
Nya perspektiv,  

självförtroende och  

motivation för unga  
i behov av särskilt stöd 
 
 
Europeisk Korttidsvolontärtjänst 

 
 

Marie Olofsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogiska institutionen 

 

Examensarbete 15 hp 

Påbyggnadskurs i studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledarprogrammet (180 hp) 

Vårterminen  2008  

Examinator: Ann Kjellberg 

English title: New perspectives, self-confidence and motivation  

for young people with special needs. European Voluntary Service, Short term



SAMMANFATTNING 

Det här är en studie som belyser programmet Europeisk korttidsvolontärtjänst (St EVS) samt 

granskar om programmet kan vara lämpligt vid vägledning av unga i behov av särskilt stöd.  

 

Litteraturstudier och intervjuer med tre personer som har erfarenhet av arbetssättet har 

genomförts. Forskningsfrågorna ger svar på vilka argument som finns för att använda 

programmet, hur arbetet med St EVS går till samt vilka ungdomar som kan delta.  

 

Tidigare forskning inom området är näst in till obefintlig, vidare saknas kännedom om St EVS 

bland många yrkesgrupper som arbetar med unga i behov av särskilt stöd. 

 

I resultatet framkommer att St EVS ökar ungdomarnas självförtroende och främjar deras 

personliga utveckling. Resultatet tyder också på att det ger motivation för arbete eller studier.  

Andra fördelar är att programmet är gratis för ungdomarna och erbjuder mycket trygghet.  

 

Resultaten pekar dock mot att det är viktigt med förberedelser och att sändande 

organisationen känner till och har förtroende för mottagande organisationen. Förutsatt att 

mottagande organisationen kan ge ungdomen det individuella stöd som han/hon behöver, kan 

ungdomar med olika förutsättningar och behov delta i programmet.  

 

Analys av resultaten indikerar att programmet skulle kunna innebära en ekonomisk vinst både 

på kort och på lång sikt för kommuner. En annan slutsats är att fler samarbeten borde finnas 

där olika yrkesgrupper arbetar tillsammans med St EVS.  

 

Vidare kan programmet anses lämpligt att använda i vägledning av ungdomar i behov av 

särskilt stöd. Då ensamt arbete med programmet tar mer tid och engagemang är samarbete att 

föredra. Förutsatt att ett samarbete finns är det troligt att studie- och yrkesvägledare både kan 

tillföra mycket och själva tjäna på ett sådant samarbete. 

  

Resultatet av studien kan vara till nytta för studie- och yrkesvägledare på gymnasium, 

särgymnasium och arbetsförmedlingar, samt för kommuner och för övriga yrkesgrupper som 

arbetar med ungdomar i behov av särskilt stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
This is a study which elucidates Short term European Voluntary Service (St EVS) and 

examines if the programme can be useful in guidance of young people with special needs. 

 

A study of relevant literature and three interviews with people familiar with this working 

method has been done. The study was carried out through research questions like: what are 

the arguments for using St EVS? How to work with the program and who are the youngsters 

who can participate. 

 

Research in this field has been difficult to find. Furthermore, St EVS is not well known 

among people working with young people with special needs.  

  

The result presents that the programme is used to raise self-confidence and promote personal 

development for the young people. The result also interprets that it gives motivation for work 

and studies. Other advantages are that it is free of costs and that the programme can offer a lot 

of safety.  

 

However, the result points toward the fact that preparation is of importance, as well as to 

know and trust the host organization. Built on the condition that the host organization can 

give the young person the individual support he/she needs, it is possible for young people 

with different backgrounds and needs to take part in the programme. 

 

Analyses of the result indicate that the programme could mean an economical gain both in a 

short and long term perspective for municipalities. Furthermore the conclusion is drawn that 

more cooperation about St EVS should exist between different trade groups. 

