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Bakgrund, problemformulering & syfte: 

Responsen av volontärer och bildandet av temporära grupper, runt om i Europa, har vuxit och 

blivit ett fenomen med anledning av de miljontals människor som är på flykt. Människorna är 

på flykt från inbördeskrig i länder som Syrien, Somalia och Eritrea. Massinvandringen under 

2015 till Europa, särskilt till Grekland försatte människor utanför statliga skyddsnät i 

samhällen som stod handfallna att hantera situationen. Det var nu som det civila samhället tog 

plats, allmänheten agerade snabbt och mobiliserade sig i mindre och större grupper.   

 

Den tidigare forskning som behandlar temporära gruppers roll i kris- eller katastrofsituationer 

har ofta haft ett stoppdatum. Till synes saknas studier av temporära grupper i förhållande till 

långgående kriser, så som inbördeskrig ger upphov till. Majoriteten av forskningen utgår inte 

från de temporäras perspektiv. Därför är vårt undersökta fenomen, det vill säga, de temporära 

gruppernas roll och upplevelse av inkulering och exkludering studerat ur ett krisperspektiv, i 

den rådande humanitära flyktingkrisen.  

 

Metod: 

Studien är kvalitativ och vi har använt oss av intervjuer med narrativa inslag och 

meningskoncentrering för att analysera materialet.  

 

Huvudresultat:  

De temporära gruppernas roll är satt av dem själva, med andra ord vet de innebörden av sina 

roller. Detta konstaterande gör att de blir effektiva och snabba i sitt agerande att möta basala 

behov, i alla situationer. Gruppdynamiken gör dem anpassningsbara eller som de själva 

beskriver som flytande, i föränderliga tider. Temporära grupper har en adaptiv förmåga att 

hitta nya vägar för att möta människor och deras basala behov. Genom att de temporära 

gruppernas förmåga att anta nya roller i det aktuella krishanteringssystemet visar de sig vara 

ett ovärderligt komplement, till de etablerade grupperna och ansvariga myndigheter.  

 
Nyckelord: Temporära grupper, emergens, basala behov, inkludering, exkludering, Grekland. 
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Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till de grekiska hjälporganisationerna och de volontärer som deltagit 

i studien. Vi vill även rikta ett särskilt TACK till vår handledare Erna Danielsson, som stöttat 

våra idéer och uppmuntrat oss i att genomföra dem. 
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1. Introduktion 

Den europeiska flyktingkrisen blev ett faktum under hösten 2015. Omvärlden förstod allvaret 

i samband med mediala publikationen av den lilla pojken som spolades upp på land i den 

grekiska övärlden. I samband med detta mobiliserade sig ideella krafter sig i Grekland och 

längst efter flyktvägen från Syrien till Europa. En av de vanligaste flyktvägarna mellan de 

krigsdrabbade länderna och Europa är mellan Turkiet och den grekiska övärlden.  

 

UNHCR (2016) rapporterar att tusentals människor väljer den riskabla flyktvägen över 

Medelhavet vilket resulterat i höga dödsantal. Medelhavet liknas idag av många vid en 

massgrav. Människorna väljer dock att färdas över Medelhavet för att söka internationellt 

skydd i Europa.  

 

UNHCR bedömer att i början av mars befann sig 24 000 personer sig i Grekland utan 

möjlighet att ta sig vidare. Man varnar för en humanitär kris då regeringar runt om i Europa 

stänger gränser och lämnar Grekland med omhändertagandet av dessa personer (Forsberg, 

2016). 

2. Bakgrund 

Som resultat av humanitära kriser följer viljan av att hjälpa till. Enligt Nianias (2016) fanns ett 

högt inflöde av volontärer i Grekland. På Lesbos, i den östra grekiska övärlden uppskattades 

det finnas 81 hjälporganisationer, både etablerade och temporära grupper. Av dessa hade 

endast 30 av dem registrerat sig vid lokala myndigheter. Viljan av att hjälpa till började gå 

från att vara behjärtansvärt till att uppfattas vara ett problem. Genom att hjälporganisationer 

inte registrerat sig ingick de heller inte det krishanteringssystemet som fanns. Internationella 

volontärer och mindre grupper ansågs följa sitt egenintresse utan att samarbeta med de lokala 

funktionerna på plats. Viljan av att hjälpa till övertogs av en upplevd oförmåga att möta 

människor på flykt samt att möta lokalbefolkningen. Ur de temporära volontärernas 

perspektiv ansåg man dock att spontaniteten hos dem, var den bästa responsmekanismen i 

denna humanitära kris. Båda parter menade att däremot att situationen med många 

hjälporganisationer på plats behövde organiseras och struktureras för målgruppens bästa. Det 

fanns en uttryckt vilja att dela upp arbetet i mottagande av människor på flykt och 

koordinering. 
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Samtidigt som civilsamhället letar sin plats i krishanteringen rapporterat Frontex (2012) 

att Grekland fortfarande kämpar med att skapa ett fungerande asylsystem, i mottagandet av 

människor på flykt. Systemet kan dock inte mäkta med de säsongbundna flyktingströmmarna 

som sker. Det höga inflödet av människor på flykt sker mestadels under sommarhalvåret.  

 

Liknande insatser av volontärer i Sverige återspeglas i civilsamhällets mobilisering i samband 

med att Sverige blev ett transitland september 2015. I september var situationen akut, en tid 

när varken kommuner, myndigheter och etablerade hjälporganisationer hängde med i vad som 

hände. Situationen utlöste en enorm respons hos frivilliga som anslöt sig till mer eller mindre 

temporära grupper i syfte att hjälpa människor på flykt (Sköld, 2015).  

 

Med anledning av denna bakgrund har vi inspirerats att ta reda på hur de temporära grupperna 

ser på sig egen roll, funktion och utmaningar i krishanteringen av människor på flykt. 

Specifikt för dem som verkar i den grekiska övärlden.  

2.1 Temporära grupper 

I denna studie har vi valt att använda oss av begreppet temporära grupper när vi beskriver 

hjälporganisationer. Valet av begreppsanvändning temporära grupper, grundar sig i att ordet 

är mer förståeligt än emergenta hjälporganisationer, för den läsare som inte är insatt i ämnet.  

 

Vi anser även att temporära grupper är ett bra samlingsnamn för de begrepp som används för 

att beskriva detta fenomen. Vanliga begrepp som används inom forskning är: spontan 

frivilliga, oanknutna grupper, emergenta grupper, medborgare, lokalbefolkning, 

internationella volontärer etc. De flesta studier som gjorts inom området använder dock 

begreppet emergens eller emergenta grupper. I de fall andra begreppen används av forskare 

kommer inte begreppen omskrivas.    

2.1.1 Definition av begreppet temporära grupper 

When things get together, there then arises something that was not there before  

(Mead, 1938, s. 641) 

 

Emergens härstammar från den symboliska interaktionismen och Gardner (2013, s. 238) 

beskriver emergens som en interaktiv process som uppstår av någon faktor som inte varit 



 

 

9 
 

aktiv tidigare. Emergenta grupper kan även beskrivas som medborgare vilka arbetar 

tillsammans för att nå gemensamma mål efter en allvarlig händelse. Gardner menar att 

grupper karakteriseras av flytande gränser, avsaknad av medlemskap och ledarskap. 

Temporära grupper saknar också en tydlig struktur och stadig finansiering och även stöd från 

staten. Grupperna är något som uppstår spontant där befintliga myndigheter och 

organisationers system inte mäktar med att hantera sina åtaganden. De är fria att agera och 

improvisera där hjälpen ser ut att behövas utan att ha adekvat kunskap om befintliga rutiner 

vid krishantering. 

 

Dessa grupper agerar i en kris- eller katastrofsituation och har ingen institutionell 

organisering, så som en etablerad organisation vanligtvis har (Stallings & Quarantelli, 1985, s. 

84). Kvarnlöf och Johansson (2014, s. 66) menar att de personer som först anländer till en 

olycksplats och agerar i väntan på blåljuspersonal, också ses som temporära grupper. 

  

Emergenta grupper har olika typer av strukturer och har definierats av Drabek och McEntire 

(2003). De beskriver olika typer av emergenta gruppkonstellationer, några av dem är: 

emergens baserat på latent kunskap, en typ av emergent grupp som baseras på latenta 

kunskaper. Vilket innebär att de delar liknande erfarenheter av krishantering men de känner 

inte varandra sedan tidigare och heller inte tränats tillsammans. Gruppemergens är en typ av 

grupp som uppstår när gruppen formas med en ny struktur och funktion. Gruppen är dock 

kortlivad och flytande i strukturen. De identifierar problem och löser dem efter bästa förmåga. 

Vidare nämns interstitialgrupp, vilken är en grupp som uppstår mellan etablerade 

organisationer och fyller ett tomrum, ett slags mellanrum. Den interstitiala gruppen kan 

tillsammans identifiera problem i krishanteringen och fylla upp de luckor som de upptäckt 

inom systemet (Drabek & McEntire, 2007, s. 100-101). 

 

Betydelsen av interstitial är mellanrum och de personer som inkluderas i studien passar väl 

inpå beskrivningen. De tillhör olika temporära grupper som spontant uppstått på grund av den 

rådande flyktingsituationen. Det är grupper vi mött står utanför statlig kontroll, de agerar 

enskilt eller kollektivt med andra temporära grupper och drivs av egna insamlingar. De saknar 

ett tydligt ledarskap, statlig finansiering och drivs helt på ideell basis utan avlönad personal. 

Grupperna har funnits i varierande kapacitet och storlek sedan flyktingsituationen startade i 

början på 2015. Oskrivna rutiner har skapats med tiden men det har inte skapats någon 

kontinuerlig hierarki inom grupperna. Gruppernas gemensamma drivkrafter är att de styrs av 



 

 

10 
 

en kreativ vilja att göra vardagen bättre för de människor dem möter. Grupperna har en god 

lokalkännedom och en utvecklad förmåga att se hål i krishanteringssystemet. Deras 

beskrivning av sig själva och de iakttagelser vi gjort på plats gör att vi kan definiera deras 

funktion som interstitiala grupper.  

 2.2 Definition av andra vanligt förekommande begrepp 

Nedan följer ett förtydligande av de begrepp som är vanligt förekommande i denna studie. Det 

begrepp vi valt att förtydliga är människor på flykt. 

2.2.1 Människor på flykt 

Det finns många benämningar för människor på flykt. Några av dem är flykting och migrant. 

Vi har därför valt att definiera begreppet enligt FN:s flyktingkonvention, vilken säger att en 

flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för 

förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk 

uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av 

tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet." UNHCR (2016). 

 

Det finns två typer av flyktingar/migranter vilka är ekonomiska migranter som oftast lämnar 

landet frivilligt, för att söka en bättre framtid i ett annat land. Personen har fortfarande 

möjlighet att återvända och söka hemlandets skydd. Den andra typen är människor som flyr 

på grund av krig, konflikt eller hot om förföljelse. Dessa kan oftast inte återvända till sitt 

hemland av säkerhetsskäl UNHCR (2016).  

