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Abstract 

Det senaste året har terrororganisationen IS och deras brutala handlingar i 

Mellanöstern uppmärksammats i media. Mer sällan rapporteras det om det 

humanitära hjälparbete som sker i och i anslutning till de konfliktdrabbade 

områdena i Syrien och Irak.  Syftet med den här studien var att undersöka motiv 

och riskuppfattning hos internationella humanitära hjälparbetare i akuta 

humanitära kriser i konfliktområden. Studien, som har ett fenomenologiskt 

perspektiv, baseras på kvalitativa intervjuer med fem hjälparbetare som varit i de 

turkiska och syriska delarna av Kurdistan för att hjälpa människor i området. I 

resultatet har det framkommit att det finns starka motiv för att genomföra en 

humanitär hjälpinsats, bland annat utifrån den empati och solidaritet 

intervjupersonerna känner för människorna i området, detta trots att alla varit 

medvetna om de befintliga riskerna. Det framkommer också att respondenterna 

förväntat sig en viss trygghet och skydd från den turkiska staten i samband med 

hjälpinsatserna, men att de snarare känt sig otrygga då de mötts med 

misstänksamhet.  

 

Nyckelord: Humanitär hjälpinsats, humanitära hjälparbetare, motiv, vardag, 

riskuppfattning, riskförståelse 
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1. Inledning 
I Mellanöstern pågår det sedan flera år ett krig i Syrien och Irak, ett krig som förs med både 

politiska och religiösa förtecken. Den nuvarande syriske presidentens Bashar al-Assad styre 

karaktäriseras av korruption, politiskt förtryck, inskränkta rättigheter och tortyr. Kriget har 

skapat enorma flyktingströmmar från området. Uppskattningsvis har ca 2,9 miljoner syrier 

flytt till grannländerna under år 2014 (Greek, 2014) och 6,4 miljoner var under samma år på 

flykt inom landet (IDMC, 2015). En av de krigförande parter som framförallt utmärkt sig för 

sina brutala handlingar är organisationen Islamiska Staten (IS)
1

, som motiverar sina 

handlingar utifrån Islam, trots att Islam som religion inte understödjer den typen av 

våldshandlingar. 

Utöver att krig i sig är ett hot mot människors liv och hälsa, slår det också ut viktig 

infrastruktur i samhället, vilket drabbar lokalbefolkningen. Ofta kan man se att krig och 

väpnade konflikter slår olika hårt mot olika grupper i samhället (Sverige för UNHCR, 2015). 

Många gånger är det redan utsatta grupper som drabbas hårdast (Olofsson & Rashid, 2009, s. 

35-36). I och med att viktiga samhällsfunktioner ofta inte fungerar blir humanitära 

hjälpinsatser särskilt krävande att genomföra. Ofta måste en infrastruktur för ett sorts 

temporärt samhälle byggas upp. Det handlar om till exempel fältsjukhus, 

kommunikationskanaler och boende för de humanitära hjälparbetare som kommit dit. Men 

utöver avsaknad av infrastruktur och samhällsfunktioner innebär även tillvaron i konfliktzoner 

att hjälparbetarna utsätts för risker. Dels kan de av de stridande parterna ses som externa 

aktörer och representanter för den organisation de arbetar för och därmed bli objekt för 

hataktioner, men de kan också bara ”råka” vara i vägen. Utsattheten påverkas av vilken slags 

hjälporganisation de representerar samt vilken sida av konflikten de eventuellt stöttar. Bland 

annat har man kommit fram till att representanter för organisationer som har en religiös 

koppling, exempelvis Röda Korset, är mer utsatta än andra icke-religiösa organisationer (Fast, 

2007 s. 140). 

                                                 

1
IS är en islamistisk grupp som har kopplingar till al-Qaida och som även är aktiva i inbördeskriget som pågår i Syrien 

(sverigeforunhcr.se). IS är kända för bland annat brutalitet, hänsynslöshet, plundringar, tortyr och kidnappningar. I början var 

IS en del av al-Qaida men blev 2013 ”självständiga” med en egen ledare, Abu Bakr al-Baghdadi. IS bytte namn från ISIS till 

IS då de raderade gränsen mellan Irak och Syrien. Vad terrorgruppen har som mål är att de vill införa strikt islamisk lag 

(svt.se). Islamisk lag är även kallad Sharialagar (islamguiden.com). 
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De senaste åren har världen sett ett stort antal katastrofer och krissituationer, som till exempel 

konflikter i Ukraina, Centralafrikanska Republiken och Syrien, utbrottet av Ebola i de 

västafrikanska länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone, samt tsunamikatastrofen runt 

Indiska oceanen 2004, som alla har blivit övermäktiga att hantera för de lokala civila 

samhällena. Detta har i sin tur inneburit att det funnits ett stort behov av hjälp från externa 

aktörer i det internationella samfundet, samt internationella och nationella 

frivilligorganisationer. Alla krissituationer är unika, men något som är gemensamt för dem 

alla är att de ställer höga krav på de människor som ska hantera situationen. 

I media och samhällsviktiga informationskällor uppmanas människor att hjälpa till genom att 

skänka pengar till hjälporganisationer som arbetar på plats i olika krisdrabbade länder. Vi får 

också rapporter om unga människor världen över som ansluter sig till IS. Vad som däremot 

sällan lyfts fram i media är just de människor som frivilligt eller inom ramen för sin 

yrkesutövning deltar i humanitära hjälpinsatser. Det handlar dels om de människor som 

arbetar i fält på uppdrag av hjälporganisationer, men det finns också privatpersoner som själv 

tar initiativ och åker till konflikområden. Trots befintliga och konkreta risker, väljer de att 

bistå lokalbefolkningen som lever under svåra förhållanden eller tvingats fly sina hem. 

Utifrån de risker det medför att vistas i områden där det pågår krig är det intressant att studera 

vilka motiv som gör att människor väljer att delta i humanitära hjälpinsatser och vilken 

medvetenhet och uppfattning de har inför de risker de kan komma att möta på plats. 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka de motiv, riskuppfattningar och riskförståelser som 

internationella humanitära hjälparbetare har när de beslutar sig för att genomgöra en akut 

humanitär hjälpinsats i ett konfliktområde, samt hur de uppfattar/upplever risker på plats.  

För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Vad hade intervjupersonerna för riskuppfattningar och riskförståelse innan de åkte till 

Kurdistan? 

 Vilka motiv hade de humanitära hjälparbetarna till att åka till Kurdistan? 

 Hur upplevdes riskerna på plats? 
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1.2 Begreppsdefinition 
I uppsatsen definieras humanitärt arbete som internationell hjälp som ges till personer i behov 

av hjälp och stöd för att överleva och för att kunna återgå till en normal vardag (UN, 2015) 

Humanitära hjälporganisationer definieras i uppsatsen som organisationer som har en 

verksamhet som utgörs av humanitärt arbete. Exempel på humanitära hjälporganisationer är 

Röda Korset, Röda Halvmånen, Läkare utan gränser, United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) och Rädda Barnen (hjälporganisationer.org, 2015). 

1.3 Avgränsningar 
Syftet med studien är att undersöka motiv till att åka iväg samt riskuppfattning bland 

internationella humanitära hjälparbetare i akuta humanitära kriser i konfliktområden. Denna 

uppsats avgränsas till att fokusera på det dagsaktuella konfliktområdet i Kurdistan och 

svenska humanitära hjälparbetare som varit där de senaste tolv månaderna för att hjälpa 

människor i området som framförallt är kurder.  

2. Kurdistan 

Kurdistan är ett statsövergripande geografiskt område i Mellanöstern. Området består 

mestadels av berg och i området bor ca 38 miljoner kurder (Utrikespolitiska institutet, 2015a). 
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Bild 1. Det ljusare området är Kurdistan (globalsecurity.org, 2015) 

Bild 2. Nulägeskarta över de delarna av Kurdistan där de olika grupperna befinner sig 

(wikipedia.org, 2015). Gula områden är YPG-soldater. Svarta områden är IS. Röda områden 

är Assadregimen, Syrien och Centralregimen Baghdad, Irak. Gröna områden är Oppositionen 

i Syrien.  

2.1 Kurdernas situation 
Kurder är en folkgrupp som funnits sedan 600-talet i Västasiens inland, kring bergsområden 

på gränsen mellan Irak, Turkiet och Iran, men även i Syrien och Kaukasus. För närvarande är 

kurder världens största folkgrupp utan en egen stat. Då kurder länge levt som nomader bland 

bergen och inte kände samhörighet med någon annan stat än den egna klanen, tros detta kunna 

vara orsaken till att de inte tidigare bildat en egen stat. Efter första världskriget tillkom nya 

gränser som hindrade kurderna från att leva nomadlivet och de tvingades att bosätta sig på ett 

ställe. (Utrikespolitiska institutet, 2015b). 

Efter det osmanska rikets fall år 1920 lovades kurderna självständighet av segermakterna vid 

Sévresfreden, men detta kom att ändras då Turkiets dåvarande och förste president Mustafa 

Kemal Atatürk istället utropade Republiken Turkiet, då turkiska nationalister vägrade 

acceptera fredsvillkoren i Sévresfreden. Resultatet av detta blev att det turkiska Kurdistan 

istället blev en del av Republiken Turkiet. Då inleddes en ny era för det kurdiska folket, deras 

existens förnekades fram till 1990, inte minst för att Atatürk förbjöd kurderna att tala sitt 
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språk på offentliga platser. Turkiet skulle vara ”ett land och ett folk”. Kurderna fick endast 

medborgerliga rättigheter om de uppgav sig vara turkar. Mot slutet av 1900-talet var det 

oroligheter på många håll i de kurdiska områdena, bland annat i Turkiet där Kurdistans 

arbetarparti (PKK) bildades och hade som mål att få en självständig stat i de kurdiska 

områdena. (Utrikespolitiska institutet, 2015b).  

I nuläget står kurder ständigt inför hot av IS. I våras rapporterade BBC om en bombattack mot 

kurder under den kurdiska vårfestivalen Newroz, som firades i den nordöstra delen av Syrien. 

Det konstaterades att bombdådet utfördes av en självmordsbombare från IS. Bara en kort tid 

innan dådet, publicerade IS en video med tre tillfångatagna YPG
2
-soldater. Videon visade 

brutala handlingar som antas vara ett sätt för IS att framföra sina protester mot YPG-

soldaterna, som på senaste tiden gjort betydande framsteg (BBC.com, 2015). 

2.2 Kurdiska Röda Halvmånen 
Kurdiska Röda Halvmånen (KRH) är en organisation som i Sverige grundades 24 augusti 

1993 av krigsoffer från Kurdistan. Det är den första hjälporganisationen i Sverige som är 

kurdisk och som hjälper fattiga människor och föräldralösa barn i alla delar i Kurdistan. Vid 

tiden för grundandet av organisationen bedrev den turkiska staten krig mot den kurdiska 

befolkningen i Kurdistan och detta krig dödade och skadade många människor. Detta krig 

fortsätter än idag, om än inte i lika stor utsträckning. Situationen som idag råder i Kurdistan 

kräver insatser från flera hjälporganisationer för att hjälpa kurder och tillgodose deras behov. 

Kurdiska Röda Halvmånen arbetar med ett antal olika projekt, bland annat att samla in gåvor 

till den kurdiska befolkningen samt genom humanitära insatser för att hjälpa den fattiga 

befolkningen (kurdiskarodahalvmanen.com, 2015). 

  

                                                 

2
 YPG är en självstyrande försvarsstyrka som finns i Rojava- västra Kurdistan (Syriska Kurdistan). 

Beteckningen YPG står för Folkets Försvarsenheter (yekinenyenparastinagel.com). Det har även funnits kvinnor 

i denna organisation men de har med tiden byggt upp sin egna separata organisation. För denna studies ändamål 

är det främst soldater från YPG-organisationen som kommer att användas.  
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2.3 Kurdiska Läkarsällskapet 
Kurdiska Läkarsällskapet är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden 

och representerar Kurdistans läkare i Sverige. De samverkar med andra kurdiska 

hjälporganisationer genom att samordna humanitär hjälp till den kurdiska befolkningen. 

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas utbildningsmässig, vetenskapliga, 

yrkesmässiga och sociala intressen samt främja för en god hälso- och sjukvårdsutveckling i 

Sverige och Kurdistan (klsse.org, 2015).   