 

The programme is appropriate to use in guidance of youth with special needs. Nevertheless, 

working alone with St EVS takes a lot of effort, therefore cooperation is preferred. Assumed 

that cooperation exists, it is likely that career counselors could contribute as well as gain from 

such cooperation.  

 

The results of this study can be useful for career counselors at schools and employment 

offices. Furthermore they can be interesting for municipalities and for all other trade groups 

that work with young people with special needs. 

 



Nyckelord 

arbetsmetod, arbetslöshet, funktionshinder, inlärningssvårigheter, motivation, Europeisk 

volontärtjänst, St EVS, volontär, vägledning.  

 

Begrepp 
Volontär  

Volontär är en person som erbjuder sina tjänster frivilligt, utan att kräva någon betalning, 

oftast organiserat genom en frivilligorganisation. Man kan vara volontär både i Sverige och 

utomlands. I Sverige kallas volontärerna även ibland för frivilliga, ideella eller aktiva 

medlemmar.  

Vill man åka som volontär utomlands ställs det relativt höga krav på volontären. Att resa som 

volontär kan vara ett sätt att komma nära inpå en annan kultur och få upplevelser som inte 

annars är så lättåtkomliga. I många fall får man själv betala för resebiljetter/mat/husrum osv. 
1
  

Europeisk volontärtjänst (EVS) 

Ett EU-program som erbjuder ungdomar att göra volontärtjänst utomlands i kultur- eller 

miljöprojekt, eller projekt av social karaktär. Programmet är gratis och innefattar 

resebiljetter, kost och logi samt språklektioner. Språkkunskaper eller andra meriter är inget 

krav för att få delta i volontärtjänsten.  

 

Europeisk korttidsvolontärtjänst (St EVS) 

Kortare volontärtjänst för de ungdomar som behöver mer stöd och individuella lösningar. De 

mottagande organisationerna kan ha särskild kunskap och eventuell utrustning, så att platsen 

är anpassad till deltagarens speciella behov exempelvis funktionshinder. 

 

Sändande organisation 

Den organisation i Sverige som skickar iväg ungdomen. Sändande organisationen ansvarar 

för arbetet som görs före ungdomen åker och efteråt när denne kommer hem igen. 

 

Mottagande organisation 

Den utländska organisation som tar emot ungdomen och ansvarar för ungdomen under 

volontärprojektet. 

 

Unga med färre möjligheter  
Ungdomar uppväxta i glesbygd eller bostadsområde med stor social utslagning, ungdomar 

med funktionshinder, ungdomar med ekonomiska, kulturella, sociala eller utbildningsmässiga 

faktorer som kan innebära att de har färre möjligheter jämfört med andra ungdomar.  

 

                                                 
1
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INLEDNING 
På min vägledningspraktik på en gymnasieskola i en mångkulturell förort fanns många elever 

som var intresserade av att resa utomlands efter studenten. Det gällde även de med 

studiesvårigheter och bristande motivation för skolan. Jag började fundera över vad det fanns 

för alternativ för dessa och andra mindre privilegierade ungdomar att komma iväg för att 

pröva sina vingar. Denna undran samt ett stort intresse för volontärarbete resulterade i en c-

uppsats. 

 

 

Val av problemområde 
I Ungdomsbarometerns undersökning 2006 kan man läsa att det är mycket vanligt att 

ungdomar efter studenten vill skaffa sig internationella erfarenheter
2
. Fördelarna för 

ungdomarna att göra det kan antas vara många, dels i form av språkkunskaper och dels för att 

erfarenheten ses som meriterande av framtida arbetsgivare. Vidare på grund av den personliga 

utveckling det kan leda till, när ungdomen i högre utsträckning står på egna ben och klarar av 

olika situationer själv. Att få vidga vyerna och möta en främmande kultur kan också ge ett 

nyttigt perspektiv på livet hemma i Sverige. För samhället och för världen som helhet borde 

det också finnas fördelar med att unga möts och lär känna varandra över nationsgränserna. 