 

I denna studie har vi valt benämningen människor på flykt, vilka avser människor som flytt 

krig och förföljelse från länder som Somalia, Eritrea och Syrien (UNHCR 2016). 

2.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att studera de temporära gruppernas roll i krishanteringen av 

människor på flykt i Grekland. Genom att studera deras roll i krishanteringen vill vi 

undersöka om det finns en upplevd inkludering och/eller exkludering av etablerade grupper 

och grekiska myndigheter. 
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 2.3.1 Frågeställningar 

- Vad är de temporära gruppernas roll i krishanteringen av människor på flykt? 

- Upplever de temporära grupperna inkludering och/eller exkludering av etablerade 

grupper och grekiska myndigheter under krishanteringen? 

3. Tidigare forskning 

Det finns ett flertal studier om temporära gruppers roll under krishantering och organisering 

av vardagsolyckor och extraordinära händelser. Vi har valt att lyfta fram två perspektiv, det 

första utgår från de etablerade organisationernas syn på temporära grupper. Den andra handlar 

om betydelserna av de temporära grupperna under krishantering. Vår studie är ämnad att 

komplettera den forskning som berör de temporära gruppernas betydelse vid krishantering. Vi 

anser att det är en intressant ingång i detta forskningsfält.  

3.1 Responsorganisering med utgångspunkt från etablerade 

organisationer 

En studie av Barsky, Trainor, Torres och Benignos (2007) ger en ökad förståelse kring 

relationen mellan temporära och etablerade grupper som deltog i krishanteringen efter 

terroristattacken i New York den 11 september 2001. Krishanteringen sköttes av etablerade 

grupper, i huvudsak blåljuspersonal och utöver dessa tillkom många spontanvolontärer. 

Studien visar att de etablerade gruppernas problem var att de inte visste vilka 

organisationstillhörigheter som fanns på plats. De hade ingen kontroll över vem som fanns på 

platsen för att hjälpa till samt om dessa personer hade rätt kunskap och färdigheter. Denna 

osäkerhet medgav en känsla av maktlöshet för de etablerade grupperna, men det fanns dock 

ett påtalat behov av allmänhetens hjälp. Resultat från deras studie visar på att etablerade 

organisationer vill inkludera personer ur temporära grupper, genom att tilldela dem specifika 

arbetsuppgifter vilket skulle ge en kontroll över hanteringen på olycksplatsen. 

Arbetsuppgifterna bör utifrån forskningsresultatet utformas från behov och kompetens, men 

får samtidigt inte innebära att de frivilliga själva skadas eller skadar nödställda. 

  

Kvarnlöf och Johanssons (2014) har i sin studie undersökt interaktionen mellan 

räddningspersonal och allmänheten vid olycksplatser samt vilka gränser som skiljer dem åt. I 

ett första skede visar studien att allmänheten blir inkluderad av räddningspersonalen då det 
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finns ett behov av information om olyckan. I nästa skede sker en gränsdragning av 

räddningspersonalen själva gentemot allmänheten. Antingen blir allmänheten inkluderad eller 

exkluderade från platsen. Vid de tillfällen räddningspersonalen väljer att inkludera 

allmänheten har de ett maktövertag och allt arbete som sker på platsen sker under 

övervakning av räddningspersonalen. Detta ger räddningspersonalen kontroll över 

olycksplatsen och allmänheten som vistas inom den. Studiens resultat visar också att 

personalen upplever en ambivalens mot allmänheten. Man menar att allmänheten kan 

uppfattas som både osäkra element på olycksplatsen men samtidigt som värdefulla för att 

skapa en lägesbild.  

  

I tidigare forskning visar Majchrzak, Jarvenpaa och Hollingshead (2007) på för- och 

nackdelar med emergenta hjälporganisationer under kris- och katastrofarbete. De menar att 

temporära grupper ofta innehar en bred kompetens samt ett starkt egenintresse av att hjälpa 

till där de behövs. Dessa grupper saknar dock koordinering av kompetens via ledningscentral, 

som man kan finna vid statlig krishantering. De temporära grupperna saknar även rutiner och 

responsplaner, vilka är viktiga vid hanteringen av en kris eller katastrof. Styrkan med statlig 

krishantering är kunskap om vem som gör vad, samt att man har tränats tillsammans för att 

hantera extraordinära händelser. Ett stort problem för statliga myndigheter är att de temporära 

grupperna avviker från rutiner, vilket kan skapa en störning då de avviker från ett 

förutbestämt mönster. Dock menar Majchrzak et al. (2007) att emergens alltid uppstår vid 

storskaliga kriser och katastrofer och att denna kraft är ostoppbar. Trots detta kända fenomen 

har inga eller få strukturella förändringar gjorts, för att anpassa de statliga systemen i syfte att 

ta tillvara på temporära gruppers resurser. 

3.2 Struktur och betydelse av temporära grupper 

Gardner (2013) undersöker hur temporära grupper fungerar och navigerar under extraordinära 

händelser. Gardners slutsatser är att volontärer hanterar åtaganden olika beroende på deras 

förmåga att vara utanför organisatoriska strukturer och agera utan ledarskap. Syftet med 

volontäruppdraget bygger då på egenintresse, att testa sina idéer och agera därefter. Vidare 

beskriver Gardner att temporära grupper blir organiserade med tiden genom att de skapar sig 

rutiner som testas och i bästa fall förbättras. Gardner anser även att volontärer som inte är 

anslutna till organisationer med byråkratiska strukturer och beslutsprocesser, kan agera 

snabbare än etablerade grupper och därmed nå ut till nödställda. 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur studien planerats och genomförts d.v.s. metodval, urval av 

intervjupersoner samt insamling av data. Avsnitten under metoddelen ger en redogörelse för 

vald analysmetod samt de metodproblem som uppkommit under studiens genomförande.  

4.1 Val av metod   

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur de temporära grupperna ser sig själva 

och hur de uppfattas av sin omvärld. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 15) menar att samtalet är 

det bästa tillvägagångssättet för att få kunskap om någons känsla, uppfattning eller attityder. 

Våra frågeställningar är av den arten att vi söker en förståelse i huruvida de inbjuds och eller 

utesluts från krishanteringen av etablerade grupper. Genom en kvalitativ metod anser vi oss få 

svar på forskningsfrågorna som bottnar i de temporära gruppernas roll och utmaningar.  

 

Vårt val av metod stämmer väl överens med syftet för kvalitativ metod, vilken handlar om att 

förstå vardagen utifrån intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39). 

4.2  Urval av respondenter 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) bör man intervjua tillräckligt många personer för 

att kunna svara på sin forskningsfråga. Det är upp till forskaren själv att upptäcka när 

intervjusvar inte tillför studien något ytterligare och blir överflödiga. Antal intervjuer bör 

balanseras för att få bästa utfall. För få intervjuer ger lägre styrka i materialet och ett för stort 

antal kan leda till problem med analysering av materialet. Ahrne och Svensson (2011, s. 42) 

belyser vikten av att urvalet blir rätt i förhållande till det fenomen man valt att undersöka. 

  

För att vi skulle finna rätt personer att intervjua ägnades en dag tillsammans med personer 

tillhörande temporära grupper. Vi samtalade med personer av intresse med rätt bakgrund och 

knöt kontakter. Samtalen gav också i sin tur kontakter med passande personer att intervjua i 

förhållande till vårt forskningssyfte. Personerna vi intervjuat är antingen lokalbefolkning eller 

personer från andra delar av världen som känner ett behov av att göra skillnad i denna 

flyktingsituation. Vi har intervjuat både kvinnor och män i åldrarna 35-65. En del av 

personerna är pensionerade, arbetslösa och andra har tagit tjänstledigt under en längre tid för 

att verka på ön. Samtliga har engagerat sig på olika nivåer under en längre tid, med det menar 
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vi att de varit aktiva i mer än 3 månader. Med olika nivåer menar vi att vissa 

långtidsvolontärer tagit på dig koordinerande roller. Respondenternas yrkesbakgrund finns 

inom service. Samtliga har arbetat med människor inom bland annat skolväsendet och 

restaurang. Två av respondenterna har varit egen företagare. 

 

Det fanns ett stort intresse av att delta i studien, vi höll sammantaget sju intervjuer och valde 

att avsluta när vi upplevde att materialet blev mättat. I övrigt samtalade vi med andra 

sakkunniga inom flyktingsituationen, så som experter och samordnare, för att få en så bred 

kunskap som möjligt om flyktingsituationen. 

4.3  Intervjumetod och intervjuanalys  

Inför intervjuerna hade vi en idé om hur vi önskade att få svar på studiens syfte och 

frågeställningar, utan att påverka respondenterna med allt för många frågor. Vi blev 

inspirerade av den narrativa intervjumetoden och valde ut de delar som passade vår 

grundtanke. Med det menar vi att metoden passar vår studie, som efterfrågar känslor och 

uppfattningar kring krishanterandet av människor på flykt. Intervjumaterialet blev 

ostrukturerat på grund av de öppna berättelserna som den narrativa metoden ger. Därför valde 

vi att analysera intervjumaterialet genom meningskoncentrering. Det är en analysmetod som 

erbjöd oss ett sätt att sammanfatta respondenternas långa berättelser i meningar.  

 

Genom att använda en välbeprövad metod som den narrativa, menar Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 169-171), att respondenten uppmuntras till att berätta sina historier spontant. De 

menar att forskarens utmaning ligger vid att få till känslan av att föra ett vanligt samtal där 

respondenten spelar huvudrollen. På så vis kan man få en naturlig berättelse ur respondentens 

liv och upplevelse kring det fenomen som undersöks. Forskarens roll blir enbart att 

uppmuntra personen att berätta mer genom enkla öppna frågor, eller endast genom att 

kroppsspråk. Forskaren kan ses som en medskapare till berättelsen genom att denne stärker 

kraften hos respondenten. 

 

Vårt förhållningssätt innan och under intervjuerna inspirerades av dessa narrativa delar och i 

de allra flesta intervjuer räckte det att ställa inledande bakgrundsfrågor för att skapa ett 

samtal, vilka gav de svar vi efterfrågade. Till skillnad från grunderna i den narrativa metoden 

hade vi stöd av en intervjuguide under intervjuerna. Detta för att kunna komplettera med 

eventuella frågor som inte berättades spontant av respondenten.  
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Kvale och Brinkmann (2009, s.150) föreslår att man i dessa fall ska bygga frågornas karaktär 

med öppna och inledande frågor så som “kan du berätta om en situation…”. Det språkliga 

bemötandet från forskaren bör anpassas för att spegla respondentens nivå eller karaktär. Man 

bör också ha god kunskap om det fenomen som undersöks vid skapande av en intervjuguide.  

 

Innan intervjuerna ägde rum hade vi läst oss till den kunskap vi ansåg oss behöva. Denna 

kunskap handlade i vårt fall om temporära grupper och den flyktingsituation som råder i 

Grekland.  