3. Tidigare forskning 

3.1 Risker i humanitärt hjälparbete 
Att delta i humanitära hjälpinsatser är inte helt riskfritt. Det finns flera fall där humanitära 

hjälparbetare har blivit utsatta för överfall. Bland annat så mördades år 2006 sjutton 

hjälparbetare på Sri Lanka. 2003 sprängde en självmordsbombare sig själv utan för FN:s 

huvudkontor i Bagdad samt att hjälparbetare ibland annat Sudan, Afghanistan, Somalia och på 

andra ställen utsatts för kidnappningar och mord (Fast, 2010, s. 365-366). I dagens 

globaliserade värld nås omgivande länder snabbt av information kring dessa dåd och får ofta 

stor uppmärksamhet. Efter dådet mot FN:s högkvarter i Bagdad beslutade FN om en ny 

resolution som förklarar dåd mot humanitära hjälparbetare och fredsarbetare som ett 

krigsbrott (UNSC/2003/1502). Det är de hjälparbetare som jobbar ute i fält som är mest 

utsatta för risk (Fast, 2010, s. 370). Enligt siffror från FN har 229 av deras medarbetare 

omkommit under en hjälpinsats sedan 1992 och antalet incidenter ökar för varje år (Fast, 

2010, s. 372,375). 

Hjälparbetare riskerar att utsättas för både kronisk och traumatisk stress till följd av sina 

upplevelser i konfliktområden. Vid en undersökning bland humanitär hjälparbetare i Sri 

Lanka svarade över hälften av deltagarna att den personliga ekonomin, restriktioner avseende 

förflyttning samt hög arbetsbelastning som de största orsakerna till stress. Andra saker som 

deltagarna uppgav hade hänt under deras tid på plats är: förlust av ägodelar, flykt undan 

strider, förlust av familjemedlem eller vän, brist på mat och vatten, samt traumatiska 

situationer där de upplevt en fara för sitt liv (Ager et.al., 2013, s. 585). 

De risker en humanitär hjälparbetare kan möta under sin vistelse är många och i flera fall även 

komplexa och svåra att förbereda sig inför innan avfärd. Bland annat är transport till och från 

platsen för hjälpinsatsen något att ta hänsyn till då en del incidenter inträffar under själva 
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resan (Fast, 2010, s. 375). En annan risk som kan uppstå är om man som hjälparbetare arbetar 

på båda sidorna en konflikt, detta eftersom de som genomför attackerna mot hjälparbetarna 

troligtvis inte tar hänsyn till hjälparbetaren hjälper deras folk eller motståndaren (Fast, 2010, 

s. 381). 

3.2 Att leva i en vardag med krig och terror 
En studie som genomförts i Beirut, efter att ett antal terrorhandlingar genomförts där, handlar 

om hur det var för lokalbefolkningen att leva med ett terrorhot i sitt vardagsliv. Fyra 

fokusgrupper med tolv personer i varje diskuterade ett specifikt ämne. Frågan som forskaren 

ville ha reda på var hur den nya osäkra situationen har påverkat deltagarnas konstruktion av 

risk i sitt vardagsliv (Borell, 2008, s. 55, 59-60). 

I en av fokusgrupperna berättade en deltagare att denne nu inte längre vågade gå nära 

parkerade bilar på grund av risken att detonera en bilbomb. En annan sa att bilar som stod 

parkerade på ovanliga ställen sågs som varningssignaler. Även trafikstockningar som var 

vanliga i området sågs som något stressande. Något som även påverkats var vilka personer 

som deltagarna vågade besöka. En deltagare uppgav att han inte vågade träffa en gammal 

kompis eftersom han hade en annan religion då personer med den trosinriktningen framförallt 

är de som blivit utsatta för terrorattackerna. Något annat som förändrats i deras vardagsliv var 

medvetenheten om riskerna och en kvinna berättade att hon öppnade fönster på kvällarna för 

att minimera effekterna av en bomb under nattetid (Borell, 2008, s. 61-65). 

När en sådan här sak inträffar påverkar det hela vardagslivet och saker som tidigare tagits för 

givet inte längre går att lita på och samhällssystemet är förändrat. För att komma till rätta med 

detta måste man som individ försöka att återgå till en normal vardag, samtidigt som det krävs 

en ny kunskap om risk för att kunna hantera de nyuppkomna riskerna. Det handlar inte om att 

återgå till exakt den vardagen man hade innan det hände utan att försöka skapa nya rutiner för 

att kunna hantera de nya förutsättningarna (Borell, 2008, s. 66-67). 

3.3 Motiv att hjälpa andra 
Enligt Statistiska Centralbyråns siffror var 12 % av Sveriges befolkning år 2011 medlemmar i 

någon slags humanitär organisation, fredsorganisation eller någon annan grupp för 

internationella frågor. Det är i större utsträckning kvinnor som är engagerade i dessa frågor 

(Statistiska centralbyrån, 2011:23). Av dessa 12 % är det inte alla som väljer att åka 

utomlands för att hjälpa till utan de stannar kvar i trygga Sverige. Vad är det då som motiverar 
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de som bestämmer sig för att lämna Sverige och åka iväg till ett annat land för att hjälpa 

individer i behov av hjälp? 

Det finns forskare som är skeptiska till om det finns någon drivkraft som inspirerar till 

frivilliginsatser (Wilson, 2000, s. 218). Men deras påstående blir ganska snabbt överbevisat av 

andra forskare som anser att motiv är något som det talas om i vardagslivet hela tiden och som 

förmedlas mellan individer. Motiven valideras, styrks, försvagas och förändras i den sociala 

kontexten (Wilson, 2000, s. 218). Sociologins uppgift är att studera hur dessa motiv skapas 

och förändras i det sociala samspelet. Till exempel så är tonåriga barn till föräldrar som varit 

aktiva mer benägna att själva agera som volontärer eftersom deras föräldrar har gett dem en 

positiv inställning till volontärarbete (Wilson, 2000, s. 218). Att vara engagerad inom 

frivilligorganisationer som ung leder ofta till att individen fortsätter vara det resten av livet 

(Wilson, 2000, s. 219). 

Olagoke Akintola har genomfört en studie i Sydafrika där han undersökt vad som motiverar 

vårdgivare att genomföra ideella hjälparbeten hemma hos sjuka patienter, i detta fall patienter 

som är drabbade av sjukdomen AIDS (Akintola, 2010, s. 54). Akintola refererar i studien till 

tidigare forskning som fokuserat på att förstå vad som motiverar individer att delta i en 

humanitär hjälpinsats. I den studien framför forskarna att människors ideella arbete uppfyller 

underliggande sociala och psykologiska faktorer, vilka forskarna väljer att kalla för 

motivationsfaktorer (Clary et. al, 1998, s.1517). De olika motivationsfaktorer som lyfts fram i 

de två studierna har grupperats i tio olika grupper: 

 Värden: personen vill uppfylla en humanitär skyldighet att hjälpa andra eller visa 

empati för andra, 

 Gemenskap: personen har en oro för en gemenskap, 

 Karriär: personen söker karriärrelaterade förmåner, färdigheter eller erfarenheter, 

 Skyddande: personen vill minska negativa känslor om sig själv för att visa att man är 

en bra person, 

 Förståelse: personen vill få en bättre förståelse för hur man kan hjälpa andra i 

samhället, 

 Förbättring: personen har en önskan om att må bättre själv eller en känsla av att vara 

behövd av andra, 

 Ömsesidighet: personen vill attrahera bra saker för sig själv och andra 
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 Erkännande: personen behöver ett erkännande av sin kompetens och sitt bidrag, 

 Reaktivitet: personen har tidigare upplevt något liknande och vill på så sätt använda 

sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa andra, samt 

 Socialt: personen vill möta upp förväntningarna av andra eller få godkännande av dem  

(Clary et. al, 1998; Akintola, 2010). 

En annan forskargrupp som studerat området kring motiv är Cnaan & Goldberg-Glen (1991). 

De undersökte 258 volontärer inom humanitärt arbete och hade också en referensgrupp som 

bestod av 104 personer som inte hade några volontäruppdrag. Deltagarna fick i uppgift att 

rangordna 28 motiv som forskarna identifierat utifrån tidigare forskning. I den tidigare 

forskningslitteraturen hade de flesta forskarna kommit fram till att motiv till att genomföra 

frivilliga insatser är två- eller tredimensionella fenomen (Cnaan & Goldberg-Glen, 1991,s. 

274). Däremot är det väldigt få studier där man analyserat de inre dimensionerna av motiv för 

frivilligarbeten. Cnaan & Goldberg-Glen kom fram till att de hade erhållit en endimensionell 

skala och inte två- eller tredimensionella (Cnaan & Goldberg-Glen, 1991, s. 269). Några 

exempel av de 28 motiv som framförts i den tidigare forskningen publicerad i Cnaan & 

Goldbergs artikel är: 

 Volontärarbete för andra gör att jag mår bättre med mig själv 

 Volontärarbete skapar ett bättre samhälle  

 Volontärarbete är en möjlighet att förändra sociala orättvisor  

 Volontärarbete är en möjlighet att göra något av värde  

 Volontärarbete är en möjlighet att få bra karma  

(Cnaan & Goldberg-Glen, 1991,s. 272) 

4. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter och perspektiven för uppsatsen att beskrivas. 

Den teoretiska referensramen kommer att ligga till grund för studiens analys. Referensramen 

kan förklaras som ett spänningsfält mellan risk med och motiv till att delta i en humanitär 

hjälpinsats. Först kommer begreppet risk att förklaras vilket övergår i en presentation av 

riskförståelse och riskperception. Slutligen görs en genomgång av teorier kring motiv. 
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4.1 Risk 
Risker har alltid funnits och kommer alltid att finnas i vardagen oavsett hur mycket vi skyddar 

oss mot dem. Men vad är egentligen en risk? En risk behöver inte alltid inträffa för att den ska 

existera, det räcker att det finns en osäkerhet (Olofsson & Rashid, 2009, s. 21). Eftersom 

dagens samhälle har förändrats mot ett allt mer individuellt samhälle istället för ett kollektivt 

så har även synen på risk bland allmänheten förändrats. Bland annat så menar Olofsson & 

Rashid (2009, s. 31) att vi filtrerar risker genom olika värderingar, föreställningar och 

intressen i samhället. Samt att den kontext som en individ lever i påverkar individens 

agerande och ingen kan vara opåverkad av det omgivande samhällets syn på risk (Olofsson & 

Rashid, 2009, s. 19).  Riskforskningen och begreppet risk har följt med i 

samhällsutvecklingen och har numera en större koppling till den enskilda individen än vad det 

var tidigare, samt att fokus har förflyttats från samhället i stort till att idag ligga mer på 

sårbara grupper i samhället (Olofsson, 2009a, s. 61). 

En risk syftar på något i framtiden, det är någonting som skulle kunna hända men som inte 

tvunget behöver gör det. Risk sätts i relation till något och det görs skillnad mellan verklighet 

och möjlighet. En risk är inte alltid kopplad till något negativt utan det finns även tillfällen då 

risk kan leda till positiva utfall, till exempel vid spel (Olofsson & Rashid, 2009, s. 22). I 

studien kommer fokus ligga på de negativa aspekterna av risk, det vill säga att något som har 

en negativ konsekvens riskerar att inträffa. Följande övergripande definition av risk kommer 

att användas i uppsatsen: 

”Risk är möjligheten, eller upplevelsen av möjligheten, att mänsklig handling 

eller andra händelser leder till konsekvenser som påverkar något som människor värdesätter.” 

(Renn 1998, s. 51) 

4.2 Riskförståelse 
Riskförståelse är nära sammanknippat med risk och är ett begrepp som förklarar hur sociala 

och kulturella aspekter påverkar individen. Walls (2010) definition av riskförståelse: 

”Riskförståelse är meningsskapande av risk, som sker i social interaktion och i 

vilken individen använder sin meningsstruktur som bas. Detta innebär att individens 

riskförståelse är under ständig värdering/omvärdering.” (Wall, 2010, s. 13). 
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Denna definition har större fokus på individens vardagsliv och de kontextuella områden som 

individen befinner sig i än tidigare definitionerna. Det är enligt Wall de normer och 

värderingar som finns runt individen i de rumsliga och sociala kontexterna som påverkar 

vilken förståelse en individ har avseende en risk. Via social interaktion och språk förstår 

individer olika fenomen och skapar mening för desamma (Wall, 2010, s. 8). 

Riskförståelseperspektivet innefattar ett stort antal faktorer och hur dessa samspelar med 

varandra samt vilken betydelse de har hör individers förståelse, uppfattning och hantering av 

risker. Exempel på faktorer är kommunikation, relationer, miljö, normer och regler (Olofsson 

& Öhman, 2009a, s. 12). Genom att studera individers riskförståelse kan kunskap erhållas om 

hur mening skapas kring risk inom olika kontexter, i synnerhet den sociala. Dessutom kan 

kännedomen om en individs riskförståelse ge en ökad kunskap kring individens agerande i 

relation till risk (Wall, 2010, s. 8). Detta medför att till exempel vilka personer en individ 

umgås med samt var någonstans personen befinner sig har stor betydelse för personens 

riskförståelse (Olofsson & Öhman, 2009a, s. 12). Kopplingen mellan riskförståelse och 

studiens forskningsområde är att det antas att en individs riskförståelse påverkar valet att åka 

iväg som humanitär hjälparbetare i ett riskfyllt område. Att individerna väljer att åka trots de 

riskerna som finns och som de känner till, samt att omgivningen de befinner sig i gör att de tar 

beslut utifrån rådande kunskap och sin sociala kontext. 