Möten som skulle kunna leda till minskad rasism och ökad medkänsla och samhörighet med 

andra, oavsett varifrån de kommer och på sikt ge oss bättre förutsättningar för en fredligare 

värld. 

 

Man kan räkna upp många fördelar med att en ung människa gör sig internationella 

erfarenheter. Samtidigt ska man komma ihåg att studier, arbete eller volontärtjänst utomlands 

ofta förutsätter att ungdomen har vissa kvalifikationer, exempelvis språkkunskaper. För en del 

arbeten och volontärtjänster kan det krävas att man har arbetslivserfarenhet. Ska man studera 

utomlands måste man klara av sina studier, vidare behövs pengar eller studielån. Inte heller att 

åka som volontär är gratis då de flesta organisationer som förmedlar volontärtjänst tar ut 

avgifter. Därtill behövs rimligen ett visst mått av självförtroende och framåtanda för att skicka 

iväg sin ansökan.  

 

Detta gör det svårare för mindre privilegierade ungdomar att skaffa sig internationella 

erfarenheter. Exempelvis för ungdomar som har studiesvårigheter, otillräckliga 

språkkunskaper och dåligt självförtroende. Samt för ungdomar som saknar både 

arbetslivserfarenhet och pengar, och kommer från en familjebakgrund där ingen tidigare tagit 

studielån. Vidare kan ungdomar med funktionshinder också antas ha sämre förutsättningar. I 

tidskriften Vägledaren Nr 1 2006 konstaterar man att personer med funktionshinder är 

underrepresenterade på eftergymnasiala utbildningar och att antalet som arbetar eller studerar 

utomlands är ännu färre.  

Så ska internationella erfarenheter vara något som bara är förunnat ungdomar som lyckas bra i 

skolan, som inte har några funktionshinder och som kommer från över- eller medelklass? 

 

Det anser i alla fall inte EU-kommissionen som skapat programmet Europeisk 

korttidvolontärtjänst och som är det ämne som jag valt att skriva c-uppsats om. Programmet är 

gratis och vänder sig till ungdomar som av olika omständigheter, exempelvis funktionshinder, 

behöver en individuellt anpassad volontärtjänst för att kunna delta. Det är en möjlighet för 

ungdomar som annars inte skulle kunna komma iväg utomlands. Men varför ska då dessa 

                                                 
2
 (http://www.valjayrke.se/bilagor/dagens_unga.pdf). 
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ungdomar ges den här möjligheten? 

 

Betänk för en stund den globalisering som sker i världen, att arbetsmarknaden blir allt mer 

internationell, att Sverige är en del av den Europeiska Unionen. Betänk vidare att vi lever vi i 

ett informations- och kunskapssamhälle. Ett samhälle som förutsätter aktiva medborgare som 

vill lära sig nya saker, kan anpassa sig till förändringar. Det är uppenbart att det finns ett värde 

i att även mindre privilegierade ungdomar skaffar sig internationella erfarenheter.  

 

Framförallt går det inte att bortse från att dagens ungdomar är vår framtid och det gäller alla 

ungdomar, inte bara ett fåtal. Europeisk korttidsvolontärtjänst vänder sig till ungdomar som 

troligtvis har upplevt många misslyckanden och motgångar i livet. Kanske har ungdomarna 

upplevt exempelvis diskriminering, haft dåliga familjerelationer, svårigheter i skolan, inte 

kunnat få något jobb med mera.  

 

Europeisk korttidsvolontärtjänst skulle kunna ge positiva erfarenheter och bli till en 

vändpunkt. Särskilt som många av dessa ungdomar längtar efter att se sig om i världen tycker 

jag man enligt talesättet bör ”smida medan järnet är varmt”och ta vara på denna positiva 

drivkraft och nyfikenhet som ungdomarna har. Ju fler ungdomar som känner att de har en 

positiv identitet i samhället och hopp inför framtiden, desto bättre.  