 

Vi började med att informera respondenterna om syftet med studien och de etiska principer de 

behövde känna till. Våra huvudfrågor var av narrativ karaktär vilket innebär att vi byggde 

frågor, som uppmanade till att berätta om en situation när de interagerat med etablerade 

och/eller mydighetsanställda. Genom dessa frågor fick vi fram hur interaktionen fungerat och 

upplevdes.  

4.3.1 Analys av intervjuer genom meningskoncentrering  

De narrativa berättelserna från intervjuerna resulterade i långa utsagor utan större inverkan av 

intervjuaren, vilket gav ett ostrukturerat material. För att göra materialet mer hanterligt 

använde vi oss av vad Ahrne och Svensson (2011, s. 194) anger som tre grundläggande 

arbetssätt för att strukturera analyser. Arbetssätten är sortera, reducera och argumentera.  

Kvale och Brinkmann (2009, s. 221) menar att man genom meningskoncentrering 

sammanställer respondenternas uttalanden från intervjuerna till kortare formuleringar. 

Grunden i meningskoncentrering är att man hittar meningar som påvisar innebörden i 

uttalande.  

4.3.1.1 Sortering av materialet 

Transkriberat material från långa intervjuer blir ofta svårhanterliga att överskåda. Ahrne och 

Svensson (2011, s. 195-196) föreslår att man bör hitta ett sätt att strukturera upp materialet 

genom att sortera det. Ett sätt att sortera sitt material är att använda meningskoncentrering 

som stöd under transkriberingen. Detta gör att långa intervjusvar kan sammanfattas i kortare 

meningar. De meningar som uppfattas av forskaren ska sedan tematiseras (Kvale& 

Brinkmann, 2009, s. 221). 
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Materialet strukturerades genom att vi förde samman de intervjusvar som hörde ihop då de 

talade om samma händelse, känsla eller uppfattning. Utefter det kunde vi sammanfatta de 

grundläggande meningarna i respondenternas berättelser och boxa in dem i det teman vi 

uppfattat.    

4.3.1.2 Reducering av materialet 

Genom att reducera ett stort material ger man läsaren exempel av verkligheten. Reducering 

handlar om att göra aktiva val om vad som ska sparas. Det man väljer ut från det 

transkriberade materialet ska vara så representativt som möjligt att materialet återspeglar 

resultatet. Det handlar dock inte enbart om att välja ut det material som passar det teoretiska 

ramverket bäst utan att även se det som faller utanför forskningsramen och motsäger syftet 

med studien (Ahrne & Svensson 2011, s. 202-203). 

Reduceringen av det transkriberade materialet skedde genom att vi återkommande gjorde 

ställningstagande om meningarna ur berättelserna kunde knytas an till studiens syfte och 

frågeställningar. Till exempel talade majoriteten av respondenterna om hur de blev förflyttade 

från en plats till den andra eller hur de blev direkt uteslutna från krishanteringen. Detta gav 

oss ett tydligt tema som kunde knytas an till studiens syfte och frågeställningar. 

De teman som inte hade en direkt koppling till syftet med studien lyftes ut från resultat och 

analys. Dessa teman presenteras istället under förslag till vidare forskning då vi anser att det 

ligger värde i dem.  

4.3.1.3 Argumentering av materialet 

I den slutliga fasen av analysen ges möjligheten att argumentera för sitt resultat i förhållande 

till tidigare forskning och teoretiker inom det aktuella forskningsfältet. Om man som forskare 

på uppsatsnivå önskar att bidra till kunskap inom sitt område bör tyngden i analysen ligga vid 

argumentering utifrån resultatet och inte en redovisning (Ahrne & Svensson 2011, s. 205-

206). 

 

Under studiens gång anser vi oss fått ett väl underbyggt material utifrån intervjuerna som 

svarar på studiens syfte. De resultat vi kommit fram till har bidragit till de temporära 

gruppernas vikt vid krishanteringen av människor på flykt. De teman som vuxit fram har 

analyserats var för sig med en sammanfattning på slutet och gett goda förutsättningar att 

diskutera fynden i fårhållande till bakgrund, tidigare forskning och teori. 
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4.4 Metoddiskussion 

Metodvalen med inslag av den narrativa intervjumetoden och meningskoncentrering har varit 

till stor hjälp genom hela studien. Metoderna har fungerat som ett stöd i att kontinuerligt hålla 

oss strukturerade gentemot det material vi arbetat med. Vi kan dock inte säga att vi utnyttjat 

den narrativa metodens fulla potential då vi upplever att vi till viss del styrt respondenterna åt 

det håll vi önskat samt använt en intervjuguide. Den narrativa intervjumetoden fungerade 

dock som ett stöd i att föra ett öppet samtal. Det finns även en narrativanalysmetod, som vi 

valde att inte använda oss av denna då fokuset ligger texters mening och språkliga form. För 

vår del var meningskoncentrering det mest optimala, då metoden lämpar sig väl för att hålla 

struktur i materialet samt passade vår kvalitativa form.    

 

I och med att vi tillbringat tid med personer ur temporära grupper före och efter 

intervjusituationerna har vi ständigt påmint varandra att hålla oss objektiva och kritiska till 

vad som sägs. Vi har även talat med personal från etablerade grupper och myndigheter som 

inte ingår i studien. Därför har vi också blivit väl medvetna om att det finns andra perspektiv 

av krishanteringen att beakta. Vi hade med oss föreställningar om vad det var för typ av 

människor vi skulle kunna möta. Föreställningarna ändrades med ny kunskap om personerna 

och deras arbete i de respektive grupp.  

 

Dessa föreställningar är sådant vi fått ta i beaktning för att de inte skulle påverka 

intervjusituationen eller studien. Vi anser oss dock ha lyckats med att vara objektiva gentemot 

studiefenomenet. Det ligger en styrka i att vi varit på plats och fått inblick i de temporära 

gruppernas vardag, vilket också upplevs stärka resultatet. Det kan också tänkas att andra 

forskare skulle få liknande resultat om en likvärdig studie skulle genomföras, oavsett plats.    

 

Majoriteten av intervjuerna fördes på engelska på grund av respondenternas lokala och 

internationella bakgrunder. Transkriberingen av materialet har delats upp men kontrollerats av 

varandra för att undvika felaktiga tolkningar i och med eventuella språkförbristningar. För 

inte manipulera meningen av respondenternas uttalanden har vi också valt att behålla dem på 

det språk de uttryckts. Av denna anledning finns det citat på både svenska och engelska som 

presenteras i resultatet.  
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Vi anser att en kvantitativ studie av detta fenomen inte passat sig då syfte och 

frågeställningarna inte efterfrågade antal eller mängd som kunde beskrivas med hjälp av 

statistik eller illustrativa diagram.  

4.5 Studiens trovärdighet 

Reliabilitet och validitet är vanligt förekommande begrepp inom kvantitativ forskning och 

syftar till ett hantera ett material på ett metodologiskt och moraliskt sätt. Det ger också 

forskaren en medvetenhet om sin egen objektivitet och förhållningssätt till det fenomen som 

undersöks. Reliabilitet handlar om att forskare alltid ska ställa sig frågan om 

forskningsresultatet kan återskapas och ge samma utfall. Det innebär också att forskaren ska 

kunna försäkra sig och läsaren om att resultatet av studien är tillförlitlig. Vidare ska man 

kunna validera studiens process genom att visa på hur man mätt det som först avsåg att mäta 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263-264).  

 

Reliabilitet relateras ofta till om resultatet kan göras om vid annan tidpunkt och av andra 

forskare. I de fall forskning är kvalitativ handlar detta om huruvida respondenten kommer att 

förändra sina uttalanden under intervjun samt om denne kommer ge olika svar under olika 

intervjuer. I kvalitativ metod handlar validitet om giltigheten, styrkan och riktigheten i 

respondentens uttalande vilket innebär att man kan säga att man undersökt det man avsåg 

undersöka trots att inga siffror använts i resultatet. Att validera är att kontrollera vilket betyder 

att vi som forskare ska ha en kritisk syn på vårt material, presentera vår syn på det undersökta 

fenomenet samt kontrollera att ingen snedvriden tolkning gjorts. I kvalitativ forskning kan 

man också använda sig av begrepp som tillförlitlighet, pålitlighet, trovärdighet och 

konfirmerbarhet. I grunden anser dock många forskare att reliabilitet och validitet innebär 

detsamma (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263-264, 268). 

 

I denna studie har vi specifikt beaktat dessa forskningsgrunder, särskilt innebörden av de 

kvalitativa begrepp som tillförlitlighet, pålitlighet, trovärdighet och konfirmerbarhet. Detta 

har vi gjort genom att reflektera över de intervjusvar vi fått, om de uttryckt en faktisk sanning 

eller en övertygelse. Intervjusvar behöver inte alltid ge den faktiska sanningen utan vad 

intervjupersonen tror att forskaren vill höra. Vi valde att låta en utomstående person med 

kunskap om temporära grupper läsa intervjuguiden. Detta gjorde vi för att testa dess relevans i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.   
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4.6 Etiska ställningstaganden 

Förutom de moraliska aspekterna, som reliabilitet och validitet, finns det också ett flertal 

etiska ställningstaganden att ha i beaktning. Dessa ställningstaganden kan variera beroende på 

vilken urvalsgrupp man möter och vilka personer som finns inom dessa. Ett etiskt 

förhållningssätt är otroligt viktigt gentemot de respondenter man möter och hur man hanterar 

sitt bearbetade material. Det etiska förhållningssättet är grunden inom forskningsprocessen 

och egenskaper, vilka hjälper forskarens respondenter att känna sig trygga under intervjuerna. 

Etiska principer säkerställer också att intervjupersonernas identitet hålls anonyma (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 77). 

  

Kvale och Brinkmann nämner fyra etiska riktlinjer som forskaren ska ta hänsyn till: 

informerat samtycke, konsekvenser, konfidentialitet och forskarens roll. De menar att 

forskaren, på ett tydligt och informativt sätt, ska berätta för respondenterna om syftet med 

studien och avsikten med intervjun. Forskaren ska även informera personen att denne, när 

som helst, kan välja att avbryta intervjun. När dessa åtgärder är vidtagna har man enligt praxis 

fått ett informerat samtycke. Vidare ska man informera respondenten att deras utsagor inte 

kommer att kunna kopplas till denne specifikt. Denna åtgärd benämns som konfidentialitet. 

Vid det informerade samtycket får även respondenten reda på att materialet hur studien ska 

presenteras och vart den eventuellt kommer publiceras. Vidare ligger stor vikt vid forskarens 

förmåga att hålla sig objektiv under hela studien. Ett objektivt förhållningssätt gentemot 

materialet och respondenternas utsagor, innebär att inte låta sina egna uppfattningar och 

värderingar färga studien. Genom att använda sig av dessa åtgärder kan man säkerställa en 

god kvalitet på studien (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 87-91). 