Det är individers riskuppfattningar kopplat till den sociala kontext som studeras av 

riskförståelseforskarna. När en individ förhåller sig till en risk har denne både en 

riskförståelse samt riskuppfattning (Olofsson & Öhman, 2009a, s. 9). Ett exempel på detta är 

att en individ kan förstå risken med att dricka mycket alkohol, det vill säga har denne en 

uppfattning av påföljderna av en viss handling (riskuppfattning). Däremot genomförs 

handlingen i alla fall, då andra i omgivningen också gör det och risken blir därmed accepterad 

(riskförståelse). Utifrån egna upplevelser och erfarenheter förstår och tolkar individer risker 

på olika sätt (Olofsson & Öhman, 2009b, s. 275-276). 

Ett centralt begrepp inom begreppet riskförståelse är hur individerna skapar mening genom 

meningsstruktur. Meningsstrukturen är ett uttryck för en individs förståelse (Wall, 2010, s. 

13). Individens medvetna eller omedvetna tolkning av en risk är det som ligger till grund för 

individens beteende (Wall, 2010, s. 9-11). Wall har i sin definition av meningsstruktur inom 
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riskförståelse begreppet utgått ifrån Weick och Pollinis forskning (Wall, 2011; Pollini, 2005, 

s. 497). Definitionen består av: 

 Egna erfarenheter – hur en individs tidigare erfarenheter påverkar hur individen 

närmar sig en risk och hur värderingen av risken ser ut (Wall, 2010, s. 10). 

 Platsanknytning – består av fyra delar yttre förhållande, social tillhörighet, ömsesidigt 

beroende samt värdegemenskap (Wall, 2010, s. 40-41). Hur en individ tolkar en risk 

relateras till dessa fyra delar, vilket innebär att en individs bedömning och värdering 

av en risk påverkas av den plats den befinner sig på (Wall, 2010, s. 12). 

 Individuell/kollektiv orientering – hur en individ använder sig av både sina egna 

värderingar och de kollektiva sociala normerna och värderingarna som finns i 

samhället (Wall, 2011, s. 737-739). 

 Yttre förhållanden – hur en individ relaterar till en viss plats när de tänker på en risk. 

Det blir då den platsens förutsättningar och dess aspekter som påverkar individens 

riskförståelse för den situationen (Wall, 2010, s. 41). 

 Ömsesidigt beroende – innebär att alla individer i samhället har relationer som är 

ömsesidiga med personer i närområdet (Pollini, 2005, s. 498), vilket innebär att 

individer måste förhålla sig till andra personers agerande (Wall, 2010, s. 41). 

 Social tillhörighet – hur en individ påverkar och påverkas av den sociala kontexten. 

Genom tillhörigheten i en grupp samt tilldelandet av olika roller som en individ får i 

samhället så formas individen till att passa in (Pollini, 2005, s. 498). 

En individs riskförståelse kan som ovan nämnt användas för att få reda på hur individen 

förstår och upplever en risk. Därmed kan detta perspektiv användas i studien för att uppnå 

syftet och för att få en ökad förståelse till hur individerna upplever riskerna med sin insats.  

4.3 Riskperception 
Riskperceptionsforskningen har sin utgångspunkt inom kognitiv psykologi och det är de 

kognitiva processerna i samband med till exempel riskbedömningar och beteende som 

studeras (Olofsson, 2009a, s. 44). Riskperception är den subjektiva bedömningen som 

individer gör av en risks karaktär och dess allvarlighetsgrad. En individs riskperception 

påverkas av individen själv, riskkällan samt den sociala, kulturella och samhälleliga kontext 

som individen befinner sig i (Slovic, 1987, s. 281; Olofsson, 2009a, s. 47). Individens egen 

påverkan på riskperceptionen handlar om individuella karaktärsdrag, personliga erfarenheter 
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samt mentala modeller (Olofsson, 2009a, s. 50). Riskkällan är en risks karaktär, ursprunget. 

Då bedömer en individ om risken är känd, okänd, kontrollerad eller katastrofal (Olofsson, 

2009a, s. 47-48). 

Individer som gör saker frivilligt upplever sig ha större kontroll samt kan tolerera mer risk än 

om de blir tvingade att göra en uppgift (Sjöberg, Moen & Rundmo, 2004, s. 9). Ett exempel 

på detta är att som individ välja att åka till ett konfliktområde för att delta i en humanitär 

hjälpinsats. Ett vanligt fenomen är att individer underskattar risker eftersom de själva anser 

sig ha kontroll. Detta leder till en ökad sårbarhet och en orealistisk optimism (Sjöberg, Moen 

& Rundmo, 2004, s. 9). 

Den sociala, kulturella och samhälleliga kontexten handlar alltså om hur riskperceptionen 

påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Detta är ett brett område som i 

princip innefattar hela individers sociala värld. Exempel på faktorer som kan påverka är tillit 

och grupptillhörighet (Olofsson, 2009a, s. 56). 

Hur en risk upplevs och uppfattas beror till viss del på vilken grupp en individ tillhör, men 

samtidigt är vissa grupper mer utsatta än andra på grund av till exempel fattigdom och 

språkliga skillnader (Olofsson, 2009b, s. 176, 180). Riskuppfattningar anses vara 

gemensamma för individer som lever i en specifik kultur eller avgränsat samhälle. 

Riskuppfattningar ska alltså inte ses som individuella perceptioner eller objektiva fenomen 

utan individen och den sociala omgivningen är en helhet (Wall, 2009, s 95-96). 

Som ovan nämnt påverkas en individs riskperception av den omgivning individen befinner sig 

i. Därför kan detta perspektiv användas för att ta hänsyn till hur individernas riskperception 

kan ändras på plats jämfört med innan avresan. Även hur deltagarna upplevde riskerna innan 

avresa är intressant att studera med hjälp av detta perspektiv.  

4.4 Socialt handlande och motiv 
Vad som är ett motiv till handling kan ibland vara svårt att få ett grepp om. Enligt Weber är 

sociologin en vetenskap som ”försöker förstå meningen i socialt handlande”, det vill säga att 

försöka förstå vad som är grunden till varför människor gör det de gör. För att kunna få en 

förståelse introducerade Weber Verstehen-modellen. Verstehen är tyska och betyder ”förstå”. 

Grunden i denna modell är att man ska få en insyn i människors situation för att utifrån det 

kunna begripa bakgrunden till ett visst handlande. Weber delade in modellen i fyra 

handlingstyper; traditionellt, affektuellt, värderationellt och målrationellt handlande.  Han 
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menade att sådana uppsättningar av teoretiska begrepp kunde vara till stor hjälp för 

samhällsforskare och valde att kalla dessa för ”idealtyper”, även om de ofta studeras i olika 

blandformer (Lindgren, 2007, s.60). De olika handlingstyperna är följande: 

Traditionellt handlande; Dessa handlanden baseras på seder och vanor, alltså att man gör 

vissa saker för att man alltid gjort det. Exempelvis äta lunch klockan 12. Trots vetskapen om 

att snabbmatsrestauranger tenderar att vara fyllda kring lunchtid, väljer vi ändå att gå på lunch 

klockan 12 och inte klockan 13, just för att det är som en tradition. 

Affektuellt handlande: Dessa typer av handlingar formas efter situationer då individer vägleds 

av sina känslor, exempelvis när en person kastar en sten igenom ett restaurangfönster. Om vi 

haft information om hur individen tänkte när denne kastade stenen skulle vi kanske inse att 

personen handlade affektuellt. En annan förklaring skulle kunna vara att det fanns ett 

värderationellt handlande motiv bakom det. 

Värderationellt handlande: Denna handlingstyp handlar om att resultatet av att individen på 

ett självuppoffrande sätt följer sin övertygelse och värderingar – utan någon tanke på 

eventuella negativa konsekvenser. Personen kanske hade en stark övertygelse om att 

snabbmatrestaurangen representerar något negativt och därför handlade som denne gjorde. 

Målrationellt handlande: Den sista handlingstypen beskrivs som att man gör vissa saker för 

att uppnå ett visst mål. Exempel på detta kan vara kvinnan som väljer att köpa en sallad 

istället för hamburgare på restaurangen då denna har ett mål att gå ner i vikt (Lindgren, 2007, 

s.60-62). 

Människors handlande är alltså nära sammankopplat med känslor. Theodore Kemper (1998) 

förklarar att känslor är grundade i människans natur. Han framför att det finns fyra primära 

känslor; rädsla, ilska, depression och tillfredsställelse/lycka. Enligt Kemper är dessa något 

som finns hos alla människor och skapas redan i tidig ålder. Kemper framför även att det finns 

sekundära känslor som till exempel skuldkänslor, skam, stolthet, tacksamhet, kärlek och 

nostalgi och menar att dessa påverkas av sociala konstruktioner och utvecklas över tid 

(Lupton, 1998, s.15). Utifrån detta skulle man kunna resonera att de primära känslorna torde 

vara av stort intresse för psykologin, medan de sekundära känslorna, som alltså utvecklas i 

interaktion med det omgivande samhället, är av större intresse för sociologin. Känslor 

påverkar alltså våra handlingar, att till exempel delta i en hjälpinsats.  Motivet till att delta kan 
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ha sin grund i en känslomässig reaktion till det som händer på platsen för hjälpinsatsen. Ett 

annat synsätt att använda vid analysen av vilka motiv deltagarna har är att använda Webers 

(2007) tankar kring Verstehen. 

4.5 Risk och motiv 
Genom att studera en individs motiv i relation till hur de subjektivt uppfattar och hanterar 

risker går det att få reda på varför vissa individer riskerar sina egna liv trots att de är medvetna 

om riskerna. Individens riskperception är subjektiv och kan skilja sig oftast ifrån experternas 

objektiva riskbedömningar (Olofsson, 2009a, s. 41-42).  Ett exempel på detta är att det finns 

individer som väljer att delta i en humanitär hjälpinsats trots att media dagligen rapporterar 

om farorna som finns i de länder där humanitärt stöd behövs. Genom kunskap om 

riskperception och hur individer upplever och agerar till följd av risk hoppas forskarsamhället 

kunna påverka individers agerande (Olofsson, 2009a, s. 42-43).  

5. Metod  

5.1 Urval 

Eftersom studiens främsta fokus är att undersöka humanitära hjälparbetares motiv att åka iväg 

kopplat till deras riskuppfattningar före och under en hjälpinsats var det inte något större 

fokus på faktorer som kön och ålder i samband med urvalsprocessen. Studien begränsas 

därmed inte vid om det är någon skillnad mellan män och kvinnor eller om det är skillnad 

mellan unga och äldre. I studien fokuseras gruppen humanitära hjälparbetare från Sverige som 

väljer att åka till de turkiska och syriska delarna av Kurdistan för att hjälpa människor.  

Det finns många organisationer som har personal i fält i och i anslutning till konfliktzoner. I 

studiens inledningsskede hade vi kontakt med exempelvis Röda Korset, UNHCR och Läkare 

utan gränser. Men eftersom studien är fokuserad på Kurdistan och det kurdiska folket, och de 

större organisationerna inte hade mycket information om dessa områden, valde vi istället att 

kontakta Kurdiska Röda Halvmånen och Kurdiska Läkarsällskapet. Bägge organisationerna 

erbjuder internationell hjälp till Kurdistan och blev därmed fokus för denna studies ändamål. 

Representanter från organisationerna Kurdiska Röda Halvmånen och Kurdiska 

Läkarsällskapet namngav ett antal personer som deltagit i en humanitär hjälpinsats i de 

kurdiska områdena under de senaste tolv månaderna. Några av de angivna personerna 

kontaktades med en förfrågan om de var intresserade av att delta i studien. Dessa personer 
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kunde i sin tur rekommendera fler personer som också varit med på hjälpinsatser i området. 

Detta kallas att mana gör ett bekvämlighetsurval, eller ett snöbollsurval (Bryman, 2011, 

s.196-197). Att detta urval användes var för att underlätta arbetet av att identifiera lämpliga 

intervjupersoner som skulle kunna bidra med mycket till studien. En person kontaktades 

inledningsvis och i samråd med denna person gavs namnet på ytterligare två potentiella 

intervjupersoner. Därefter fick intervjupersonerna i samband med sina intervjuer 

rekommendera andra personer att intervjua. Kraven som ställdes på rekommendationerna var 

att personen skulle ha varit i området de senaste tolv månaderna. 