 

Omvänt, görs ingenting är risken stor att dessa ungdomar får en negativ självbild, känner 

utanförskap och uppgivenhet inför sin situation. Somliga hamnar i bidragsberoende eller i 

värsta fall kriminalitet. Kanske att St Evs skulle kunna ge ungdomarna ett bättre utgångsläge?  

 

Som studie- och yrkesvägledare är jag intresserad av att veta om detta program kan vara 

användbart för mig i vägledningsarbetet. Det är min förhoppning att uppsatsen ska bidra till 

ökad kännedom och kunskap om programmet Europeisk korttidsvolontärtjänst. Programmet 

är nämligen inte särskilt känt bland de ungdomar programmet avser eller bland de 

yrkesgrupper som arbetar med ungdomarna (Rådberg 2004). Vidare finns få studier eller 

tidigare forskning om Europeisk korttidsvolontärtjänst vilket gör det särskilt lämpligt att 

forska om. 

 

Uppsatsen borde vara av intresse för alla som arbetar med de ungdomsgrupper programmet 

avser. I synnerhet studie- och yrkesvägledare är en yrkesgrupp som behöver få kännedom om 

programmet. Många av oss möter i vårt arbete ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Det 

är viktigt att vi känner till att det finns möjligheter även för dessa ungdomar. Då kan vi ge 

denna information till ungdomarna, föräldrar och även till annan personal som arbetar med 

dem.     

För de som redan arbetar med Europeisk korttidsvolontärtjänst kan uppsatsen må hända 

tillföra nya idéer och förslag. 

 

 

Förförståelse 

Att vara fri från förförståelse är varken önskvärt eller möjligt, samtidigt ställer vetenskapligt 

arbete krav på objektivitet. Därför är redovisningen av förförståelsen en viktig del i det 

arbetet. (Holme, Solvang 1997) 

 

Anledningarna till att jag valt det här problemområdet beror på en positiv inställning till 

volontärtjänst i största allmänhet, samt ett särskilt intresse för arbete som rör integration och 

kulturmöten, personlig & social utveckling. Jag känner också ett stort engagemang för de 
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ungdomar som av olika anledningar behöver mer stöd och resurser. Jag är alltså på förhand 

positivt inställd till det jag ska undersöka, men medveten om detta ska jag göra mitt bästa för 

att kritiskt analysera och granska mitt arbete.  

 

 

Syfte 

Syftet är att belysa och lyfta fram programmet Europeisk korttidsvolontärtjänst, samt att 

granska om programmet kan vara lämpligt att använda vid vägledning av ungdomar i behov 

av särskilt stöd.  

 

   

Forskningsfrågor 
1. Vilka är argumenten för att använda Europeisk korttidsvolontärtjänst?  

2. Vad innebär det konkreta arbetet med programmet? 

3. Vilka ungdomar kan delta och under vilka förutsättningar är det lämpligt?  

 

 

Avgränsningar 

Europeisk korttidsvolontärtjänst (St EVS) kan studeras utifrån en rad olika perspektiv så som 

exempelvis ett EU- eller samhällsperspektiv. Det går också att ha ett organisationsperspektiv 

som avser de sändande och mottagande organisationerna som skickar och tar emot 

kortttisvolontärerna. Vidare finns individperspektivet, avseende de ungdomar som varit 

korttidsvolontärer eller de ungdomsledare som arbetar med korttidsvolontärtjänsten. Denna 

studie utgår ifrån de senare, från ungdomsledarnas perspektiv och det är deras erfarenheter 

som kommer att beskrivas och analyseras. 
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BAKGRUND 

Här inleds först med kort fakta om programmet Europeisk volontärtjänst, därefter redovisas 

litteratursökningen. Under rubriken litteratur och tidigare forskning sorteras och redovisas 

insamlat material i rubriker som följer forsknings frågeställningarna.  