  

Ahrne och Svensson (2011, ss. 45,53) menar att det är vikten få ett godkännande av 

respondenten att intervjun spelas in. Personen ska känna sig bekväm och förstå att 

ljudupptagningen används för transkribering och analys av materialet. Det ligger också vikt 

vid att forskaren väljer en neutral plats för intervjun eller att man låter intervjupersonen själv 

bestämma en plats där denne känner sig bekväm.  

  

Genom hela studien har vi haft ett etiskt förhållningssätt i de interaktioner vi haft och till det 

material vi behandlat. Vårt förhållningssätt har handlat om att visa respekt gentemot de 

personer vi mött och gjort vårt yttersta för att visa tacksamhet för deras bidrag till studien.  
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Vi har varit väl medvetna om att personerna under en tid arbetat frivilligt utan betalning, 

under ibland svåra förhållanden med särskilt sårbara grupper. Detta är en viktig faktor som vi 

anpassat oss efter. Vi vet att obearbetade händelser kan leda till negativa konsekvenser, därav 

har vi aktivt valt att inte visa vår nyfikenhet utåt genom att ställa frågor av känslig natur.  

Eftersom att våra respondenter arbetar på en mindre ö och är mer eller mindre kända inom 

flyktingsituationen, fanns ett starkt önskemål från deras sida om att utsagorna skulle hållas 

anonyma. De citat som valts ut till studien har därför inte utmärkts. Då deras 

sammanhängande berättelser skulle kunna koppla ihop dem och uttalandena. Vi har även 

ändrat tal- till skrivspråk. Platserna för intervjuerna har valts av respondenterna själva och ägt 

rum i lugna och avskilda miljöer utan störningar. De olika platserna var dels på caféer i 

utomhusmiljö, i respondenters hem och i vårt boende. Detta har vi sett som positivt då 

respondenterna uppträtt avslappnade och samtalen flutit på utan större inverkan av oss. 

Intervjumaterialet har även hanterats på ett sådant sätt att ingen annan haft tillgång till detta. 

5. Teoriram 

Mead erbjuder en generell teori om emergens som tar utgångspunkt i hans teori om symbolisk 

interaktionism. Teorin har fungerat som allomfattande i förhållande till det fenomen vi 

undersökt, d.v.s. temporära grupper som svarar på ett problem med en ny lösning. Eftersom vi 

dessutom frågade efter upplevelsen av interaktionen mellan de temporära och etablerade 

grupperna passade även interaktionismen in då fokus ligger vid interaktionen dem emellan. Vi 

har valt ut de begrepp som vi anser ökar förståelsen för det fenomen vi undersökt. De begrepp 

som behandlas i studien är: interaktionism, Jaget, tidigare förutsättningar, symbolisk makt, 

reflektiv intelligens, mening av makt och rationalitet.  

 

I analysen tar vi hjälp av begrepp ur rationalitet, symbolisk makt och interaktionism för att 

förklara temporära gruppers rolltagande och möjlighet till respons. Interaktionismen är 

grunden för att mötet ska fungera mellan temporära och etablerade grupper samt myndigheter. 

Symbolisk makt och mening av makt används i relation för att skapa en förståelse för den 

eventuella inkludering och exkludering som kan ske.  

 

Hur dessa begrepp hör ihop och relaterat till studien kommer att förklaras i förhållande under 

avsnitten resultat och analys. Nedan följer en redogörelse av det teoretiska ramverket. 
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5.1 Meads teori om emergens 

Mead erbjuder en teori om emergens som möjliggör ett teoretiskt ramverk för alla typer av 

socialpsykologiska och sociologiska emergenta fenomen, från mikro- till makronivå. Teorin 

har en stor kapacitet att användas för att förklara det sociala fenomenet man undersöker, 

mellan exempelvis sociala processer och interaktionen med sociala strukturer (Chang, 2004, 

s.420-421).  

5.1.1 Interaktionism  

Grunden i Meads teori är villkorlig interaktionism vilket innebär att emergens är beroende av 

två faktorer: (1) den typ av interaktion som utlöser emergens och (2) vilka tidigare 

förutsättningar som påverkar insikten till en interaktion (Chang, 2004, s.406). 

 

I samhället finns grundläggande och ömsesidiga relationer mellan individer och dennes 

direkta och/eller indirekta sociala natur samt mellan kollektivets agerande och deras sociala 

eller icke sociala miljö. Mead menar att evolutionen för människan och naturen bygger på en 

lång rad av komplexa emergenta beteenden, som utvecklat och fört samhället framåt. 

Resultatet av de emergenta fenomen som uppstått innebär en förändring hos individen och 

utveckling av samhället (Chang, 2004, s.407).  

5.1.1.1 Symbolisk interaktionism 

Genom gester framkallar vi respons i våra attityder och så snart det framkallats väcker de i sin 

tur upp andra attityder. Det som var meningen blir nu en symbol som har en annan mening. 

Meningen har i sig blivit en stimulus till en annan respons i vilken den sociala handlingen kan 

ta plats (Mead, 1976, s. 137). 

 

Fundamentala attityder, som också ses som en symbol, är en mänsklig faktor som förändrar 

samhället gradvis. Däremot kan ingen ensam aktör omorganisera hela samhället, istället kan 

aktören påverka samhället genom sina egna attityder. I och med att man framkallar gruppens 

attityd gentemot sig själv, reagerar på attityden vilket kan ses som en respons vilken kan 

förändra gruppens attityd. Mead menar att aktörer använder sina attityder för att förändra 

situationer i dennes omgivning. Detta gör aktören genom att engagera sig, föra fram åsikter, 

kritisera andras attityder och på så sätt framkalla en reaktion hos andra. Aktörerna har då varit 
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förmögna att anta omgivningens attityd och reagera på den genom att svara i form av en 

respons (Mead, 1976, s 136).  

 

 

Symbolisk interaktion innefattar fyra faser hos aktören vilka är; impuls, perception, 

manipulation och konsumtion. Varje fas av interaktion bygger på ett ömsesidigt förhållande 

mellan aktören och dennes miljö som genererar olika typer av emergens. Det vill säga en 

reaktion eller respons. Vidare menar Mead att emergens härstammar från medlande 

interaktioner. Inom de fyra faserna finns faktorer så som meningsskapande, reflektivt 

tänkande, jaget, rationalitet, känslor, makt och slutligen realitetsprövningar mot fasta 

föränderliga strukturer. Beroende på vilken typ av interaktion som sker ligger vikten vid 

mänskligt färdigheter eller tidigare händelser, så som erfarenheter. Utkomsten av responsen 

hänger på vilka färdigheter som använts i förhållande till problemet. Det vill säga om man 

använt sig av mänskliga färdigheter eller erfarenheter. Resultatet av responsen utgör hur 

mycket gruppen och omgivningen förändras genom interaktionen (Chang, 2004, s. 408-410). 

5.1.1.2 Jaget 

Mead menar inte att social struktur styr mänskligt handlande eller tvärtom. Vad Mead menar 

är att mänskligt agerande i sociala strukturer och kulturer förändras under en interaktion med 

varandra. Kärnan i det mänskliga handlandet är Jaget (I), vilken är den del av aktören som 

agerar utåt. Vidare styrs I av Me, vilken är den del av aktören som reglerar 

självmedvetenheten (Chang, 2009, s. 409). 

 

Det är i huvudsak I som under interaktionen med omgivningen vill kontrollera förändringen 

som responsen ger, det vill säga emergens, genom kreativt agerande. Det är även den delen av 

Jaget som anger vilken omgivning som är bra nog för aktören. Jaget (I) är det geniala som blir 

genialt när effekterna av responsen visar sig, som exempelvis resultatet av en bra forskare 

eller ledares handlande. Om aktörens rolltagande är orealistiskt i förhållande till den sociala 

problematiken motverkar det reflektivt tänkande, en slags intelligens. Jaget (I) blir då 

impulsivt och handlar irrationellt vilket kan leda till konsekvenser som inte ger 

tillfredsställelse (Chang, 2004, s. 409-410).  

 

Jaget (I) möjliggör för att aktören att tolka sociala förhållanden. Genom att reflektivt tolka den 

sociala världen skapas mer än ett perspektiv över hur man kan möta omgivningens problem. 
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Med fler än ett perspektiv, om responsen implementeras på rätt sätt kan det genera andra typer 

av attityder och föra emergens till högre höjder (Chang, 2004, s. 414).  

5.1.1.3 Tidigare förutsättningar 

När Mead talar om begreppet aktör menar han att aktör ska tolkas som individer och/eller 

kollektivet. Under miljö inryms aktörens intresse, tidigare förutsättningar så som erfarenheter, 

förmåga att inta roller och positioner där aktör och miljö påverkas av tidigare förutsättningar. 

Detta innebär att tidigare förutsättningar mellan aktör och miljö formar grunden till 

interaktionen. Med andra ord kan tidigare förutsättningar säga något om sannolikheten för vad 

som kan hända i framtiden. Den symboliska interaktionen sker när aktörerna ger sitt 

perspektiv på hur världen ska hantera de problem som uppkommer. Tidigare förutsättningar 

kan även beskrivas som logiken bakom handlandet och agerande. Till exempel urbaniseringen 

som medföljdes av industrialiseringen (Chang, 2004, s. 407-408, 414).    

5.1.2 Symbolisk makt 

Emergens kan ses som en reaktion av de sociala interaktionerna och reaktionen är ofta en 

handling grundat på makt. Mead menade att makt spelar en viktig roll i hur emergens skapas 

och hanteras. Han talar om två typer av maktförhållanden; symbolisk makt av mening och 

makt baserad på reflektiv intelligens (Chang, 2004, s. 416). 

5.1.2.1 Reflektiv intelligens 

Styrkan med reflektiv intelligens är enligt Mead inte enbart intelligens, utan en produkt av 

interaktionen mellan aktörens omgivning. Reflektiv intelligensen finns inte bara i sociala och 

kulturella konstruktioner, utan även i varje social rörelse, inom varje strukturell, institutionell 

och historisk förändring. Reflektiv intelligens inom emergens inrymmer: (1) förmågan att inta 

roller och delegera, (2) aktörens rolltagande och känslighet att hantera möjligheter och hinder, 

(3) förmågan att skapa rutiner för sitt och andras handlande grundat på ovanstående: (4) 

förmågan att välja rätt åtgärd i förhållande till behovet och (5) förmågan att situationsanpassa 

beslut.  

 

Kärnan i reflektiv intelligens är att välja adekvata mönster i sitt agerande, vad gäller sociala 

interaktioner mellan aktör och miljö vilken skapar reaktioner i form av emergens. Mead 

menar vidare att reflektiv intelligens finns i alla typer av samhällsskick, i organisationer och 

grupper. Det är en grundläggande faktor för mänsklig kontroll. Reflektiv intelligens är vad 
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som kontinuerligt utvecklar världen. Den moderna värld vi lever i idag, ger reaktioner på 

omgivningens utveckling, som också är ett bevis på att emergens ger nya perspektiv och 

utvecklar samhället. Det handlar om att reagera och därmed omorganisera de strukturer som 

inte fungerar i aktörens omgivning. Mead menar därför att emergens är en social evolution 

(Chang, 2004, s. 416-417).  

