberg (2006) menar att frivilligt arbete är välfärdsför-
stärkande och att ideella organisationer som arbetar med frivillighet 
(t.ex. Röda korset) också kan ha ambitioner att bedriva frivilligt arbete 
professionellt. Med det menar han att volontärer får utbildning och att 
verksamheten drivs med en kontinuitet och att frivilliga är försäkrade 
etc. Projektens målsättning har varit att bedriva frivilligt arbete med 
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kontinuitet och på ett professionellt sätt, något som underlättats av 
erfarenheten och kompetensen av volontärt arbete inom de drivande 
organisationerna, IM och Svenska kyrkan. Ett exempel är att volontä-
rerna erbjudits utbildningar.

Projektet har inte nått ända fram utan har flera utmaningar kvar. 
En är att erbjuda utbildning som stärker volontärrollen, en annan att 
projektledningen måste bli tydligare i informationen och göra volontä-
rerna mera delaktiga när de önskar förändra något. 

En tredje utmaning är att ta till vara och hantera volontärernas 
olika drivkrafter att utföra ett socialt arbete. Volontärers drivkraft att 
engagera sig kan ha flera orsaker. En är enligt Alwall (1999) en önskan 
att komma till rätta med bristerna i det offentliga välfärdssystemet. 
Även Jeppsson Grassman (1997) har liknande tankar. Volontärer kan 
uppleva att asylsystemet inte fungerar och vill arbeta med flyktingar 
just på grund av att de ser brister i asylsystemet. Trots en tydlig policy 
från projektledningen om icke inblandning i asylprocessen har det 
uppstått intressekonflikter. Vissa volontärer har i strid med denna 
policy i varierande utsträckning engagerat sig i gruppdeltagarnas asylä-
renden. En av orsakerna kan vara drivkraften i deras volontärskap att 
förbättra asylprocessen i Sverige. 

Analysen visar att projekten inte hade varit möjliga i nuvarande 
form utan volontärer. De har tillfört medmänsklighet, nyfikenhet glädje 
och stimulans inte bara till målgruppen utan även till de anställda.
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