 

 

Fakta om Europeisk volontärtjänst  
 

EU Program Ungdom 1999-2006 

EU har flera utbildningsprogram för ökad rörlighet och integration inom länderna i unionen. 

Ett av programmen, EU program Ungdom, har varit inriktad mot icke-formell utbildning 

genom interkulturellt och upplevelsebaserat lärande. Avsikten har varit att främja ungdomars 

samhällsengagemang, initiativkraft och integration i samhället. Programmet riktar sig 

framförallt till ungdomar utanför utbildningssystemet och har en uttalad inkluderingsstrategi. 

Under perioden 1999-2006 har programmet haft en budget på 615 miljoner euro. Europeisk 

volontärtjänst och korttidsvolontärtjänst har varit delprogram i EU program Ungdom. 

(Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen 2005, Ungdomsstyrelsen 2003:7 och
3
)  

 

Europeisk volontärtjänst sex - tolv månader 

Programmet har erbjudit platser i kultur- eller miljöprojekt, eller projekt av social karaktär 

och varit gratis för ungdomar mellan arton till tjugofem år. Avsikten har varit att bidra till 

ungdomens personlig och sociala utveckling, ge ökade informella kunskaper och samtidigt 

innebära något positivt för samhället. Språkkunskaper eller andra meriter har inte varit något 

krav för att få delta i volontärtjänsten, detta för att locka ungdomar som inte vanligtvis åker 

utomlands.  

Efter utvärdering av programmet framkom dock att en övervägande del av deltagarna varit 

studenter från medelklassbakgrund, som haft resvana och språkkunskaper. En anledning till 

att så få ungdomar från målgruppen åkt antogs berott på att sex till tolv månaders 

volontärtjänst var för lång tid för ungdomar som inte varit utomlands tidigare. Därför 

inrättades ytterligare ett delprogram - korttidsvolontärtjänst.  

(Bornemark, E/Ungdomsstyrelsen 2005, redaktör Schroeder, K. 2003, Schroeder, K. 2004, 

redaktör Stringham 2001, och
4
). 

 

Korttidsvolontärtjänst tre veckor – sex månader 

Korttidsvolontärtjänst har varit till för de ungdomar som behövt mer stöd och individuella 

lösningar för att göra volontärtjänst. De mottagande organisationerna har haft särskild 

kunskap och eventuell utrustning, så att platsen är anpassad till deltagarens speciella behov, 

exempelvis fysiska/mentala handikapp. Man har kunnat ansöka om bidrag för 

planeringsbesök där volontären och den sändande organisationen besökt mottagande projektet 

för ett par dagar. Korttidsvolontären har också haft möjlighet att ta med sig en stödperson 

under volontärtiden. (Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen 2005, redaktör Schroeder, K 2003, 

Schroeder, K 2004) 

                                                 
3 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11603.htm    
4
 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11603.htm 

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11603.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11603.htm
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Ung och Aktiv 2007-2013 
Sedan årsskiftet 2007 har EU program Ungdom bytt namn till Ung och Aktiv och fått ökade 

anslag. Budgeten för nuvarande period 2007-2013 är på 885 miljoner euro.  

Syftet är också fortsatt att främja samarbetet på ungdomsområdet i EU. Man vill underlätta 

ungdomars deltagande i det demokratiska livet, särskilt för missgynnade ungdomar och för de 

med funktionshinder. Programmet ska skapa gynnsammare förutsättningar för ungdomars 

rörlighet inom EU. Unga ska uppmuntras till initiativkraft, entreprenörsanda och kreativitet. 

 

Europisk volontärtjänst finns kvar i nya programmet Ung och Aktiv och för att öka antalet 

ungdomar som åker som volontär i Europa har åldersgränserna ändrats. Tidigare gällde 

volontärtjänsten ungdomar mellan arton och tjugofem år men nu kan deltagarna vara från 

sexton upp till trettio år. 