5.1. 2.2  Mening av makt 

Mening av makt tillför ytterligare en nivå inom emergens. Detta innebär att aktören har en 

förmåga att förstå och tolka sociala problem i alla samhällsfunktioner och händelser i 

omgivningen. Genom tre faktorer menar Mead att man kan förstå den sociala interaktionen 

utifrån makt av mening: (1) hur man ser världen, vad som värderas och vad som kan 

kontrolleras, (2) förståelse för andra individer och gruppers uppfattningar, attityder, normer 

och värderingar, (3) betydelsen för olika uppfattningar som finns gällande möjligheter och 

utmaningar. På så sätt menar Mead att man kan föra intelligensen till en djupare nivå genom 

att förstå meningen av makt ur olika perspektiv (Chang, 2004, s.417).  

 

Inom Meads maktperspektiv finns det även bestämda positioner, vilka möjliggör att aktörer 

kan utöva en slags överlägsenhet mot sin miljö. Bestämda positioner är ofta en tjänsteman 

som innehar en bestämd funktion. I och med positionens administrativa kapacitet bedömer 

ofta aktören denna makt som legitim (Mead, 1976, s. 201).  

5. 1. 3 Rationalitet  

I Meads teori om emergens fyller rationalitet en viktig roll. Rationalitet är också en grundsten 

i reflektiv intelligens vilken reglerar interaktionen mellan aktören och miljön. Rationalitet i 

denna mening innebär en förmåga hos aktören eller gruppen att inta roller baserat på 

självkontroll. Med det menas att aktören agerar på bästa sätt efter de förutsättningar som 

finns. Rationalitet beskrivs som en reaktion och förmåga att hantera interaktionen mellan 

aktören och omgivningen (Chang, 2004, s. 418). 

5.1.3.1 Traditionell rationalitet 

Meads syn på rationalitet kan tolkas genom traditionell rationalitet, vilken refererar till 

förmågan att kontrollera sitt rolltagande till sina och andras traditioner. Dessa kan återfinnas i 

sociala strukturer, organisationer och olika ledarskap för att bibehålla strukturerna inom 

miljön så effektiva som möjligt (Chang, 2004, s. 419). 
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5.1.3.2 Utökad rationalitet 

Utökad rationalitet kan tolkas som motsatsen till den traditionella, då man istället vill kunna 

kontrollera sitt rolltagande i förhållande till icke traditionella strukturer. Mead menar att man 

genom rolltagande kan lägga till nya okonventionella objekt och/eller faktorer i den 

traditionella strukturen (Chang, 2004, s.419). 

 

Ett sätt att nå hit är att överkomma egenintressen och istället samverka med andra grupper för 

att åstadkomma samhällsnytta. Denna samverkan sker med grupper vilka har liknande mål, så 

som att tillföra social ordning i omgivningen. Utökad rationalitet är en central faktor för att 

bibehålla rättvisa, social jämlikhet och fred (Chang, 2004, s. 420).   

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån de teman vi funnit utifrån vårt intervjumaterial. 

Avsnittet är uppdelat i två sektioner. Först presenteras resultatet per tema åtföljande av analys 

kopplad till de begrepp vi valt ut av Meads teori om emergens.  

 

Vi har identifierat två huvudteman rolltagande och respons samt lillebror och storebror. 

Huvudtemat rolltagande och respons svarar på vår frågeställning: Vad är de temporära 

gruppernas roll i krishanteringen av människor på flykt? Temat lillebror och storebror svarar 

på frågeställningen: Upplever de temporära grupperna inkludering och/eller exkludering av 

etablerade grupper under krishanteringen? och handlar om olika aspekter av maktutövande.  

 

I slutet av detta avsnitt sammanfattas och presenteras vilka slutsatser som dragits av resultat- 

och analyssektionerna. 

6.1 Rolltagande och respons 

Under huvudtemat rolltagande och respons, lämnas en redogörelse för respondenternas 

beskrivelse av sin roll i mottagandet av människor på flykt. De anger här också fördelar att 

tillhöra temporära grupper.  
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6.1.1 Interaktion med och relation till andra  

Respondenter som anslutit sig till de temporära grupperna rapporterar om en frihet och 

snabbhet i agerandet vilket de etablerade grupperna begränsas av på grund av policys och 

strategier. De temporära grupperna saknar en beslutskedja vilket innebär att de inte behöver 

ansöka om medel innan de agerar när det handlar om inköp och liknande. Man menar att 

människor redan är i nöd och inte ska behöva vänta längre än nödvändigt, pågrund av 

byråkratiska beslutsvägar vilka de etablerade grupperna styrs efter.   

 

They have to apply for every single euro /.../ But we can be quick and flexible 

 

It takes a very long time to gather the money to buy some things, their process 

is so much longer than ours 

 

The good thing about being free is that I can make my own decisions, but I always 

take guidance 

 

Som visas i respondenternas uttalanden ser de en styrka i att inte tillhöra etablerade grupper. 

Respondenterna beskriver en känsla av frihet att ta egna beslut, dock i samråd med varandra. 

Avsaknaden av byråkratiska strukturer och långa beslutsvägar gör att de kan agera snabbt mot 

de behov som identifierats till skillnad från etablerade grupper och myndigheter.  

Respondenterna uppger att de politiska förändringar, så som stängda gränser i Europa och EU-

Turkiet överenskommelsen, har påverkat interaktionerna till etablerade grupper och 

myndigheter.  Med tiden upplever de nu ett påtalat behov om att temporära grupper finns för 

att avlasta ett ansträngt krishanteringssystem.  

 

The Greek authorities are not capable to handle this response alone 

 

Dock upplever samtliga respondenter att de etablerade grupperna och grekiska myndigheter 

agerar efter bästa förmåga. Det finns en genomgående förståelse hos respondenterna att dessa 

organisatoriska strukturer är långsammare än deras, samt att anställda inom dem bara är 

människor. Det ligger inte bara en förståelse mot tjänstemännens arbetsbelastning i och med 
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flyktingsituationen. Respondenterna har även en förståelse för dess pressade situation i och 

med den ekonomiska krisen Grekland lever med.  

 

You can see the struggle within the authorities when things change fast… They are all 

stretch to the limits /.../ That you have to see and respect 

 

Ingen tycker att detta är en lätt situation /.../ Landet är i en djup depression. De har 

gjort så bra de kunnat 

 

When I see an angry police man /.../ I also see what he is going through and what 

Greece is going through 

 

Respondenter påtalar att de inte bara finns till för människor på flykt. De känner också 

sympati för det grekiska folket och ser en roll i att avlasta dem och de strukturer dem arbetar 

inom.   

 

I den akuta fasen uppger respondenterna att de fick leta efter luckor att fylla i den befintliga 

krishanteringen och agera därefter, individuellt eller tillsammans med andra temporära 

grupper. Respondenterna upplever att det finns ett stort behov av medmänsklighet som de 

statligt ansvariga myndigheterna inte har möjlighet att tillgodose.  

 

First we looked where there were gaps in the system /.../ We just grew into it where we 

could fit in 

 

It seems like there is a gap between the Greek authorities and the small NGO’s 

 

It’s quite astonishing how little the authorities communicate with the NGO’s about 

what's going on 

 

Respondenterna berättar vidare om att de växt in i sina respektive roller och ansvarsområden 

utefter de behov ansvariga myndigheter inte kan tillgodose. En del av respondenterna har tagit 

på sig mer ansvar än andra, detta verkar bero på hur mycket tid man har som frivillig. De som 

har mer möjlighet att avsätta tid har vuxit in i mer eller mindre formella roller så som 

ansvariga för logistik, insamling och koordinering.   
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Jag fick en ofrivillig roll som distributör för klädinsamlingar då folk där hemma ville 

skänka kläder /.../ Någon var tvungen att ta hand om det 

 

My role is to support my group financially because I have the opportunity for it 

 

Rolltagandet bland respondenterna skiljer sig åt men de upplever att de bildar en helhet 

tillsammans. Likheten mellan respondenterna är att samtliga har gjort egna insamlingar 

genom de kontaktnät de har. Det har rört sig om akuta punktinsatser så som inköp av mat, 

vatten, kläder och skor. Man har även använt medel till att skapa en infrastruktur för 

hundratals människor som gett dem tak över huvudet och en säng att sova i. En viktig faktor 

för majoriteten av respondenterna är att de har ett självbestämmande över vad de använder 

sina insamlade medel till. Sammantaget görs de stora inköpen i samråd med varandra och är 

behovsstyrda.   

 

It's easier to find and do something if you are an organization and not just someone 

/…/ It's makes a huge difference... Even if it's a Desperate Housewives club 

 

En av respondenterna påtalar att de kommer närmare människor genom att tillhöra en  

gräsrotsorganisation. Man anser sig också komma närmare människornas behov och vardag 

på detta sätt. Det har också varit ett sätt för majoriteten av respondenterna att engagera sig i 

ett lokalt initiativ tillsammans med likasinnade. De olika temporära grupperna anser sig också 

ha ett funktionellt samarbete mellan varandra där man utgår från de behov som finns och 

hjälper varandra med det man kan. 

 

If we all share knowledge we can all grow stronger 

 

Det kan röra sig om ekonomiska medel, kunskap eller helt enkelt handkraft. Respondenterna 

rapporterar även att det finns en frihet för personer att röra sig fritt mellan de temporära 

grupperna och de flesta uppvisar ett solidariskt beteende genom att ge och ta.  

6.1.2 Basala behov 

De volontärer som anslutit sig till de temporära grupperna har en gemensam vision vad gäller 

de insatser som behöver åtgärdas. Huvudfokus för samtliga temporära grupper är de mest 
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sårbara grupperna, det vill säga, ensamkommande barn, barnfamiljer, äldre och sjuka.  

Behoven för människor på flykt beskrivs som flytande och föränderliga ju längre tid 

människor stannar på ön.  

 

Everything is fluent  

 

Respondenterna är eniga att den akuta fasen är över, det vill säga den tid då det var ett högre 

flöde av människor som ankom till ön. De basala behoven som tillgodosågs under den akuta 

fasen handlade om akutsjukvård, mat, vatten och torra kläder. Efter att dessa behov 

tillgodosetts lämnade människor ön och fortsatte resan mot sin slutdestination. 

Respondenterna uppger att deras roll har förändrats med tiden och att de behöver anpassa sig 

till de nya behoven som uppstår. Sammantaget anser sig dock respondenterna vara väl rustade 

i att kunna möta människornas mest basala behov. 

 

I see the need to engage them in something meaningful 

 

Respondenterna ser nu starka behov av rutiner, av att skapa en meningsfull vardag där 

människorna känner sig inkluderade. De identifierar olika basala behov för olika grupper av 

människor. För de allra minsta handlar det om mjölkersättning, för barn i skolålder handlar det 

om utbildning men också behov av trygghet. Dessa behov görs synliga genom att barn 

uppvisar en extrem rastlöshet genom ilska, aggressivitet, irritation etc. Respondenter upplever 

även att många barn är kontaktsökande och att barn söker sig till den vuxnes trygghet. De 

basala behoven för vuxna handlar ofta om information och dagliga rutiner samt meningsfulla 

aktiviteter. De växande behoven beskrivs vara psykosociala. Respondenterna anser att 

anledningen till de växande behoven är de politiska förändringar som saktar ner människornas 

färden till sina bestämda slutdestinationer.  