5.2 Insamling av empiri 
Studien är kvalitativ och bygger på ett empiriskt material som är insamlat med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer. Varför uppsatsförfattarna valde denna insamlingsmetodik var för att 

det då finns en lista över specifika teman som skulle beröras (appendix 1), samt att det fanns 

en frihet för intervjuledaren att utforma intervjun efter respondenten (Bryman, 2011, 301). 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide med ett antal frågor som ställdes till alla 

respondenter vid intervjutillfällena. Under intervjuerna ställde intervjuledaren följdfrågor i de 

fall där det passade in samt krävdes för att förtydliga och fördjupa de uttalande som gjordes 

av intervjupersonerna (Bryman, 2011, s. 219). 

De fem intervjuerna som genomförts ägde alla rum i Stockholmsområdet under april månad år 

2015. Intervjupersonerna fick själva bestämma intervjuplats för att de skulle känna sig trygga 

inför intervjun. Vid intervjuerna delades ansvaret upp mellan de två uppsatsförfattarna som 

närvarade på det sätt att en person tog rollen som intervjuledare och ställde frågorna och ledde 

samtalet medan den andra personen antecknade under intervjun och kom med kompletterande 

frågor då det krävdes (Bryman, 2011, s. 214). Intervjuledaren började intervjuerna med att 

presentera syfte och det allmänna upplägget med studien och intervjupersonerna fick ge 

samtycke till att delta i studien (Bryman, 2011, s. 212-213). Därefter startade intervjuerna 

med några inledande frågor för att göra respondenten bekvämt vid situationen och för att få en 

bakgrund varefter intervjun fortgick med övriga frågor (Bryman, 2011, s. 213-214). 

Avslutningsvis gavs intervjupersonerna möjligheten att ge ytterligare åsikter inom området 

och ställa frågor till uppsatsförfattarna.  Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon 

samtidigt som det antecknades. Vid ett tillfälle var det endast en av uppsatsförfattarna som 

genomförde intervjun, där denne antecknade samtidigt som intervjun spelades in.    
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När intervjumaterialet var insamlat påbörjades transkribering av materialet. Att 

uppsatsförfattarna själva genomförde transkriberingen och dessutom deltagit vid intervjuerna 

underlättade arbetet och minimerade felkällorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 54).   

5.3 Analys av intervjuerna 
Det insamlade materialet har analyserats utifrån både meningskoncentrering och en narrativ 

analys. Meningskoncentrering har utvecklats utifrån den fenomenologiska filosofins grund. 

Detta innebar att de långa yttrandena har pressats ihop till en kortare beskrivning och det som 

inte tillför något i studien har valts bort (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 221). 

Analysen av det empiriska materialet har genomförts utifrån fem steg; 

 Det första steget för analysen var att läsa igenom det insamlade materialet för att få en 

inblick i det. 

 Därefter fastställdes det naturliga meningsenheterna som intervjupersonen uttryckte. 

 Det tredje steget innebar att det insamlade materialet tematiserades med de mest 

dominerande meningsenheterna av forskaren utifrån intervjupersonernas synvinkel. 

 I det fjärde steget ställdes frågor utifrån undersökningens syfte.   

 Det femte steget sammanfattade och knöt ihop de framförda centrala temana till en 

beskrivande utsaga. 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 221-222) 

Eftersom det i intervjuerna ställdes frågor som kunde uppfattas som berättelser, exempelvis 

frågan om volontärers vardag (appendix 1), genomfördes även en narrativ analys på de 

svaren. Ordet narrativ har många olika betydelser och kan användas på olika sätt och är oftast 

synonymt med ordet berättelse. Berättelser utgör tidigare erfarenheter från en individ vilket 

gör det möjligt för andra individer att kunna få en känsla av det förflutna. En berättelse är 

avsedd för särskilda mottagare, en publik, som får tillgång till berättelserna och kan sedan 

tolka dessa annorlunda. Berättaren drar lyssnarna in i en sagovärld som är konstruerad av 

berättaren själv och väcker känslomässiga fantasier av en berättelse (Riessman, 2008, ss. 3,8-

9). Den narrativa analysen var viktig dels för att kunna analysera intervjupersonernas svar, 

men mest för att uppsatsförfattarna skulle kunna visualisera hur intervjupersonens ”värld” såg 

ut. Ingen av uppsatsförfattarna har varit i ett konfliktområde, inte minst i Kurdistan och för att 
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kunna få en bild av exempelvis deras vardag, var det viktigt att även genomföra en narrativ 

analys. 

5.4 Etiska reflektioner 
När man genomför en forskningsstudie där människor och deras beteenden studeras är det 

viktigt att under alla skeden av datainsamlings- och skrivprocessen förhålla sig till vissa 

viktiga forskningsetiska principer.  Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser för 

deltagande, samt forskarens roll är alla viktiga faktorer att ha i åtanke när en kvalitativ 

intervju genomförs (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 84; Bryman, 2011, s. 131-132). 

Redan i studiens inledningsskede bör man fundera kring urval och metodik. Utifrån de beslut 

som tas finns det olika sätt att sedan interagera med de personer som kommer att delta i 

undersökningen. Det är viktigt att för intervjupersonerna försöka redogöra för de ändamål 

som finns med undersökningen och få någon typ av tillstånd. Om det handlar om en 

undersökning med flera deltagare med en samling av svar är det mindre viktigt med tillstånd 

även om man kan nämna det, då det är svårt att kunna koppla vem som sagt vad. Är det 

däremot färre deltagare och mer information som delges är det mycket viktigare att tänka på 

att få tillstånd av intervjupersonerna (Oliver, 2010, s.9-10). 

En annan aspekt att ha i beaktande är anonymitet. I vissa fall kan det vara till en fördel för en 

intervjuperson att bli intervjuad. Om man intervjuar en person som det går att identifiera kan 

det vara svårt för intervjupersonen att berätta om svåra upplevelser och känslor. Utlovande av 

anonymitet till intervjupersoner i ett sådant fall kan ge dem en känsla av säkerhet att kunna 

vara objektiva, anonymitet befriar dem att kunna uttrycka sina verkliga känslor (Oliver, 2010, 

s.77-78). Det informerades även om konfidentialitet och med detta menas det att data som 

intervjupersonerna framför inte kommer att kunna kopplas till intervjupersonerna för en 

utomstående (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 87-88; Bryman, 2011, s. 132). Vad som är viktigt 

att tänka på innan det lovas om anonymitet är hur anonyma personerna faktiskt är. I denna 

studie har urvalet skett genom ett snöbollsurval, det vill säga uppsatsförfattarna fick 

information om intervjupersonerna från andra personer. Det finns alltså fler än bara 

uppsatsförfattarna och intervjupersonerna som vet att någon av dessa personer faktiskt har 

ställt upp på intervjuer. Vad som intervjupersonerna kan garanteras är konfidentialitet, det vill 

säga att det just de sagt inte kommer att kunna spåras till dem genom att uppsatsförfattarna 

beaktat bland annat att inte namnge intervjupersonerna. 
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En ytterligare punkt att ha i åtanke är de konsekvenser den genomförda studien skulle kunna 

medföra för intervjupersonerna. Tidigare forskning nämner att risken för att en 

undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 

89; Bryman, 2011, s. 133). Detta har självklart varit en viktig punkt som behandlats under 

genomförandets gång. Intervjupersonerna kommer inte att kunna kopplas till uttalanden de 

gjort under studien och på så sätt inte heller lida skada av studiens publicering. Dock finns 

risken att de far illa av frågorna vid intervjuerna om dessa rör upp känslor från deras tid i 

Kurdistan. 

En sista punkt att beakta är forskaren roll. I litteraturen nämns att forskarens integritet är 

avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och hållbarhet i de etiska beslut som 

fattas under undersökningens gång (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 90). Med detta menas 

betydelsen av vad man får ut av intervjuerna påverkas av forskarens integritet, kunskap och 

erfarenhet av att intervjua. Forskarens kunskaper kring ämnet, tidigare erfarenheter och så 

vidare är den avgörande faktorn till hur det insamlade materialet uppfattas och vid ett senare 

tillfälle analyseras. 

5.5 Reliabilitet och validitet 
Validitet används i kvalitativa studier för hela forskningsprocessen. Reliabiliteten i en 

kvalitativ studie ska ses i förhållande till den rådande situationen för undersökningstillfället. 

Inom kvalitativ forskning anses reliabilitet och validitet vara så nära sammankopplade att de 

slås ihop till bara validitet (Davidsson & Patel, 2003, s. 102).   

Validitet i en kvalitativ studie begränsas inte till datainsamlingen utan den genomsyrar alla 

delar i arbetet. Att som kvalitativ forskare vara följsam med sina data är att föredra då en 

lättillgänglig text ska författas samt bara relevant kunskap som tillför något ska tas med. Det 

är även viktigt att vara medveten om sina val, då dessa kan påverka analysen. (Davidsson & 

Patel, 2003, s. 103-105; Brinkmann & Kvale, 2009, s. 264; Bryman, 2011, s. 50-51). 

Eftersom kvalitativa studier ofta har stor variation är det svårt att ha entydiga regler och 

kriterier för hur god kvalitet ska uppnås. Då i princip varje kvalitativ studie är unik är det 

viktigt att som forskare beskriva hela forskningsprocessen. Genom att i rapporten av studien 

berätta om den teoretiska kunskapens innebörd, vilken kontext som studien genomförts i, hur 

datan samlats in, transkriberats och analyserat stärker det validiteten för studien (Davidsson & 

Patel, 2003, s. 106). 
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I denna studie styrks validiteten genom att de personer som varit på utlandsuppdrag som 

volontärarbetare i högriskländer intervjuas och får svara på frågor som rör deras upplevelser 

på plats och deras motiv till att åka iväg. Men även genom transparens i arbetet och genom att 

det i rapporten återges hur forskningsprocessen gått till styrker validiteten. 

5.6 Generalisering  
För att kunna generalisera utifrån en studie bör den hålla en hög reliabilitet och validitet. Ett 

misstag som kan göras under en intervju är att intervjuaren ställer ledande frågor till 

intervjupersonerna för att kunna få det önskade svaret, vilket resulterar i att studien sedan inte 

går att generalisera. Ett vanligt fel är att studier har för få antal intervjuer för att kunna 

generalisera resultatet (Kvale, 2007, s.126). 

För att uppnå generaliserbarhet med en studie kan två olika typer av generaliseringar 

användas, statistisk generalisering och analytisk generalisering. Statistisk generalisering 

innebär att man intervjuar slumpmässigt utvalda personer. Vikten ligger inte i antalet 

intervjupersoner, utan det är det slumpmässiga urvalet som väger tyngre (Kvale, 2007, s.127). 

En analytisk generalisering kan genomföras på två sätt. Det första tillvägagångssättet handlar 

om att man som forskare har djupa kunskaper av undersöknings området och utifrån 

kunskaperna kan man göra en generalisering. Det andra tillvägagångsättet handlar om att 

läsaren bedömer utifrån en detaljerad beskrivning av intervjuerna i en undersökning huruvida 

det går att generalisera (Kvale, 2007, s.127). 

5.7 Metodologiska reflektioner 
Valet att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer gjordes med bakgrund i den 

vetenskapsteoretiska och fenomenologiska utgångspunkt som studien grundar sig på. Syftet 

med studien är att undersöka vilka motiv och riskuppfattningar som finns bland humanitära 

hjälparbetare före och under en hjälpinsats i ett högriskområde. För att uppnå önskat resultat 

utifrån studiens uppsatta syfte och frågeställningar var det av stor vikt att intervjuerna 

genomfördes på ett tillfredsställande sätt. För detta ändamål fick intervjupersonerna möjlighet 

att bestämma själva vart intervjuerna skulle genomföras och intervjuerna hade ingen bortre 

tidsgräns. Kvalitativ intervju-metoden kan bäst bidra till att kunna besvara studiens syfte och 

de uppställda frågeställningarna. Under intervjuerna fick vi även möjlighet att kunna ställa 

eventuella följdfrågor som vi inte hade kunnat om det exempelvis hade varit en enkätstudie. 
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Att använda fokusgrupper vid intervjuerna hade gett ett större fokus på hur hela gruppen 

upplevde sina vistelser utomlands och vilka motiv till att åka som fanns. Det hade varit 

intressant att undersöka fokusgrupper i helhet men en nackdel hade kunnat vara att svaren 

skulle kunnat bli påverkade av att intervjupersonerna kanske inte hade känt sig tillräckligt 

bekväma med att framföra sina egna åsikter och tankar om vad de faktiskt kände innan och 

upplevde på plats. Dock var det inte möjligt för oss att kunna genomföra detta då det var svårt 

att få till tillfällen då minst fyra respondenter kunde delta samtidigt. Att enbart använda 

kvantitativa metoder istället för att använda kvalitativa metoder i denna studie skulle innebära 

att syftet hade kunnat besvaras men på en mycket översiktlig nivå då det skulle ha blivit 

svårare att kunna gå på djupet för att höra varje individs känslor och tankar. 