Man kan också fortsättningsvis skicka ungdomar på korttidsvolontärtjänst, från två veckor 

upp till tolv månader, i enlighet med EU:s inkluderingsprioritering (
5
).  

 

 

Litteratursökning 
En genomgång av LHS tidigare c-uppsatser har gjorts, vidare har Socialhögskolans databas 

över uppsatser och Bibliotekens sökkatalog Libris också använts. Sökorden har varit 

skolutbyte, volontär, internationellt arbete, miljöarbete, samhällsinsats. Sökning på internet 

utifrån dessa sökord på Googles sökmotor ledde vidare till Ungdomsstyrelsens hemsida. Där 

hittades rapporter och länkar till andra databaser, främst Salto-Youth Resource Centre där 

sökorden har varit EVS och short. 

 

 

Teoretisk bakgrund  
SCCT teori gällande karriärutveckling och Hägg och Kuoppas samtalsmodell har bedömts 

som relevanta för denna studie. Social Cognitive Career Theory har valts eftersom den 

redogör för hur en individs självskattning kan öka, när individen i en stödjande omgivning ges 

möjlighet att utveckla nya intressen och förmågor. St EVS avser att ge ungdomar detta stöd 

och dessa möjligheter. Hägg och Kuoppas samtalsmodell har valts då den används i 

vägledning och visar på likheter med St EVS olika arbetsfaser.   

 

SCCT Social Cognitive Career Theory   

SCCT är en valteori som utgår från att vi människor har en förmåga att utvecklas och 

förändras.  Även att vi påverkas av vår sociala kontext och att faktorer som socioekonomisk 

status, genus, etnicitet och kulturell bakgrund, ålder och funktionshinder påverkar våra 

karriärmöjligheter.  

 

Då intresse anses spela en stor roll i karriärval har SCCT en modell som förklarar hur 

yrkesmässiga intressen uppstår. Som barn och ungdomar blir vi i vår sociala kontext 

exponerade för olika aktiviteter som exempelvis hantverk, musik med mera som på något sätt 

kan relateras till yrkesval. Genom upprepade försök och återkoppling från betydelsefulla 

andra, exempelvis föräldrar, utvecklar vi successivt färdigheter. Vi lär oss om vår förmåga 

och vilka resultat vi kan förvänta oss om vi utför aktiviteten.  

 

                                                 
5
 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11080.htm, och 

http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_sv.pdf 

 

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11080.htm
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Då vi känner oss duktiga, det vill säga känner hög självskattning, och insatsen ger positiva 

resultat är sannolikheten stor att vi utvecklar ett intresse för aktiviteten. Det gör att vi sätter 

upp mål för att fortsätta eller öka vårt engagemang, vilket ökar chanserna till att vi får mer 

bekräftelse på vår kompetens, och så fortsätter det i en positiv spiral. Positiva erfarenheter av 

aktiviteter som kan relateras till ett yrkesområde breder väg för högre självskattning och 

positiva förväntningar inom just det området.    

Omvänt fungerar det så att vi inte blir medvetna om våra förmågor och utvecklar intresse för 

sådant som vi inte får chans att pröva på. Något som kan bero på kön och/eller uppväxtmiljö, 

funktionshinder m.m. Vår omgivning kan vara antingen stödjande eller hindrande för att vi 

ska utveckla vissa intressen.   

I vuxen ålder brukar de yrkesmässiga intressena vara relativt beständiga, men kan förstås 

ändras på grund av yttre omständigheter eller egna initiativ. Självskattningen är i sig inte 

något statiskt utan består av ett antal självuppfattningar och kan förändras. 

 

 

Hägg och Kuoppas samtalsmodell  

En samtalsmodell som kan användas vid vägledning. Samtalsledaren har olika huvuduppgifter 

under de olika faserna, men i verkligheten är gränserna inte så tydliga. Alla faser igenom ska 

förhållningssätt och arbetsmetoder sträva efter att stärka klienten. 