 

These needs are not being addressed so I believe that we have a potential for disaster 

in front of us/.../ I might be mad saying this but this is what I believe 

 

Respondenter har en upplevelse av att de psykosociala behoven ignoreras och att det kan bli 

ett större socialt problem i framtiden. Det som framkommit i samtal med respondenterna är en 

uttalad besvikelse av de etablerade organisationernas förmåga att möta de växande behoven. 

Man anser att de etablerade grupperna har avlönade resurser som tillika borde kunna visa på 
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resultat utöver vad de oavlönade volontärerna kan åstadkomma. Dessa behov kräver specifik 

kompetens, som temporära grupper anser sig själva sakna för att möta de växande behoven. 

Respondenterna uppger dock att de ändrat taktik för att möta de växande behoven och söker 

aktivt efter specifika kompetenser, så som psykologer och kuratorer. De försöker rekrytera 

nya volontärer för att bredda ålderskategorier och bakgrunder i förhoppning att möta den 

population som nu finns på plats.  

Analys: Rolltagande och respons 

Som resultatet visar kan man se att individer knutna till temporära grupper anser sig kunna 

agera snabbt mot skriande behov i motsats till etablerade grupper. De har även en upplevd 

frihet att agera och upplever inte att de hålls tillbaka av någon typ av byråkrati eller politiska 

ställningstaganden som de etablerade grupperna innehar. De temporära gruppernas möjlighet 

att snabbt svara på behov i den miljö de befinner sig inom, grundar sig i avsaknaden av en 

hierarkisk struktur med långa beslutsvägar. De temporära gruppernas agerande stärks av 

Meads (Chang, 2004, ss. 407-408, 414) tolkning av aktör och miljö, där aktörens genom 

tidigare erfarenheter och förmågan att inta roller. I vårt fall har respondenterna spenderat en 

längre tid på plats och har därmed skaffat sig erfarenheter av den byråkratiska strukturen och 

upplevt långsamma beslutsvägar gällande den statliga krishanteringen. Med andra ord kan 

tidigare förutsättningar beskrivas som logiken bakom de temporära gruppernas handlande och 

agerande. 

 

Traditionell rationalitet (Chang, 2004, s. 419) beskrivs av Mead som en intelligens och en 

förmåga att kontrollera sitt rolltagande gentemot sig själv och de traditioner som finns i 

omgivningen. Detta för att bibehålla den struktur som redan existerar och fungerar. I samtliga 

respondenters uttalanden ser man att de agerade för att bibehålla och stärka de existerande och 

traditionella strukturer som fanns i den akuta fasen. Som en av respondenterna uttryckte det så 

letade de i ett första skede efter hål att fylla i det redan befintliga krishanterandet av 

människor på flykt. Vidare uttryckte samma person att de växte in i sina roller, där de passade 

in.  

 

Respondenterna pratar om en utveckling av deras beteenden mot sina omgivningar. Det kan vi 

bland annat se i deras förmåga att ta reda på vad andra gör, för att inte dubbelarbeta, och för 

att om möjligt samarbeta. Genom en förmåga att inta roller kan aktörer inom de temporära 
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grupperna visa på alternativa och innovativa lösningar på basala behov. Vidare kan detta 

förtydligas med Meads termer av I and Me (Chang, 2004, ss. 409-410, 414) i vilken Me 

reglerar självmedvetenheten och där I är den delen av självet som möjliggör detta reflektiva 

tolkandet av den sociala miljön. I kan tolkas som de temporära gruppernas bild utåt när de 

agerar genom att välja sina åtaganden på grund av exempelvis ekonomiska förutsättningar och 

Me är den del som reglerar hur och vad de ska agera mot.  

 

Förutom styrkan i att inta roller på grund av tidigare förutsättningar kan man även se liknelser 

vid respondenternas förmåga att se och förstå den långsamma och byråkratiska strukturen. 

Respondenternas förståelse och respekt gentemot de myndigheter och etablerade grupper de 

interagerar med är fundamental. Det finns en fallenhet hos dem att se människan bakom 

funktionen då de har tidigare förutsättningar så som erfarenheter. Denna sociala interaktion 

mellan de temporära och etablerade grupperna kan förstås genom det Mead benämner som 

meningen av makt (Chang, 2004, s. 417) vilket för emergenta beteenden till en djupare nivå.  

Mening av makt, i detta fall innebär att de temporära volontärerna har haft förmågan att: (1) 

förstå hur man ser världen, vad som värderas och vad som kan kontrolleras, (2) förståelse för 

andra individer och gruppers uppfattningar, attityder, normer och värderingar och (3) 

betydelsen för olika uppfattningar som finns gällande möjligheter och utmaningar. 

Respondenternas förmåga att se vilka utmaningar de etablerade och myndigheterna står inför, 

ger dem en ökad förståelse och även känsla av att dem alla arbetar mot samma mål.  

 

Respondenternas agerande mot den miljö de svarat på, det vill säga responsen, för att möta de 

akuta behov som inte blir tillgodosedda på grund av långa beslutsprocesser ger en tydlig 

förklaring i Meads (Chang, 2004, s. 416-417) tolkning av reflektiv intelligens. Intelligensen 

innebär att aktören har en förmåga att se och välja adekvata mönster i sitt handlande gentemot 

den omgivning som existerar. Detta kan vi även återspegla hos de temporära gruppernas 

mobilisering och agerande i att exempelvis göra gemensamma investeringar för att möta de 

behov som finns.  

 

Precis som Mead uttrycker sig handlar emergens om att kontinuerligt utveckla världen genom 

att omorganisera de strukturer som inte fungerar i aktörens omgivning. Denna intelligens kan 

man tydligt se i respondenternas berättelser. Vi ser också en trend i att de temporära 

grupperna använder kollektivets kraft när de agerar och svarar på problem i sin omgivning. 
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Mead menar att interaktionen också handlar om att framkalla en respons hos andra genom att 

man framför åsikter och kritik mot sig själv och andra (Mead, 1976, s. 136). 

 

Det finns en öppenhet mellan de temporära grupperna som visas i möjligheter att röra sig 

mellan grupperna, vilket också möjliggör att individer kan uttrycka sina egna intressen. Vi 

kan se ett tydligt solidariskt beteende gentemot varandra. Detta ges i uttryck av att 

respondenterna ger och tar av varandra, vare sig det rör sin om ekonomiska medel eller 

handkraft.  

 

Samtliga respondenterna uttryckte att om de delar med sig av sin kunskap blir de starkare 

tillsammans. Detta förhållningssätt gentemot varandra stärks av det som Mead (Chang, 2004, 

s.419-420) benämner som den utökade rationaliteten, där man vill kunna kontrollera sitt 

rolltagande i förhållande till icke traditionella strukturer och skapa nya. Genom att mobilisera 

krafter med gemensamma intressen kan man åstadkomma samhällsnytta som tillför en typ av 

social ordning i vilken rättvisa och trygghet uppstår. Respondenternas berättelser sträcker sig 

över en tid och man kan därigenom tydligt se denna utveckling så som den utökande 

rationaliteten beskriver. Vi ser detta i respondenternas berättelser om mobilisering på platser, 

för gemensamma aktiviteter och liknande. 

6.2 Lillebror och Storebror 

Under huvudtemat lillebror och storebror beskrivs det avsnitt som återspeglar 

maktsymboliken i och med inkludering och exkludering. Symboliken med lillebror refererar 

till de temporära grupperna. De etablerade grupperna och grekiska myndigheter relateras till 

benämningen storebror.  

6.2.1 Exkludering 

Under flyktingkrisens akuta fas sommaren 2015 förstod samtliga volontärer att de etablerade 

hjälporganisationerna inte fanns på plats. Somliga av respondenterna kontaktade dem och 

lämnade intresseanmälningar men fick aldrig svar. Man tror att anledningen till detta var att 

de större organisationerna mötte ett hög tryck av människor som ville hjälpa till så det blev 

ohanterligt för dem. I och med avsaknaden av etablerade hjälporganisationer svarade de 

temporära grupperna genom att bildas. Respondenterna uppger de var först på plats när krisen 

blev ett faktum och att de skapade den infrastrukturen som ansågs behövas.  
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We were one team  

 

De etablerade organisationer anslöt sig till ön under hösten 2015 efter det mediala 

uppvaknandet. När de etablerade organisationerna kom till plats rapporterar respondenterna 

om att de etablerade grupperna snabbt ändrade de strukturer som byggts upp av de temporära 

grupperna. Under tiden de etablerade organisationerna inrättade sina strukturer, fanns en 

känsla hos respondenterna av att deras tidigare arbete inte respekterades. Detta visade sig 

genom att de etablerade grupperna inte tillfrågade dem vid större förändringar som 

påverkande människor på flykt och indirekt dem själva. Det etablerade gruppernas 

organisering medförde en upplevelse av att de temporära grupperna uteslöts från såväl plats 

som information. 

 

Det kändes som att de körde över oss  

 

Flera av respondenterna upplevde även att etablerade förbisåg den lokala kännedomen vilken 

fanns hos de temporära grupperna och istället implementerade internationella lösningar. Dessa 

lösningar upplevdes inte alla gånger som de bästa. Under konfrontation med en av de 

etablerade grupperna angående en sådan förändring gavs svaret att de inte hade några 

skyldigheter att underrätta dem om något. 

 

Respondenter uppger att de etablerade organisationerna är dem som har avtal med grekiska 

myndigheter, vilket ger dem tillträde till platser. Detta upplevs vara missgynnande för de 

temporära. 

 

Ibland får jag känslan av att vi bara är volontärer 

 

Vad respondenterna menar är att de etablerade ger uttryck i att volontärerna på plats inte 

respekterats för det arbeta de faktiskt gjort innan de etablerade visade sin närvaro på ön. De 

uppger dock att samarbetet blivit bättre med tiden.   

 

Det finns ingen upplevd transparens mellan de etablerade och temporära grupperna, vilket 

leder till att man inte vet vad den andre gör. Några av respondenterna upplever det som en 

direkt uteslutning då personal från de etablerade grupperna utför aktiviteter utan att meddela 
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de volontärer som är aktiva inom de temporära grupperna. De aktiviteter som anordnas för 

samma grupp av människor sker inte i samarbete mellan de temporära och etablerade 

organisationerna, trots att de har samma målgrupp.  