Eftersom en av uppsatsförfattarna har en egen bakgrund i det geografiska område som studien 

fokuserar, och med den bakgrunden kommer en förförståelse. Det är möjligt att 

uppsatsförfattarnas olika förförståelse kan påverka studiens resultat.  Vi har därför 

kontinuerligt under uppsatsarbetet diskuterat våra respektive kulturella bakgrunder och 

skillnader. För att minska risken att uppsatsförfattaren med koppling till det kurdiska folket 

och konflikterna lägger in mer av sina egna värderingar, förde hen istället anteckningar under 

intervjuerna och den oberoende uppsatsförfattaren fick ställa frågorna. Även om det är svårt 

att vara helt värderingsfri ansågs det finnas större risk för att en person som har en koppling 

till en konflikt lägger in mer av egna värderingar än en person som inte alls känner igen sig i 

konflikterna. Detta utesluter självklart inte värderingar, men minskar subjektiviteten i studien. 

Dessutom förde uppsatsförfattaren ständigt en diskussion kring dessa frågor gällande bland 

annat resultaten och analysen. Att ta hänsyn till de kulturella likheterna och olikheterna var 

något som uppsatsförfattarna ansåg vara av stor vikt då detta kunde påverka hur 

respondenterna svarade på frågorna samt hur de upplever risker. Även om det finns kulturella 

skillnader mellan de två uppsatsförfattarna har det i diskussioner framkommit gemensamma 

slutsatser.    

Slutligen kan det även lyftas upp att uppsatsskrivarna undersökt om studien går att 

generaliseras, alltså om resultaten kan göras gällande för en större grupp än de specifika 

individer som deltagit i studien. I det här fallet handlar det alltså då om en analytisk 

generalisering. Uppsatsförfattarna hade en god kännedom av undersökningsområdet där man 

studerade bakgrund och tidigare forskning kring området av humanitärt hjälparbete men även 
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förberedande kunskaper om Kurdistan och dess rådande situation innan intervjuerna 

genomfördes. Eftersom det under intervjuerna ställdes öppna frågor, främst för att kunna få 

möjlighet att kunna genomföra en narrativ analys kan det även bekräftas att man inte ställde 

ledande frågor och uppfyllde därmed ett viktigt kriterium för att kunna dra generella slutsatser 

utifrån studien. 

Då uppsatsförfattarna genomförde en narrativ analys av intervjupersonernas berättelser fick 

de även möjlighet att kunna få en bild av hur intervjupersonens vardag kunde se ut. De fick 

även en möjlighet att kunna försöka känna det personen känt utifrån intervjupersonernas 

utsagor.  Även om det var svårt att kunna känna exakt samma känslor som intervjupersonerna 

kände kunde uppsatsförfattarna ändå på något sätt relatera till händelserna när de fick den 

detaljerade informationen. När man fick en beskrivning av en vanlig dag eller risker som 

kunde inträffa, baserat på tidigare kunskaper från bland annat media, blev det nästan som om 

uppsatsförfattarna bjöds in till en annan värld som var konstruerad av intervjupersonerna. 

6. Resultat 

6.1 Intervjupersonerna 

Samtliga personer som intervjuades inom ramen för studien har deltagit på minst en 

humanitär hjälpinsats i staden Suruc i Turkiet och/eller i staden Kobane i Syrien. Dessa 

områden väljer intervjupersonerna att kalla för Kurdistan då kurder menar att det är områden 

som tillhör det kurdiska folket, även om de idag inte har något eget land. De humanitära 

hjälpinsatserna genomfördes under de senaste tolv månaderna och den totala vistelsens tid har 

varierat mellan tio dagar och upp till en månad. Intervjupersonerna var både kvinnor och män, 

i åldrarna 25-35 år. Nedan presenteras en tabell över de intervjupersoner som deltagit i denna 

studie för att kunna koppla till olika citat i studiens resultatredovisning. 

Intervjuperson 1 Kvinna, ca 30år – Civilstatus: Förlovad 

Intervjuperson 2 Kvinna, ca 25år – Civilstatus: Ogift 

Intervjuperson 3 Man, ca 25år – Civilstatus: Ogift 

Intervjuperson 4 Man, ca 25-30år – Civilstatus: Ogift 

Intervjuperson 5 Man ca 30-35år – Civilstatus: Gift 
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6.2 Riskuppfattning och riskförståelse innan avresa   
Kontakter inför den kommande resan var ett nyckelord för samtliga av intervjupersonerna, 

främst för att kunna identifiera riskerna som kunde finnas mot hjälparbetarna men även för att 

kunna vara så förberedda som möjligt. Genom information av kontakter, nyheter och sociala 

medier kunde intervjupersonerna vara någorlunda förberedda inför den kommande resan och 

riskerna som resan kunde medföra. Intervjupersonerna fick en möjlighet att kunna visualisera 

sig de utsatta riskområdena innan avresa och fick även tips om hur de på bästa sätt kunde 

minimera dem. 

När resan presenterades för familj och nära vänner fick intervjupersonerna olika reaktioner. 

De flesta av intervjupersonerna fick en negativ respons på grund av den rådande situationen i 

Kurdistan. Familjerna ansåg att största riskerna kom från IS men att även lokalbefolkningen 

kunde vara en potentiell risk mot hjälparbetarna då lokalbefolkningen till en början inte kunde 

veta vilket syfte de var där för. En intervjuperson framförde att då denne varit aktiv i frågan 

under längre tid var familjen ”van” vid att hon bara kunde åka iväg. Generellt var 

intervjupersonerna bestämda i sakfrågan och ville egentligen inte ha ett godkännande, utan 

mer en välsignelse från sina familjer. 

Däremot var det en intervjuperson som fick starka reaktioner från familjen. Hon avråddes av 

tanken att överhuvudtaget åka ner då de stora hoten mot humanitära hjälpinsatser var tydliga. 

Detta väckte självklart starka känslor och reaktioner som intervjupersonen fick hantera; 

”Detta kanske är sista gången man träffar sin familj. Man kände att detta på 

något sätt var ett avsked, eller i alla fall inställd till det, fanns ju ingen garanti på att man kom 

tillbaka” – Intervjuperson 1 

”I vanliga fall när man åker utomlands känner man någon slags trygghet i att 

vara Svensk Medborgare, detta är nog bland de få gångerna jag verkligen kände att jag inte 

ville skryta om mitt medborgarskap då de personliga riskerna höjdes, riskerna blev mycket 

större på grund av mitt svenska medborgarskap” – Intervjuperson 1 

Vad det gäller potentiella risker de kunde utsättas för i de områden de åkte till framkom olika 

svar, men ett svar återkom bland alla intervjupersoner. De hade en viss kännedom av att det 

kunde ske kidnappningar av dels kvinnor men även hjälparbetare. Man skulle tänka på vem 

man pratade med och vara extra försiktig då det fanns IS sympatisörer som sökte information 

åt IS vägnar för att identifiera hjälparbetare. Det var känt att det kunde ske bilbomber, 
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bombattentat riktade direkt mot flyktingförläggningarna, felriktade missiler, olika sjukdomar 

och det fanns en risk att råka hamna i striderna som skedde mellan gränserna. Ytterligare 

risker de uppgav var att de kunde bli rånad på medförda värdesaker då det finns en tydlig 

fattigdom i områdena nära flyktingförläggningen i Suruc. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de kände sig osäkra inför representanter från den 

turkiska staten. De hade varit medvetna om att Turkiet redan tidigare hade visat sitt misstycke 

för internationella hjälparbetare i de kurdiska områdena, eftersom de anses kunna få tillgång 

till och sprida information om det som egentligen förekommer på plats i det kurdiska området 

i Turkiet till omvärlden. Bland annat via anteckningar, inspelning samt fotografier av vad som 

händer på plats och rapportera detta till omvärlden vilket Turkiet inte vill. 

 ”Alla vet ju att Turkiet hjälper IS, det har de inte varit särskilt diskreta med, inte 

minst i media. Jag har sett till exempel att IS får hjälp i sjukhus inom turkiska områden och 

det är bland annat sådant Turkiet inte vill att media ska kunna framföra.” – Intervjuperson 2 

Den Turkiska regimen har visat sitt misstycke för hjälparbetare som kommer för att hjälpa 

kurdiska flyktingar inom den turkiska gränsen, bland annat i Suruc. Intervjupersonerna hade 

bland annat hört att Turkiet hjälper IS-soldater med vård och omsorg. Intervjupersonerna 

menar att för Turkiet spelar det ingen roll om man är journalist eller volontär, all 

internationell hjälp till kurder förkastas av Turkiet. Som internationell humanitär hjälparbetare 

uppgav intervjupersonerna att det även fanns risk för deportering på grund av misstanke om 

att man skulle hjälpa kurdiska flyktingar samt att man riskerade att bli gripen av turkisk 

militär. 

En av intervjupersonerna uppgav sig inte tänka på riskerna innan avresa, även om han sa sig 

vara medveten om dem. Att tänka på riskerna han kunde utsättas för var inget hinder för valet 

att åka på den humanitära hjälpinsatsen då hans egna folk i hemlandet dagligen utsattes för 

dessa risker. 

”Jag kan inte klaga på riskerna som finns på plats, då människorna där lever 

med riskerna varje dag. Jag är ju bara där en kort tid.” – Intervjuperson 4 

6.3 Motiv till att resa 
På frågan om motiv till att åka gav intervjupersonerna olika svar, men det återfanns mycket 

gemensamt i dem. Gemensamma nyckelord för motiven var Empati, Solidaritet och 
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Skuldkänslor. Samtliga av intervjupersonerna kände viss empati för människorna och 

lokalbefolkningen som drabbades av IS brutala handlingar och ansåg sig inte kunna leva i ro i 

det trygga Sverige medan deras egna folk, ”systrar och bröder”, tvingades leva i misär. 

Flera av intervjupersoner var väldigt aktiva i denna fråga redan i Sverige. En av 

intervjupersonerna uppgav att motiven till att åka iväg på en humanitär hjälpinsats i Kurdistan 

inte dök upp från ingenstans, utan efter det långvariga engagemanget i Sverige var nästa steg 

att helt enkelt åka till platsen. Personen mådde dåligt av att vara kvar i Sverige och kände sig 

passiv. Han kunde inte koncentrera sig på något annat i vardagen. 

En intervjuperson nämnde att valet att åka handlade om en rättvisefråga, inga andra 

hjälporganisationer fanns på plats för att hjälpa kurderna. Flera av de andra intervjupersonerna 

uppgav att det fanns problem för hjälporganisationer på plats i Kurdistan. De var inte 

välkomna dit. Regeringen, säkerhetsstyrkor och IS vill inte ta emot internationell hjälp till 

kurderna. All internationell hjälp som skickas iväg till Syrien går enligt intervjupersonerna 

enbart till att hjälpa de syriska flyktingarna. Just detta drev intervjupersonen att åka ner och 

hjälpa till, en känsla av att man måste stå upp för de personerna som hade minst möjligheter. 

Detta var något som flera av intervjupersonerna tryckte på och menade att det måste förändras 

så att det blir mer rättvist.   

Två av intervjupersonerna reflekterade mycket kring sina tankar och känslor innan de åkte till 

Kurdistan. De reflekterade över de grundläggande anledningarna till deltagandet i den 

humanitära hjälpen   

”Allt kändes så absurt i Sverige. Människor här pratade om små vardagsproblem 

och jag blev till sist trött på att höra detta och valde att avskärma mig från folk. Det finns en 

värld där ute som har svårt att överleva vardagen och här sitter folk under rasterna på arbetet 

och pratar om sina småproblem” – Intervjuperson 1 

”Man reflekterar själv om man åker dit för sin egen skull egentligen, för att man 

kommer dit ner, hjälper till och på så sätt stillar sin oro. Så i slutändan vet man egentligen 

inte, vill man åka ner dit för att hjälpa, vilket man självklart vill, men är det för hjälpens skull 

eller är det för att lugna ner sin oro?” Intervjuperson 4 
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6.4 Incidenter på plats 

6.4.1 Boendet 

Att ta sig till platsen för sin hjälpinsats visade sig för flera av deltagarna innebära en del 

bekymmer, speciellt vid flygplatser och gränspassager. Bland annat så blev två av personerna 

som åkte dit i ett större sällskap fasthållna av gränspoliser vid flygplatsen. Där fick de svara 

på frågor som handlade om vad de skulle göra i landet och varför de kommit ner, hela 

situationen upplevdes som hotfull. 