 

Steg 1 innebär att samtalsledaren ställer öppna frågor och sätter sig in i hur klienten uppfattar 

sin situation. Samtalsledaren respekterar klienten och att denne har tolkningsföreträde. 

Samtalsledare sammanfattar klientens version så att den godkänns av klienten.   

 

Steg 2 Samtalsledaren försöka vidga perspektiv och visa på hinder och möjligheter som 

klienten inte är medveten om. Tillsammans hjälps man åt att sätter upp mål, mål bestäms av 

klienten.  

 

Steg 3 Vidare görs en handlingsplan, något som också ska vara utifrån klientens vilja och 

önskemål. Samtalsledaren ger stöd och uppmuntran för genomförande, och hjälper till att 

efteråt utvärdera hur det har gått. 

 

 

Litteratur och forskningsanknytning 

Sortering och redovisning av insamlat material görs i rubriker som följer 

forskningsfrågeställningarna.  

 

Material skrivet om Short Term EVS/korttidsvolontärtjänst i Sverige eller på svenska har 

dock varit mycket begränsat. Det som finns är informationsmaterial och ett antal 

rapporter/utvärderingar om St EVS i Europa skrivna på engelska, och dessa har använts.  

När det gäller tidigare forskning om St EVS har det tyvärr inte heller funnits mycket att gå på.  

Två studier om hur volontärer upplevt programmet finns (Red. Amorim, L. 1999 & 

Ungdomsstyrelsen 2003:7) men dessa avser dock vanliga EVS inte St EVS och endast en 

minoritet av deltagarna är unga med färre möjligheter. Vidare hittades också en svensk c-

uppsats om programmets tillgänglighet för unga med färre möjligheter. Även denna författare, 

Rådberg (2004) har till stor del/övervägande fått hänvisa till olika rapporter.  
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Forskningsfråga 1. Vilka är argumenten för att använda Europeisk 

korttidsvolontärtjänst, enligt litteraturen?   
Ungdomsstyrelsen (2003:7) konstaterar att det vanliga EVS- programmet krävt mycket 

självständighet och personlig styrka av deltagarna. Då Ungdomsstyrelsen anser att trygghet är 

mycket viktigt för volontärens största möjliga behållning och personliga utveckling, 

rekommenderar de att deltagare som behöver extra stöd och hjälp istället erbjuds kortare 

volontärtjänst i organisationer som särskilt ser till ungdomarnas behov. I rapporten Stepping 

Stones – Impact of Short Term EVS (2006) skriver man också att ungdomar varken har pengar 

eller självförtroende för att åka utomlands en längre tid från början. St EVS är i många länder 

det enda finansierade program som möjliggör för ungdomar att få stöd att delta i internationell 

volontärtjänst.  

 

Programmet verkar också kunna förbättra ungdomarnas chanser på arbetsmarknaden och leda 

till minskad arbetslöshet. Nätverket Step-by-step har dokumenterat vad som hänt ungdomarna 

en månad efter volontärtjänsten. Av femtiofem ungdomar med färre möjligheter hade en dryg 

tredjedel hittat arbete, detta trots tidigare lång arbetslöshet. Vidare hade tretton procent 

påbörjat studier eller yrkesutbildning samt en femtedel var kvar i samma land de varit 

volontärer i eller flyttat till ett annat land (Red. Stringham, J. 2001).  

 

Även Rolles (2003) skriver att programmet minskar arbetslösheten för ungdomar med 

socioekonomiska hinder. Anledningen till detta skulle vara att ungdomarna får mer 

livserfarenhet och utvecklar färdigheter, som minskar skillnaderna mellan dessa ungdomar 

och ungdomar med mer privilegierad bakgrund. Hoogervoost m.fl.(2003) & Stringham (2001) 

skriver också att ungdomar som tidigare tagit emot hjälp från samhället, genom programmet 

får vara de som hjälper andra och känna sig behövda och stolta över att utföra något. 