 

De samarbetar inte med någon /.../ De informerar inte oss om de har planerat in 

någon aktivitet eller liknade 

 

När vi försökte samarbeta med dem så gick det inte /.../ Vi fick inte komma in i deras 

aktivitetstält 

 

De håller sig mest för sig själva och vi vet inte vad de gör 

 

Respondenterna har upplevelser av att de etablerade hjälporganisationerna tog över när de 

anlände till ön. Man tog inte hänsyn till det arbete som lagts ner av de temporära med hjärta 

och själ. Vid det upplevda övertagande över mottagningen av människor på flykt togs inte den 

de vunna kunskaperna till vara och man inkluderade endast de temporära volontärerna i 

sådant dem upplevde som slavgöra.  

 

Of course you get angry sometimes when you see them sitting in their office and you 

were running around with 50 baby bottles and stuff 

 

Känslan bottnade i att volontärer knutna till de temporära grupperna ansvarade tidigare för 

mottagandet av människor på flykt. Denna känsla hos respondenterna har med tiden övergått 

till en förståelse. Man inser nu att de etablerade har strukturer som behövs och att det som 

skedde var en nödvändighet under den akuta fasen av krishanterandet. 

 

Utöver det etablerade grupperna sker också en viss interaktion med grekiska myndigheter, 

särskilt vid akuta faser då större antal människor ankommer med båtar till ön. Vid sådana 

tillfällen har de temporära grupperna ansvar varit att förse människor med mat, vatten och 

torra kläder. Mottagandet av människorna sker av grekiska myndigheter så som 

Kustbevakning, Polismyndighet och First reception (Greklands motsvarighet till 

Migrationsverket). Dessa myndigheter har ett delat ansvar över campen, polisen ansvarar 

bland annat för säkerhet och gränsdragningar. Det är även den myndighet som bestämmer 

vem som får tillgång till de olika områdena de ansvarar över. Respondenter vittnar om 
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situationer där temporära hjälporganisationer förvägrats att komma in på områden i syfte att 

exempelvis dela ut förnödenheter. 

 

The police just kept looking doors in front of our faces 

 

Respondenter berättar om att uteslutandet sker ena dagen och nästa dag kan besluten se helt 

annorlunda ut, troligen för att myndigheterna inser att de inte kan hantera dessa behov själva.  

Detta innebär att de temporära volontärerna kan planera och genomföra stora inköp som sedan 

måste kasseras när de nekas inträde till områdena där människorna vistas och är i behov av 

förnödenheter.  

 

För att det sitter små påvar överallt, folk som har behov att visa sin makt 

 

Det finns också en upplevd känsla bland respondenterna om att de måste förhandla med 

grekiska myndigheter för att nå människor med speciella behov, då de inte har fri tillgång till 

alla områden. Respondenterna upplever att de har möjligheter att ta hand om dessa människor 

och erbjuda dem en tryggare miljö än vad myndigheterna har.  

 

You can't negotiate with the higher power as an independent volunteer 

 

Respondenterna anser sig inte heller ha tillräckligt förtroende och kunskap att kunna arbete 

med påverkansarbete på ett politiskt plan. En av respondenterna påtalade dock att man 

kommunicerar större problem till de etablerade organisationer då de har större möjlighet att 

påverka beslut som rör människor på flykt. 

6.2.2 Inkludering 

Med tiden har samarbete skett mellan de temporära grupperna och de etablerade. Det har 

vuxit fram en oskriven ansvarsfördelning mellan grupperna. Respondenterna uppger att till 

exempel juridiska och hälsofrågor hanteras av de etablerade grupperna. Medans de mer 

humanitära insatserna i det dagliga mötet med människor hanteras av de temporära.  

 

Some things had to be done and the smaller NGOs, like us, couldn't do it /.../ We were 

too small to fix these things. 
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Respondenterna upplever att det sker samarbete mellan grupperna. Dock råder det delade 

meningar kring resultatet. Vissa ansvarsfördelningar anser de temporära borde ligga på de 

etablerade grupperna att hantera, så som information till människor på flykt och vissa 

koordineringsuppgifter som de etablerade inte vill eller kan ansvara över. Respondenter 

upplever att etablerade grupper skjuter ifrån sig ansvaret. I och med detta har de temporära 

grupperna blivit mer inbjudna till möten som anordnas av de etablerade. Det har dock 

framkommit att en del av volontärerna ur de olika temporära grupperna inte delar med sig av 

informationen från dessa möten vilket leder till att andra blir utan. 

  

På grund av etiska ställningstagande har etablerade organisationer dragit sig tillbaka från de 

stängda camperna. Detta har i sig tur inneburit att temporära grupper bjudits in av grekiska 

myndigheter för att hantera de humanitära behoven som finns inom de myndighetsstyrda 

lägren. Tillträde till platserna har dock resulterat i att de temporära grupperna hanterat 

åtaganden som egentligen bör ligga hos de grekiska myndigheterna. 

 

 Of course we are idiots /.../ Cause we are doing their job in there! They could 

 hand out the meals by themselves 

 

De temporära grupperna anser sig inte behöva ta dessa ställningstaganden då de arbetar lokalt 

och för människornas bästa. Det är individerna själva som tar detta beslut och inte gruppen. 

Vissa respondenter har därför valt att hjälpa till inne på camperna och utföra ett arbete de 

egentligen inte ska göra. Dessa respondenter menar att viljan av att hjälpa till inne i stängda 

läger handlar om att visa på medmänsklighet och respekt gentemot de som befinner sig 

bakom stängsel. 

Analys: Lillebror och Storebror 

Respondenternas upplevelse av uteslutning och/eller förflyttning från platser i och med de 

etablerade gruppernas framfart, kan ha sin förklaring i vad Mead benämner som bestämda 

positioner (Mead, 1976, s. 201). De bestämda positionerna som de etablerade grupperna har, i 

och med avtal med grekiska myndigheter, kan tänkas ge människor i vissa positioner en viss 

överlägsenhet. Precis som respondenterna också anser behövs dessa strukturer i 

krishanterandet som det etablerade erbjuder. Ett accepterande och förståelse över det gör 

denna osynliga makt legitim.  
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Respondenterna berättar om en bristande transparens mellan de etablerade och de temporära 

grupperna, då ingen vet vad den andre gör. De etablerades oförmåga att inkludera de 

temporära ger dem en känsla av att inte vara behövd. Vidare en känsla av besvikelse gentemot 

det arbete som lagts ner under de temporära gruppernas insats i mottagandet av människor på 

flykt. Respondenternas ansvar gick från att sköta hela mottagandet till att vara med på ett hörn 

där de erbjuds utföra enklare uppgifter. Trots en upplevelse av att bli utesluten har de 

temporära grupperna dock hittat vägar och hål att fylla, vilket ger dem en känsla av att vara 

behövd. Detta fenomen kan tolkas genom Meads begrepp gester (Mead, 1976, s. 137). Han 

menade att gester såsom de etablerade gruppernas framfart och övertagande kan tolkas som en 

handling vilken väcker en attityd. I detta fall gav respondenterna en attityd vilket bottnande i 

en känsla av att inte respekterade och behövd. Känslan att vara behövd och respekterad 

minskade genom att de agerade och den handlingen kan ses som en symbol, som har lett till 

en annan mening. Detta innebär att respondenterna med tiden har accepterat handlingen och 

tagit plats i den mer strukturerade krishanteringen.  

 

Det finns en viss trend att de etablerade grupperna föreslår att de temporära volontärerna ska 

ta på sig uppdrag som kan upplevas vara för tids- och kompetenskrävande. Inom de temporära 

grupperna har det också börjat ske en viss organisering av ansvarsfördelningar då även de 

växer i sin storlek. En förutsättning för att svara på och agera inom nya ansvarsområden och 

uppgifter är att de temporära volontärerna enligt Mead (Chang, 2004, s. 416-417) ska kunna 

(1) ha förmågan att inta roller och delegera, (2) aktörens rolltagande och känslighet att hantera 

möjligheter och hinder, (3) ha förmågan att skapa rutiner för sitt och andras handlande 

grundat på ovanstående, (4) ha förmågan att välja rätt åtgärd i förhållande till behovet, (5) och 

förmågan att situationsanpassa sina beslut. Dessa fem förmågor är vad Mead benämner som 

reflektiv intelligens och handlar om att aktören ska svara på sociala problem på ett kreativt 

sätt. I respondenternas uttalanden kan man se dessa förmågor i hur de hanterat de nya sätten 

att arbeta i enighet med de strukturer som med tiden byggts upp.  

7. Slutsatser utifrån reslutat och analys 

I detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar, genom våra slutsatser. Slutsatserna 

presenteras i delavsnitt, följt av en summering av helheten där syftet med studien besvaras.   
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7.1 Vad är de temporära gruppernas roll i krishanteringen av 

människor på flykt? 

Utifrån resultatet har det vuxit fram berättelser vilka beskriver de temporära gruppernas roll 

utifrån volontärernas perspektiv. Respondenterna ser sin position i den befintliga 

krishanteringsstrukturen på en gräsrotsnivå. Detta innebär att de ser sin roll som 

medmänniskor för människor på flykt och ingenting annat. Medlemmar ur de temporära 

grupperna anser sig kunna bemöta de mest basala behoven i alla faser av flyktingsituationen. 

Det handlade först om att tillhandahålla förnödenheter så som mat, vatten och kläder. I det 

aktuella läget handlar det fortfarande om att förse med mat, vatten och kläder men också logi, 

men också en plats att sova. Med tiden har behovet utvecklats till att ge människor en trygghet 

och stimulans i vardagen. Detta ses fortfarande som basala behov och innebär att volontärerna 

nu erbjuder enklare aktiviteter för alla. Det kan bland annat handla om språkundervisningar, 

aktiviteter och lekar med barnen, att hjälpa till med tvätt och matutdelning samt att skapa 

dagliga rutiner.    

 

Det vi kunnat konstatera är att ingen av respondenterna anser sig ha kraften eller förmågan att 

möta de växande behoven hos människorna som nu stannat en längre tid. Här ser de sin egen 

begränsning.  

 

De temporära gruppernas förmåga att stå utanför byråkratiska strukturer möjliggör att de 

snabbt mobilisera sig och svara på problem som uppkommer. Detta anser vi vara en styrka 

hos dem som inte kan ignoreras, då de gör direkt skillnad för med människor på flykt. 

Eftersom de temporära grupperna inte ser sig själva som större än vad de faktiskt är, bedömer 

vi att risken för att de gör mer skada än nytta som låg. De temporära grupperna går inte att 

liknas vid vad som brukar kallas adrenalinvolontärer. 

 

Deras roll vid krishanterandet gör dem flexibla nog att utvecklas i takt med att situationen 

förändras vilket är en annan typ av styrka. Rolltagande är också något som kan anses vara 

flytande eftersom grupperna har lågt till inget ledarskap, de antar man dem roller som fyller 

en funktion. Antagandet av roller baseras antingen på tillfället eller att volontärerna själva 

följer sitt egenintresse och testar sina idéer.  
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De har ekonomiska förutsättningar att hantera de behov de själva identifierat. Det kan dock 

tänkas blir ett kontinuitetsproblem då finansieringen kommer från icke statliga donatorer. 

Allmänhetens intresse av att donera kan komma att ebba ut när flyktingsituationen anses vara 

mindre akut och det mediala intresset minskar.   