Väl på plats i landet upplevde de risker att ta hänsyn till. Bland annat fanns det vid boendet 

många risker och potentiella risker som uppdagades för intervjupersonerna. Till exempel var 

det en deltagare som ansåg sig själv vara ett riskobjekt som utgjorde en risk för sin omgivning 

på grund av sin närvaro. Att hon ansåg sig vara ett riskobjekt påverkade hennes val av boende 

under den senaste vistelsen. Vid hennes första besök bodde hon hos släktingar, men vid det 

senaste besöket var hon medveten om riskerna och ville därmed inte utsätta dem för dessa och 

hon valde då att bo på hotell istället. Vilket var en större risk för henne personligen, då den 

turkiska säkerhetspolisen höll koll på vilka personer som bodde på hotellen och kollade upp 

dem om de var internationella hjälparbetare. Att bo på hotell ökade risken för henne men 

minskade den för släktingarna, vilket hon ansåg vara mer värt. 

Hennes hotellvistelse blev hotfull och var en obehaglig upplevelse. Hon blev uppletad av 

MIT
3
 efter frukost en dag. De förföljde henne på hotellet och hade en massa vapen. När hon 

försökte undvika dem på väg till rummet möttes hon ständigt av nya poliser. Hon sprang 

hjälplöst runt på hotellet och kände sig ensam och hjälplös. Hon befann sig på turkisk mark 

och hade turkisk säkerhetspolis efter sig och hon upplevde därmed att hon inte kunde få hjälp 

av någon. Hon uppgav att den turkiska säkerhetspolisen tidigare kidnappat och våldtagit 

kvinnliga hjälparbetare i området och det var sådana tankar som snurrade i huvudet. 

”Jag har aldrig varit i närheten av så mycket vapen på en och samma gång, och 

jag har nog aldrig varit så rädd för att något ska hända mig. Jag kände sådant obehag, så 

äcklad, så diskriminerad och så hjälplös.” – Intervjuperson 1 

                                                 

3
National Intelligence Organization (på turkiska Milli Ihtibarat Teşkilatı, MIT) är en organisation som utvecklats fram från den turkiska 

staten. Tanken med denna organisation är att kunna spåra information och kunskap å statens vägnar innan en händelse inträffar. Vilken 

information de söker varierar och kan handla om att identifiera en viss person, grupp, organisationer eller andra faktorer som försöker få fram 

statens information. Tanken är att kunna förutspå potentiella risker och få information om bakomliggande faktorer till en eventuell händelse 
och hantera dessa i ett förstadium (mit.gov.tr). MIT kan liknas vid CIA i USA (cia.gov). 
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6.4.2 En vanlig dag 

En vanlig dag på plats uppgavs bland alla deltagare se i princip likadan ut. De som var i 

tältlägren hjälpte till att dela ut mat och förnödenheter och bistå med allmänt välbefinnande. 

Personen som åkte nere och hjälpte till med sjukvårdsuppdrag hade lite annorlunda upplägg 

där hon istället för att dela ut mat och förnödenheter gick till den tillfälliga läkarmottagningen 

på morgonen och tog emot patienter. Livet på plats i tältlägren upplevdes av flera 

intervjupersoner vara bättre än vad de förväntat sig. Det var mer välorganiserat än vad de 

trodde och de såg till och med glädje i barnen och kvinnornas ögon. 

På plats var arbetsbelastningen hög och intervjupersonerna glömde snabbt bort de små 

riskerna som fanns. De byggde även upp en gemensam trygghet. 

”Trots att jag till en början var rädd kan jag nog säga att adrenalinet, känslan av 

att vara en superhjälte, gjorde att jag snabbt glömde bort rädslan. Behov som att äta mat 

glömdes snabbt bort och vi körde bara på dag in och dag ut. Vi blev som en familj, och 

vetskapen att ens ”familj” fanns på plats gjorde så att jag på något sätt kände mig trygg.” – 

Intervjuperson 1 

6.5 Riskupplevelser på plats 
Intervjupersonerna uppgav vid intervjuerna ett antal risker som de mötte under sin vistelse i 

Kurdistan. Dessa nämndes både vid den direkta frågan rörande risker på plats men kom även 

in under flera andra intervjufrågor där deltagarna berättade om sin vardag på plats. Alla 

deltagare nämnde turkisk militär och polis som en risk, i och med deras tidigare historia om 

tillfångatagande av hjälparbetare och deras ogillande av hjälparbetare. Även IS var frekvent 

återkommande i deras berättelser om vardagen och vilka risker de upplevde. 

”Alltså, generellt har jag ju hört mycket om det turkiska rättsväsendet, vi kurder 

är inte populära bland dem och de tar varje tillfälle i akt för att skapa problem för oss.” – 

Intervjuperson 5   

De risker som intervjupersonerna uppgav var utöver hotet från IS och turkisk polis och 

militär, att riskera att bli sjuk eller skada sig. En person nämnde att det fanns risker med det 

mesta men att eftersom han kom från trygga Sverige och bara var på plats under en kort 

period kunde han inte klaga på det, eftersom befolkningen på plats tvingas leva med det 

dagligen. En annan uppgav att han blundade för riskerna eftersom de var så många och man 

kunde inte bry sig om alla. 
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”Jag tänkte bara på riskerna i början av vistelsen, men sen glömde man bort de 

och var som uppslukad av arbetet och nuet istället. När man väljer att åka iväg lämnar man sin 

trygghet. Det finns alltid hot men man kan inte gå runt och tänka på dem hela tiden.” – 

Intervjuperson 3 

Andra mer specifika risker som deltagarna upplevde på plats var sammandrabbningar och 

oroligheter på gatorna under kvälls- och nattetid. Intervjuperson fyra uppgav att det vid dessa 

sammandrabbningar brann överallt och han gjorde en liknelse med Israel/Palestinakonflikten 

och dess sammandrabbningar. Trots att kriget var nära deltagarna uppgav de flesta av dem att 

de kände sig lugna med situationen. De uppgav även att de inte tänkte överdrivet mycket på 

direkta kroppsskador utan det var mer på kidnappning. 

En deltagare uppgav att hon underskattat faran mot sig själv innan avresa och att hon under 

vistelsen upplevde oväntade faror mot sin egen trygghet och välbefinnande. Vidare berättade 

en annan att han upplevde fler risker på plats i Turkiet än vad det fanns i trygga Sverige. 

En deltagare upplevde en hotfull situation när han besökte en butik i Urfa, en turkisk stad 

inom det kurdiska området angränsat till Syrien, detta på grund av hans bakgrund. När han var 

inne i butiken såg han en massa bilder som visade att personen som ägde butiken ogillade 

personer med den bakgrunden som mannen hade. Det fick mannen att bli lite rädd och tänka 

till och vara extra försiktig med att berätta om sin bakgrund. Intervjuperson två berättade att 

hon upplevde det som tryggt i det stora hela men att hon var mest rädd under en dag på 

hotellet då hon mötte en IS-soldat i lobbyn. Hon såg det på mannens skägg som är en speciell 

symbol för IS. 

”Obehagligt, äckligt att se dem efter allt de gjort. Obehaglig, skiträdd, vågade 

inte titta på honom.” – Intervjuperson 2 

Intervjupersonernas aningar om att kurderna blev fråntagna sina rättigheter till den 

internationella hjälpen bekräftades på plats. Där fanns knappt någon internationell hjälp alls 

på plats och den internationella hjälp som kom fastnade hos den turkiska regeringen som fick 

fördela ut resurserna. Deltagarna upplevde att den turkiska regeringen delade ut resurserna 

väldigt orättvist och det var i princip bara syrierna som fick ta del av den internationella 

hjälpen, kurderna fick klara sig själva. De uppgav även att de kände sig motarbetade av 
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myndigheterna, till exempel hur polis och militär kunde förfölja hjälparbetare och driva dem 

ut ur landet, förbjuda dem att komma in eller ta den utrustning de hade med sig. 

7. Analys och tolkning 

7.1 Riskuppfattning och riskförståelse innan avresa   
Risker är något vi lever med och hanterar varje dag och vissa individer och grupper är mer 

utsatta än andra. I vissa fall kan vi skydda oss mot dessa risker, men ibland går det inte att 

eliminera dem helt. Även om risken inte inträffar så existerar den, det räcker att det finns en 

osäkerhet om hur det ska bli i framtiden (Olofsson & Rashid, 2009,s.21). För att identifiera 

och hantera de risker som respondenterna kunde möta framförde de olika tillvägagångssätt för 

att minimera chanserna att de ska inträffa. Respondenterna uppgav att de använde information 

från kontakter, nyhetssidor och sociala medier för att identifiera risker på plats. Alla 

respondenterna var insatta i att det fanns stora risker med att åka på en humanitär hjälpinsats i 

Kurdistan, men ingen av dem upplevdes ha en allt för stor oro och rädsla över sin säkerhet. 

Risk upplevs ofta ha ett negativt utfall och ibland så läggs inte fokus på detta då risken 

faktiskt inte behöver inträffa (Olofsson & Rashid, 2009, s. 22); 

"Min familj är vana vid att jag kan åka iväg bara sådär, så när jag tog beslutet 

för att genomföra den humanitära hjälpinsatsen fick jag inga motgångar. Dels för att de vet 

hur mycket jag brinner för detta, men även för att de vet att jag inte känner mig hotad för 

riskerna som finns med att åka iväg" – Intervjuperson 2 

Detta yttrande påminner om det som Olofsson & Öhman (2009b, s.275-276) lyfter upp när de 

beskriver om riskuppfattning och riskförståelse. Att kunna identifiera risker och ändå på något 

sätt frivilligt acceptera dessa väcker en känsla av impulsivitet hos uppsatsförfattarna. 

Respondenten har en riskuppfattning, då denne tagit upp om att det finns en stor risk att hon 

kan komma att möta IS och problematik från de olika turkiska tjänstemännen, men har en viss 

acceptans då hon lyfter upp att dessa inte är tillräckligt farliga för att ändra beslutet. 

"Har andra åkt och lyckats komma tillbaka, kan väl jag också göra det" – 

Intervjuperson 2 

Respondenterna var väl medvetna om de potentiella riskerna som kan uppstå vid 

genomförandet av en humanitär hjälpinsats, men filtrerar dem genom olika värderingar, 

föreställningar och intressen i samhället (Olofsson & Rashid, 2009, s.31). En av 
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respondenterna var mycket aktiv i kurdernas fråga i Sverige redan innan han beslutade sig för 

att genomföra hjälpinsatsen och uppgav att för att kunna fortsätta vara aktiv i sitt egna folks 

konfliktartade vardag behövde denne kunna göra mer än att bara "hjälpa till hemifrån". Detta 

var hans värderingar och när man talade om risk tyckte han att det, baserat på sina egna 

värderingar, inte fanns tillräckligt med plats att tänka på dem; 

"Jag kan inte klaga på riskerna som finns på plats, då människorna där lever 

med riskerna varje dag. Jag är ju bara där en kort tid.” – Intervjuperson 4 

Utifrån citatet ovan om olika värderingar och samhälleliga intressen får vi en insyn i att denna 

person, som inte är ensam om det, är väldigt påverkad av den sociala kontext han är omgiven 

av. Att man ständigt är beblandad med detta problem och inte kunna åstadkomma mer än 

detta är en frustration men även en känsla av att inte räcka till, man vill kunna göra mer för 

sitt folk än att demonstrera på torg och utanför ambassader. Ibland räcker det inte att ge 

pengar till något om man inte själv får se att dessa kommer till användning. Det är via den 

sociala interaktionen och språket som individerna grundar sina tankar och skapar en mening 

kring risk (Wall, 2010, s. 8). Samtliga av intervjupersonerna har koppling till Kurdistan och 

nästan alla talar det kurdiska språket. På så sätt upplevde de en samhörighet till Kurdistan och 

med människorna på plats. Att riskförståelsen är i ständig förändring kan ha lett till att 

deltagarna ändrat sin riskförståelse under processen från att de för första gången började tänka 

på att åka iväg till att de faktiskt tog beslutet och åkte iväg. De har under tiden blivit 

påverkade av den sociala kontexten, till exempel familj och media, de befunnit sig i (Olofsson 

& Rashid, 2009, s.19). Vetskapen om att något faktiskt händer någonstans i världen mot ett 

folk som man känner en samhörighet till får respondenterna att börja agera, trots 

omgivningens påtryckningar om de farligheter man kan komma att möta och de motgångar 

man får hantera. 

Deltagarna uppgav alla att de såg i princip samma risker med att åka iväg på sin humanitära 

hjälpinsats. Att de upplevde samma risker kan bero på att de var inlästa på området och hade 

liknande platsanknytning till området (Wall, 2010, s. 41). Innan sin resa hade deltagarna en 

viss riskuppfattning, vilken kan ha ändrats under tiden på plats. Detta eftersom de då fått en 

annan platsanknytning samt fått uppleva riskerna med egna ögon. 
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7.2 Motiv till att resa 
När frågan kommer till motiv kan vi se att de känslor och motiv som samtliga av 

intervjupersonerna haft har vägt starkare än rädslan och vetskapen av de potentiella riskerna. 

En gemensam koppling mellan samtliga av intervjupersonernas motiv till att genomföra en 

humanitär hjälpinsats uppfattas som de sekundära känslorna (Lupton, 1998, 15) som uppstår i 

relation till omgivningen. I detta fall handlar det om att samtliga av intervjupersonerna har 

någon koppling till det konfliktdrabbade Kurdistan. Det är alltså de känslor som uppstått i den 

sociala kontexten de befunnit sig i, så som vetskapen att deras folk genomgår något mycket 

hemskt och påfrestande, att de själva har släkt och vänner i området men även då många av 

dem tidigare varit aktiva i denna fråga och känner fortfarande att det fattas något i deras 

vardag, en känsla av oro för sitt eget folk. De har alla även gemensamma nyckelord till varför 

de tagit ett beslut för att göra en hjälpinsats, de kände empati, solidaritet och skuldkänslor till 

folket som befinner sig på plats och genomgår de inhumana handlingarna som IS tvingar dem 

till. 

Att som frivillig åka till ett krisområde som humanitär hjälparbetare ger man av sin tid, 

engagemang och hjälp till en befolkning som på plats behöver hjälp att återuppbygga ett 

fungerande system och då är det viktigt för att förstå personernas motiv, att försöka sätta sig 

in i respondenternas perspektiv och utgångspunkter. Därför har även analystyperna 

meningskoncentrering och narrativ analys varit viktiga faktorer när vi i det analyserande 

skedet ska studera respondenternas motiv. 

När vi undersökt motiven har vi frågat oss själva om det handlar om att det är en traditionell, 

affektuell, värderationell eller målinriktad handling som respondenterna haft som grund i sina 

motiv. Vad som konstaterats är att respondenterna berört samtliga av de fyra 

handlingsteorierna på ett eller annat sätt. De kommer exempelvis lite in på den traditionella 

handlingstypen när de talar om att motiven varit starka och utvecklats från deras aktiva tid i 

Sverige i frågan, även om det inte handlar om att respondenten alltid är och varit aktiv, har det 

varit en bakomliggande motiv till att ta nästa steg som för denne innebar att åka till Kurdistan. 

Vad som ytterligare går in under denna handlingstyp är att flera av respondenterna känner 

andra som gjort insatser, vilket kan ha påverkat dem också till att göra det, mer som ”om 

någon gör det, gör vi det också”-tänkandet. Respondenterna är även inne på den 

värderationella handlingstypen där samtliga av dem genomfört insatsen trots att de var 

medvetna om de risker som kunde medfölja i denna insats. Samtliga av respondenterna, trots 



37 

 

de negativa konsekvenserna de kunde möta, valde att åka dit, likt en självuppoffring för sitt 

egna folk. Målet, målrationella handlingen i detta var att kunna hjälpa ett folk som möter IS 

terror från ett håll och orättvisan från ett annat. Att försöka fånga upp vardagen som händer 

någonstans i Mellanöstern där det inte framkommer att alla får samma hjälp, utan man 

”favoriserar” även under krigstider. Målet har varit att främja rättvisa, rättvis hjälp och 

behandling för ett folk som redan utsätts för handlingar som inte ens går att visualisera. 

Däremot har det konstaterats att den affektuella handlingstypen är den övervägande 

handlingstypen för samtliga av respondenterna. Dessas motiv grundas i deras känslor där de 

nämner om empati, solidaritet och skuldkänslor. Respondenterna formas och baserar sina 

beslut helt och hållet efter de känslor som uppstått ifrån både hörsägen samt visa sociala 

media och nyheter. 

7.3 Riskupplevelser på plats 
I en tidigare forskning skriver Fast (2010) att humanitärt hjälparbete inte är något helt riskfritt. 

Det har identifierats olika risker beroende på vilket land man beger sig till. Risk för överfall, 

självmordsbombare och kidnappningar världen över är ett minst sagt känt fenomen och han 

skriver att de som är mest utsatta är de hjälparbetare som jobbar ute i fält (Fast, 2010, s.365-

366, 370). Detta är något som går att återkoppla till de personer som deltog i denna 

undersökning. Personerna identifierade risker som bland annat innefattade tillfångatagande av 

turkisk militär och polis, IS, sammandrabbningar vid gränser och städer, oroligheter under 

nätterna samt skador och sjukdomar. Dessa risker var identifierade innan avresa, men då de 

inte upplevt dem själva och därmed inte kunnat skapa en egen förståelse och tolkning av dem 

visste de inte riktigt vad som väntade dem på plats. Riskuppfattningen var att det fanns risker 

med att åka dit, men de valde att acceptera riskerna och åka dit ändå, vilket skapar en 

riskförståelse (Olofsson & Öhman, 2009b, s 275-276). 

Under intervjuerna framfördes det tydligt av respondenterna att de var medvetna om de risker 

de skulle kunna möta på plats, men de framförde på samma gång hur lite riskerna påverkade 

dem negativt. Vad som även kom fram var att de faktiskt hade underskattat riskerna, se ansåg 

sig ha kontroll innan de åkte ner men fick bekräftat att vissa risker och kriser faktiskt inte går 

att kontrollera och blir påverkade av den sociala kontext de beger sig till. 

Flera av deltagarna upplevde boendesituationen på plats vara riskfylld, något som de inte hade 

konstaterat innan de begav sig till Kurdistan. Bland annat uppgav en deltagare att hon valde 

ett annat boende för att skydda sina släktingar då hon själv var ett potentiellt hot, hon ansåg 
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sig på så sätt ha kontroll över den risken och kände sig därmed säkrare. Ju högre kontroll en 

individ upplever sig ha över en situation desto tryggare känner personen sig (Olofsson, 2009, 

s. 47-48) och det var precis det respondenten ansåg sig ha. Trots denna ökade kontroll 

inträffade en oväntad incident på hotellet där kvinnan valde att bo istället. Hon blev förföljd 

av turkiska säkerhetstjänsten och hon upplevde hela situationen som hotfull. I denna situation 

upplevde hon riskkällan vara okänd, ha katastrofala konsekvenser samt att hon hade liten eller 

ingen kontroll över situationen. Att ha kontroll över en situation leder även till att man kan 

tolerera fler och större risker med sitt arbete än om man blir tvingad till det (Sjöberg, Moen & 

Rundmo, 2004, s. 9). Deltagarna i studien valde frivilligt att åka iväg och upplevde sig 

dessutom ha en god kontroll över det mesta som kunde hända på plats tack vare att de pratat 

med personer som varit där tidigare och fått information via källor på plats. Detta antas ha 

gjort att de trots riskerna på plats valde att lämna trygga Sverige för att åka till Kurdistan. 

Ett annat tillfälle där en av intervjupersonerna underskattat de risker som identifierats innan 

resan var IS och allt som innefattar ämnet. Hon hade vetskapen om att IS-soldater och 

sympatisörer kunde finnas i de områden hon skulle bege sig till men ansåg inte att detta skulle 

kunna vara ett problem för henne eller hinder för hennes motiv till att åka till Kurdistan. Vid 

ett oväntat tillfälle mötte hon en IS-soldat, i en turkisk stad angränsat till Syrien. Det var i en 

lokal butik som hon besökte där hon utanför butiken kom öga mot öga med soldaten. Hon 

kunde snabbt identifiera soldaten då hon visste att de såg ut på ett visst sätt, klädde sig på ett 

visst sätt och pratade på ett visst sätt.  Vad som hände var att hon underskattade den tidigare 

identifierade risken vilket är ett mycket vanligt beteende. Människor anser sig själva ha 

kontroll över riskerna och därför underskattas dem också, vilket leder till ökad sårbarhet och 

man har en orealistisk optimism (Sjöberg, Moen & Rundmo, 2004, s.9). Det var precis det 

som hände med intervjupersonen, den rädsla som uppstod och det förakt hon kände från 

soldaten hade skapat känslor hon inte hade förväntat sig känna, hon hade en orealistisk 

optimism när hon åkte till Kurdistan då hon ansåg att riskerna inte skulle vara ett problem. 

Det nämns att risker fanns och man hade en viss rädsla för dem, men att det snabbt glömdes 

bort på grund av den sociala kontext man interagerade i. En intervjuperson underströk att man 

jobbade så mycket och hade ett högt adrenalin som gjorde att rädslan glömdes bort och 

eftersom man kände en samhörighet med den sociala omgivningen byggde man på något sätt 

upp en trygghet och fick en känsla av den trygghet man får av sin familj. I teorin framkommer 

detta då individer påverkas av sociala, kulturella och ekonomiska faktorer och man 
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understryker tillit och grupptillhörighet som exempel inom dessa och att risk upplevs och 

uppfattas utifrån den grupp en individ tillhör. Det har även nämnts att riskuppfattningarna är 

gemensamma för den omgivning individer befinner sig i (Olofsson, 2009, ss.56,176; Wall, 

2009, s.95-96). Vad som resulterade i detta var att riskupplevelserna och riskuppfattningarna 

glömdes bort och man utvecklade istället en trygghet med sin omgivning. 

7.4 Risk kopplat till motiv 
Riskens påverkan på motiv är att en individs riskperception är individuell och kopplad till 

tidigare erfarenheter och den sociala kontext den befinner sig i (Olofsson, 2009, s. 44,56), 

därmed antas att risker påverkar individers motiv i olika grad. För att förklara hur 

uppsatsförfattarna tänker kring detta har en modell arbetats fram. Modellen handlar om hur 

motiv till att åka iväg och risk hänger samman. För de personer som väljer att åka iväg så är 

motivet starkare än upplevelsen av riskerna, medan det för de personer som inte åker iväg på 

en hjälpinsats antas vara så att upplevelsen av riskerna är starkare än motivet, bild 3. 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Bild 3. Modell för hur risk och motiv påverkar varandra 

Modellen (bild 3) förklaras genom att motiv är den stora drivkraften som intervjupersonerna 

haft för att kunna genomföra den humanitära hjälpinsatsen. Denna modell går även att koppla 

till Webers Verstehen-metod. Trots att det framfördes under intervjuerna av 

intervjupersonerna att de alla hade haft god insyn i de risker som medfördes med att 

genomföra en humanitär hjälpinsats i Kurdistan valde dem att handla på ett både affektuellt- 

och värderationellt handlingssätt. De blev alla vägledda av de känslor som uppstod för sina 
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systrar och bröder, solidaritet och skuldkänslor. Till följd av detta affektuella handlande 

övergick de även till det värderationella handlandet, vilket i detta fall innebar att 

intervjupersonerna valde att följa sina övertygelser och värderingar, trots eventuella negativa 

påföljder.  Det finns även ett målrationellt handlande bland intervjupersonerna som pratade 

om solidaritet En intervjuperson förklarade att det fanns en orättvis fördelning mellan kurder 

och syrier, där de syriska flyktingarna fick all internationell hjälp och kurderna fick klara sig 

själva. Vilket går att koppla till den politiska konflikten mellan kurderna och den turkiska 

regimen. Det målrationella handladet handlar här om att man på något sätt skall försöka 

främja rättvisa och jämställdhet mellan folken och att man på grund av politiska orsaker inte 

på något sätt ska ”favorisera” en viss grupp mer än andra, utan hjälpa alla.  Både det 

affektuella- och värderationella handlingstypen var bådadera starkare än de risker som fanns 

med att genomföra den humanitära hjälpinsatsen. 

8. Diskussion och Avslut 
Syftet med denna studie har varit att undersöka de motiv, riskuppfattningar och riskförståelse 

som svenska internationella humanitära hjälparbetare har till grund för att åka på en 

hjälpinsats till den akuta humanitära krisen i konfliktområdet Kurdistan. Dessutom 

undersöktes hjälparbetarnas riskupplevelser på plats. Detta undersökningsområde var av 

relevans då det uppmärksammats mycket i media om personer som åkt till Kurdistan för att 

ansluta sig till antingen IS eller YPG-organisationen. Vad som uppmärksammas väldigt sällan 

är de internationella humanitära hjälparbetare som beger sig till detta område och utsätter sig 

för risker för att kunna hjälpa andra. Vid intervjuerna framkom intressanta svar som är viktiga 

att diskutera. 

Till att börja med framkom det av samtliga intervjupersonerna att de på något sätt försökte 

förbereda sig inför sin resa. För vissa var det allra första gången, medan andra hade tidigare 

erfarenheter och därmed hade en annan inställning till riskerna. Alla hade i första hand vänt 

sig till kontakter som tidigare varit på en humanitär hjälpinsats för att kunna få en bättre bild 

av riskerna på plats än det som lyfts upp i media. Något som uppmärksammades under 

studiens gång var bristen på information om hur man ska förbereda sig på vad man kan möta 

på plats i ett konfliktdrabbat område. Även om intervjupersonerna deltar via en 

hjälporganisation, finns det inte liknande förberedelser som det finns i de större 

hjälporganisationerna. Vi antar utifrån information att det är som förening liknande 
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organisationer som även om de åker med en viss grupp och representerar en viss organisation, 

är det i grunden ett individuellt deltagande och man får förbereda sig på bästa sätt själv.  