 

De temporära grupperna har en gemensam bild över vilka behov som finns för målgruppen. 

De ser större fördelar att engagera sig i temporära grupper i och med flexibiliteten. De 

upplever också en frihet i sitt agerande och en viss snabbhet vad gäller mobilisering inför 

större händelser. Vidare ligger en styrka vid att de temporära grupperna inte hålls tillbaka av 

byråkratiska beslut för människor på flykt.  

7.2 Upplever de temporära grupperna inkludering och/eller 

exkludering av etablerade grupper under krishanteringen? 

När det kommer till de temporära gruppernas upplevelse av exkludering har vi sett flera 

trender som bekräftar denna känsla. Det har visats tydligt genom resultatet att de upplever en 

uteslutning i och med de etablerade gruppernas och grekiska myndigheters framfart. 

 

Känslan av exkludering bottnar i att uteslutas från krishanteringen trots att de själva påbörjat 

den. För en utomstående kan det tänkas ge ett annat utfall, om de etablerade istället stöttat och 

kompletterat det ursprungliga hanterande hade det lokala engagemanget tagits tillvara. 

Etablerade hjälporganisationer måste haft vetskapen om de temporära grupperna och 

kunskapen om att detta inte är ett nytt fenomen. En handlingsplan för att inkludera dem tycks 

saknas, då temporära grupper bemöttes av uttalanden, som att de etablerade grupperna inte 

behövde underrätta dem om något. 

 

Det kan konstateras att tid är en faktor för erkännande och inkludering av de temporära 

gruppernas kompetens. Det kan antas att tilltron till dem ökat genom interaktion med 

etablerade grupper och grekiska myndigheter allt eftersom de visat sin förmåga, genom olika 

handlingar. Många av dessa handlingar har handlat om att stötta upp de etablera gruppernas 

åtaganden och även genom att avlasta de ansvariga myndigheterna.      

 

7.3 Summering av resultat  
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De temporära gruppernas roll är satt av dem själva, med andra ord vet de innebörden av sin 

roll. Detta konstaterande gör att de blir effektiva och snabba i sitt agerande att möta basala 

behov vid både akuta och normala situationer. Gruppdynamiker gör dem anpassningsbara 

eller som de själva beskriver den, flytande i föränderliga tider.   

 

Trots de utmaningar de temporära grupperna stått inför, så som uteslutande, har de en adaptiv 

förmåga att hitta nya vägar för att möta människor och dess basala behov. Genom att de antar 

nya roller i det aktuella krishanteringssystemet visar de sig vara ett ovärderligt komplement 

till de etablerade grupperna och ansvariga myndigheter. Avslutningsvis kan det antas att en 

gräsrotsorganisation kan växa och bli en solros.  

8. Slutdiskussion 

Vårt undersökta fenomen, det vill säga de temporära gruppernas roll och upplevelse av 

inkulering och exkludering har studerats ur ett krisperspektiv, i den rådande humanitära 

flyktingkrisen. Vårt deltagande på plats har möjliggjort en djupare förståelse för de 

temporäras roll och upplevelser. De teman som redogörs för i denna studie har inte bara 

uppkommit via berättelser ur intervjuer. De kan också bekräftas genom vårt deltagande på 

plats. Med detta menas att vi besök och följt volontärer på de platser dem verkar. 

 

Tidigare forskning om temporära grupper har studerats under andra förutsättningar i kriser 

och katastrofer runt om i världen. Dessa kriser och katastrofer är av en annan dignitet då det 

finns ett stoppdatum. Till exempel katastroferna som: terroristattacken den 11 september 2001 

i New York, tsunamin i Indiska oceanen 2004 och jordbävningen i Haiti 2010. Med andra ord 

har vi kunnat konstaterat att de temporära gruppernas roll är densamma som de berättar om. 

 

Om vi lyfter blicken till ett fågelperspektiv, kan vi se att de temporära gruppernas framväxt 

sker i alla delar av Europa längst flyktvägen. Samma emergenta fenomen återspeglas i 

Sverige då svenska kommuner stod handfallna och allmänheten tog plats i hanterandet av 

människor på flykt. Behovet av de temporära grupperna som skapas av allmänhetens 

engagemang tycks vara central i all krishantering. De fyller det tomrum som skapas av att 

regeringar inte är tillräckligt rustade för oväntade händelser. Däremot är det viktigt att skilja 

på roll och ansvarstagande. Det är aldrig volontärer som ska ansvara för att vara ett skyddsnät 
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för de människor som kommer till Europa. Detta ansvar ligger fortfarande på staten och kan 

inte läggas på någon annan.  

 

Den senaste svenska krisforskning som behandlar emergens och temporära grupper handlar 

om dels om Västmanlandsbranden och allmänhetens betydelse vid olycksplatser. Vi anser oss 

här ha närmat oss ett komplement som inte återfinns i den svenska krisforskningen. Våra fynd 

är inte unika i förhållande till tidigare forskning om temporära grupper men forumet, det vill 

säga flyktingsituationen är unik. Genom denna slutsats kan vi hävda att det temporära 

beteendet inte är en trend utan något allomfattande i alla typer av kriser och katastrofer. 

Människor vill hjälpa till vare sig om än det är, av humanitära eller egoistiska skäl. Det ligger 

en vikt vid att lyfta dessa grupper så att de i framtiden kan inkluderas i större omfattning än 

vad det görs idag. Vi tror att detta fenomen är här för att stanna. De temporära grupperna 

fyller en viktig funktion i krishanteringen och bör inte kontrolleras av någon instans för att 

bibehålla dess flexibilitet och funktion.  

9. Förslag till vidare forskning 

När vi gjorde en reducering av intervjumaterialet hittade vi intressanta utgångspunkter som 

inte knöt an till studiens syfte eller frågeställningar. Även genom samtal med volontärer och 

experter inom flyktingsituationen framkom det enhälligt att det finns stora brister mellan 

enheter inom statliga funktioner som arbetar inom krishanteringen. Dessa funktioner är 

beroende av varandra och konflikten grundar sig i något men inget vet exakt var. En 

frågeställning kan tänkas vara - finns det konflikter inom den statliga krishanteringen av 

människor på flykt? Och vad resulterar konflikten i?  

 

Det framkom även att de som arbetar inom stängda camper inte har tillräcklig kontroll. Vi 

anser att det här ligger en hög säkerhetsbrist. Personer kan enkelt ta sig in i området där 

människor hålls instängda genom att ta på sig en reflexväst. Det kan tänkas vara så att 

utseendet så som klädsel kan utgöra ett hot, vilket vi anser är en intressant ingång inom all 

risk- och krisforskning.  

 

Inte helt oväntat fungerade inte kommunikation eller information. Det kan vara av värde att se 

över det informationssystem som finns i syfte att komma med förbättringsförslag. 
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Ett perspektiv vi inte täckte upp i denna studie var hur de människor som är på flykt upplever 

behovet av hjälporganisationer. Det kan vara så att volontärerna tror att det finns ett behov, 

men som inte har bekräftas av de människor organisationerna är till för att hjälpa.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide svenska 

Bakgrundsfrågor: 

1.     Varför har du valt att ansluta dig till den specifika gruppen och ön? 

2.     Kan du berätta om din roll som volontär? 

a.  Vad är dina arbetsuppgifter? 

b.  Vad har du för yrkesbakgrund? 

c.   Har du tidigare erfarenhet av volontärarbete? 

Huvudfråga 

1.     Varför valde du att ansluta dig till den temporära gruppen? 

 

2.     Vad påverkade ditt val av grupptillhörighet? 

a.  Fanns det något som gjorde att du inte anslöt dig till de mer etablerade 

grupperna? 

b.  I så fall vad? 

c.   Vart i krishanteringssystemet befinner ni er strukturell 

 i.          Påverkar det vad ni får och inte får göra för människor på flykt? 

  

3.     Kan du berätta om en situation där du arbetat med en eller flera av de etablerade 

grupperna? 

 

4.     Vad anser du vara målgruppens största behov? 

a.  I vilken grad anser du dig kunna bemöta denna? 

b.  Hur gör du för att bemöta dessa behov? 

c.   Upplever du att du får den informationen du behöver för dina uppgifter? 

d.  vad anser du är anledningen till det? 

e.  Begränsas du av någon faktor för att kunna uppföra dina uppgifter? 

f.     i så fall vilken/vilka? 

  

5.     Vilken kunskap anser du är viktig för att du ska kunna genomföra dina insatser? 

 

6.     Hur tillgodogör du dig en aktuell lägesbild av flyktingkrisen? 
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a.     Är du beroende av någon särskild funktion från de etablerade grupperna 

och/eller grekiska tjänstemän/militär för att kunna utföra dina uppgifter? 

b.     Upplever du att myndigheter och eller etablerade grupper bjuder in? 

  

7.     Kan du berätta om en situation där du vart beroende av information av grekiska 

tjänstemän och/eller militär för att genomföra dina arbetsuppgifter? 

a.  Hur fungerade denna interaktion? 

b.  Var det du som gav eller efterfrågade information? 

c.   Blev det ett fortsatt samarbete? 

d.  Vem tog i sådana fall initiativ till det? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide engelska 

Background questions: 

1. Why did you choose the specific organization you are working for and why this island? 

 

 2. Can you tell us about the work you do as a volunteer? 

a)  What are you tasks as a volunteer? (Making food, distribution, playing with the kids 

etc.?) 

b)  What did you for living do before you came here?  

c)  Have you volunteered before? 

  

Main questions: 

1. Why did you choose this specific emergent group? 

 

 2. What was is that made you choose this group? 

a)  Was there anything that made you not choose to volunteer for the bigger NGOs? 

If so, why? 

b)  Where in the system of the crisis management would you say that your group 

is/belong? 

- Does that give you a clear task description of what you can do? 

- Is there something you can't do for the refugees depending on your role in the 

system? 

  

3. Can you tell us about a situation when you had to interact and work with one or more 

NGO's at the same time? How did it go? 

 

4. What do you think is the biggest needs for the refugees? 

a)  Do you feel that you can meet their needs in your role as a volunteer? 

b)  How do you meet their needs? 

c)  Do you feel like you get all the information about the refugee situation and the crisis 

you need? 

d)  What is the main reason that you get or don get the information you need? 
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e)  Is there anything that makes it hard for you to feel that you can do a good job as a 

volunteer? If so, in which case? 

   

5. What kind of knowledge or experience do you think is important for a volunteer? 

  

6. How do you get all the information about the refugee crisis? 

a)  Are you as an emergent group member feeling that you are dependent of the NGO's 

or/and the Greek military to do your job as a volunteer? 

b)  Do you think that the authorities or the NGO's make it possible for you to interact with 

them? 

  

7. Can you tell us about a situation where you were depending on information from Greek 

authorities/ the military or/and the NGO's? 

a)  How did the interaction work? 

b)  Were you the one who had the information or did you need to have it from them? 

c)  Do you cooperate with them at the moment? 

d)  Who took the initiative for the cooperation? 

  

  

 

 