Däremot har det uppmärksammats i tidigare forskning om risker som kan inträffa, men som 

inte tvunget måste göra det. 

Den tidigare presenterade modellen (bild 3) visar på hur risk och motiv påverkar varandra när 

det gäller att utföra en handling som är kopplad till risker i samband med handlingen. De 

humanitära hjälparbetarna har innan avresa sökt information i sitt personliga kontaktnät men 

har haft motiv som grund för genomförandet av den humanitära hjälpen. Modellen visar på att 

angivna risker, oavsett hur hotfulla de är direkt mot de individer som beslutar sig för att åka 

till Kurdistan, inte är starka nog att påverka deras motiv till att åka. Vi tror beslutet att delta i 

hjälpinsatsen delvis kan ha påverkats av att ingen av intervjupersonerna var gifta eller hade 

egna barn vid tidpunkten då de lämnade Sverige för att resa till Kurdistan. Som det framkom i 

studien var det en av intervjupersonerna som upplevde en svår situation när denne skulle 

framföra den inplanerade hjälpinsatsen till sin familj. Det väckte starka känslor och hon fick 

en tanke av att detta kanske även var ett avsked. Det är möjligt att tänka att en egen familj 

ytterligare skulle ha förstärkt dessa känslor, vilket kunde ha påverkat personens beslut att resa. 

Vi hade ytterligare en intervjuperson som deltog i en hjälpinsats, som är gift idag men som 

var ogift vid insatsen. Generellt tror vi att motiven fortfarande är starka men att riskförståelsen 

hade haft en mer avgörande roll om personerna varit gifta och haft barn.  

I tidigare forskning har den socio-territoriska tillhörigheten, platsanknytningen, lyfts upp som 

en betydande faktor för hur en individs riskförståelse och meningsskapande påverkas. Alla 

deltagare i studien hade anknytning till Kurdistan vilket vi tror kan ha påverkat deras 

riskuppfattning och riskförståelse på plats. 

Borell nämner i sin undersökning att människor försöker normalisera sin vardag efter att 

något extremt inträffat och att de på något sätt försöker återgå till vardagen trots vetskapen 

och insikten om de nya riskerna. Detta påminner om våra intervjupersoner då de alla på något 

sätt byggde upp en trygghet till sig själva på plats, de kände sådant gemenskap, välkomnande 

och omhändertagande av folket att de kände av den familjära tryggheten en individ kan ha.  

En gemensam riskfaktor som alla deltagarna identifierade innan avresa var de risker som det 

turkiska rättsväsendet medförde. Deltagarna hade alla fått tillkänna om hur man kunde 

komma att behandlas av den turkiska regimen på plats. Alla deltagare landade på en Turkisk 
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flygplats inom det kurdiska området och fick under sin tid i landet på något sätt en bekräftelse 

på att tidigare inträffade scenarion faktiskt hade stämt. Två av deltagarna fick ett oväntat 

bemötande när de landade i Turkiet där man kvarhöll dem på flygplatsen en längre tid för att 

bekräfta att deltagarna inte var i landet för en internationell humanitär hjälpinsats. De två 

deltagarna fick ljuga om syftet med besöket i landet för att inte nekas inträde. En annan fick 

bevittna det turkiska rättsväsendets beteende under en demonstration mot IS i en turkisk stad i 

det kurdiska området. Generellt fick alla intervjupersoner i denna studie en annan bild av 

Turkiet än den de hade haft innan de åkte till den humanitära hjälpinsatsen. 

En av deltagarnas berättelser var en väldigt känslosam och tragisk upplevelse och som för oss 

var en mycket hemsk situation. Det handlar om den deltagare som genomförde sin andra 

humanitära hjälpinsats, som vid den första gången upptäckte sig vara en stor risk mot 

släktingar i landet och valde att under andra tillfället bo på hotell. Den trygghet hon hade 

byggt upp raserades efter en händelse på hotellet. Dels var det en mycket svår situation för 

henne då hon för första gången ville dölja sitt svenska medborgarskap samt den hjälplöshet 

som hon upplevde i samband med MIT:s närvaro på hotellet. Hon berättade om när man 

kommer till ett land där man får bevittna att polis, militär och politikerna är korrupta känner 

man ingen trygghet överhuvudtaget. Att inte kunna ringa polisen för att få hjälp när man blir 

utsatt för den risken hon fick uppleva på hotellet gjorde att hon insåg att hon underskattat de 

riskerna hon kunde kontrollera. Efter den andra insatsen ändrades hennes uppfattning och hon 

uppgav sig ha större respekt för de risker som en humanitär hjälpinsats medför.  

8.1 Framtida forskning 
I denna studie undersöktes svenska humanitära hjälparbetare som åkte ner till Kurdistan för en 

akut humanitär hjälpinsats. För att få en bredare kunskap kring om motiv, riskförståelse, 

riskuppfattning och riskupplevelse bland humanitära hjälparbetare har vi förslag på 

studieområden. Ett område är att studera hur motiv skiljer sig åt beroende på vilket område 

som hjälpinsatsen riktas till, ett annat är hur hjälparbetarnas bakgrund påverkar motiven. 

Kopplat till dessa undersökningar bör innebörden av risk även studeras.  

Ytterligare ett studieområde att studera är Turkiets inställning till humanitärt stöd till kurder. 

Under studiens gång har det framkommit information om hur de humanitära hjälparbetarna 

som vill hjälpa kurderna blir bemötta på ett annorlunda sätt än övriga hjälparbetare. 

Potentiella frågor för en sådan forskning är; Varför finns det orättvist handlande? Hur ska 

information om detta förmedlas till hjälparbetarna innan de åker iväg?  
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Ett sista studieområde som vi anser vara intressant att studera är hur de humanitära 

hjälparbetarna upplever återgången till sin vardag i Sverige efter en akut humanitär 

hjälpinsats. 

8.2 Avslut 
Vi vill avsluta denna studie med att tacka Kurdiska Röda Halvmånen och Kurdiska 

Läkarsällskapet för deltagandet i studien. Utan deras hjälp hade denna studie inte kunnat 

genomföras. Intervjupersonernas stöd i denna uppsats har betytt väldigt mycket och vi är 

oerhört tacksamma för deras engagemang. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare 

Minna Lundgren vid Mittuniversitetet som väglett oss hela vägen. Med mycket konstruktiv 

feedback och en bra handledning kan vi inget annat än vara fantastiskt tacksamma!  
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Appendix 1 

 Ö det i vä rldens hä nder 

Syftet med vår studie är att undersöka humanitära hjälparbetares riskupplevelser före, under 

och efter en humanitär hjälpinsats i ett högriskområde. Det insamlade materialet kommer att 

användas till ett examensarbete som skrivs vid Risk- och Krishanteringsprogrammet vid 

Mittuniversitetet. Arbetet kommer att presenteras och publiceras på universitetet. 

Innan vi börjar med frågorna vill vi lämna lite information, så att du bättre känner till 

förutsättningarna för den här intervjun. Det kallas informerat samtycke. Vi strävar efter att i 

allra högsta grad kunna behandla dina yttranden med högsta konfidentialitet och kommer 

därför inte att publicera några detaljer som gör att det du säger i samband med denna intervju 

kan knytas till din person. Ditt deltagande är helt frivilligt och du väljer själv om du inte vill 

svara på någon av frågorna. Du kan i ett senare skede också meddela oss om du inte längre 

vill delta i studien, och du behöver då inte ange någon anledning för detta. 

Med ditt godkännande vill vi gärna spela in det samtal vi har med dig. Det inspelade 

materialet kommer bara att vara tillgängligt för oss, och så snart vår uppsats blivit godkänd 

kommer materialet att förstöras. Vi kommer att göra en utskrift av intervjun, och vi skickar 

gärna utskriften till dig via e-post så att du har möjlighet att göra tillägg eller förtydliganden 

om du så önskar. Vi skickar också gärna ett exemplar av vår uppsats när den är klar och 

godkänt. 

Om du har frågor eller funderingar om uppsatsskrivandet är du välkommen att ta kontakt med 

vår handledare Minna Lundgren vid Avdelningen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet. 

Hon kan nås på 063-16 57 19 eller minna.lundgren@miun.se  

Efter denna information vill vi ställa två frågor till dig. Den första frågan är om du vill delta i 

studien. Den andra frågan är om du godkänner att vi spelar in samtalet. 

/ Ezgi Ciftci och Mattias Johansson 

ezci1200@student.miun.se 076-200 94 91 

majo0831@student.miun.se 070-683 11 07 

mailto:minna.lundgren@miun.se
mailto:ezci1200@student.miun.se
mailto:majo0831@student.miun.se


50 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 (Kön/ålder, anteckna bara fråga ej) 

 Fråga om civil status (familj, barn m.m.) 

 Var är du född? 

 Vad jobbar du med? Hur länge? 

 Hur många humanitära hjälpinsatser har du varit på? 

 När och var genomförde du din senaste hjälpinsats? 

 Hur länge stannade du där? 

 Har/hade du någon som helst koppling till det land du åkte till eller var det en helt ny 

miljö? 

 Beskriv hur du förberedde dig inför din resa? 

 Hur var din inställning till hur området var innan du bestämde dig för att åka iväg? 

Och Vad visste du om området sedan tidigare? 

Motivation 

 Vad fick dig att åka iväg på detta uppdrag? 

 Hur pratade du med din familj och omgivning om din planerade resa? 

 Vilka reaktioner fick du och hur hanterade du dessa? 

 Det rapporteras nästan dagligen i media om kriser och katastrofer i världen, upplever 

du att detta på något sätt påverkat dig i ditt val att åka iväg? I sådana fall hur? 

 Kan du tänka dig att åka iväg igen? Samma/nytt område, varför/varför inte. 

 Vilken uppfattning hade du innan din avresa om eventuella risker du kunde utsättas för 

i det område du åkte till? 

 En person som inte har koppling till området funderar på att åka iväg på humanitär 

hjälpinsats i Mellanöstern, vad skulle dina tips och råd vara? 
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Vardag på plats 

 Var landade du och hur var resan från flygplatsen till din arbetsplats? 

 Berätta för mig, hur bodde du på plats? Ex. Var det säkert? Fanns det speciella 

säkerhetsarrangemang runt ditt boende? 

 Kan du berätta vilka känslor du hade relaterat till din egen säkerhet? Kände du dig 

trygg, rädd, osäker? 

 Vilka potentiella hot kunde finnas mot din egen trygghet? 

 Beskriv en förmiddag på plats? 

 Hur upplever du att situationen var på plats i relation till det du visste innan? 

Följdfrågor: Fanns det risker i din vardag som du inte hade kännedom om innan du 

åkte iväg? Hade du överskattat vissa risker som inte visade sig överensstämma med 

den verkliga situationen? 

 Vilken hjälp från lokala myndigheter hade du tillgång till? 

 Intog du en speciell roll under din hjälpinsats jämfört med när du är hemma? Hur 

visade det sig i så fall? 

 Hur togs din hjälps emot av lokalbefolkningen? 

 Beskriv en situation som du upplevde som hotfull och osäker. Följdfrågor: Hur 

agerade du i denna situation? Kan du beskriva vilka känslor du kände i samband med 

denna situation? 

 Om du jämför med ditt vardagsliv på hemmaplan, kan du beskriva om din vardag 

under hjälpinsatsen gjorde att du på något vis agerade annorlunda än hemma, kopplat 

till saker eller personer i din omgivning som kunde utgöra potentiella hot mot din 

person? 

 

Vardag efteråt 

 Hur upplever du din vardag nu jämfört med innan du åkte iväg? 

 Hur har du upplevt att återgå till din normala vardag? 

 Hur upplever du din säkerhet och trygghet på hemmaplan? 

 Hur sammanfattar du din insats på plats nu i efterhand? Kunde något gjorts 

annorlunda? 

 Vad tar du med dig från den humanitära hjälpinsatsen? 
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 Vad gör du idag och är du fortfarande engagerad i ämnet? 

 Har du haft behov av någon professionell hjälp/samtalskontakt efter din hemkomst? 

Följdfråga: Fick du i sådana fall den hjälpen och har den varit tillräcklig? 

 Har du kontakt med andra som varit iväg på liknande uppdrag? 

 Med vilka känslor tänker du tillbaka på din vistelse utomlands? 

 Vad skulle du nu i efterhand säga till dig själv innan du beslutade att åka iväg? Är det 

något du skulle ha kunnat göra annorlunda innan avresa? Upplevde du att dina 

förberedelser var tillräckliga? 

 Hur tänker du i efterhand om de eventuella risker du utsatte dig för under din vistelse i 

XX (landet)? 

 

Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

 

  

 

 