Deltagarna får utveckla sin sociala kompetens, lära sig färdigheter som kommunikation och 

självdisciplin, att respektera andra och ta ansvar för sitt liv. De båda författarna tar upp att 

självkännedom och en mer positiv självbild är en viktig förutsättning för en yrkesmässig och 

social inkludering.  

 

Programmet ska dock inte blandas ihop med praktik eller lärlingsutbildning då det inte ger 

några officiella kvalifikationer (Schroeder, K 2004). Inte bör det heller ersätta lokala insatser 

och arbetsprogram menar Hoogervoost (2003). Däremot att det fungerar som ett avstamp då 

de flesta ungdomar som kommer hem från ST EVS är motiverade att söka arbete eller praktik 

(ibid.).  

Det framkommer också i rapporten “Stepping Stones - Impact of Short Term EVS”(2006) att 

arbetet med att få ungdomarna att se vad de vill göra här näst med sitt liv har blivit enklare 

efter St EVS. Något som skulle kunna bero på som Hoogervoost (2003) tar upp, att 

ungdomarna ges en chans att prova nya uppgifter och upptäcka nya förmågor och 

intresseområden, vilket leder till att de bättre vet både vad de vill och vad de inte längre vill 

göra i framtiden. Det kan tilläggas att i studien av det vanliga EVS-programmet (Red. 

Amorim, L. 1999) tyckte hälften av volontärerna att deltagande i EVS hjälpt dem att lära sig 

mer om sig själva samt vad de skulle vilja göra framöver. 

 

Deltagarnas personliga utveckling, också i form av ökad självkännedom och bättre 

självförtroende, är argument som flertalet om inte samtliga författare åberopar till förmån för 

programmet. (Schroeder, K 2004, Hogervoorst m.fl. 2003, Stringham, J. 2001, Inkinen, K. & 

Salto-Youth Resourse Centres 2006).  

 

Programmet kan också antas främja kulturell medvetenhet och positivare identitet i det 
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svenska samhället. Ungdomar som åkt på EVS berättar att de fått möta andra kulturer och 

religioner och anser att det gjort att de blivit mer toleranta samt att de också uppskattar 

Sverige mer (Ungdomsstyrelsen 2003:7). Ungdomar med dubbel kulturell identitet har i mötet 

med de andra nationaliteterna på volontärprojektet ansetts vara svenskar. Då detta inte varit 

fallet hemma i Sverige har erfarenheten i somliga fall resulterat i en ny självuppfattning och 

en positivare identitet i det svenska samhället. (Hogervoorst m.fl. 2003, Ungdomsstyrelsen 

2003:7).  

 

En annan fördel med volontärtjänsten som flera författare åberopar är att den kan vara en 

möjlighet för ungdomar som behöver komma bort från destruktiva relationer att börja om i 

nytt sammanhang (Bornemark & Ungdomsstyrelsen 2005, Rolles C. 2003). Stringham, 

J.(2001) skriver att vara på en ny plats med ett nytt språk och ny kultur kan vara utmanande 

men också ge mer självförtroende, självständighet och nya perspektiv. Det kan också leda till 

att ungdomen får distans till tidigare destruktiva beteendemönster. Samtidigt tar han upp att 

volontärtjänsten bara är en del av arbetet med ungdomen och att det som görs innan och efter 

volontärtiden har lika stor eller ännu större betydelse. Även Schroeder, K (2004) påtalar att 

ungdomen behöver får mycket stöd och hjälp att bearbeta sina problem för att undvika att St 

EVS bara blir en tillfällig lösning eller flykt.  

 

Sammanfattning av litteraturen avseende forskningsfråga 1 

 Ett finansierat volontärprogram för deltagare som behöver mera stöd och trygghet 

 Deltagarnas möjlighet att prova nya uppgifter och upptäcka nya intresseområden och 

talanger 

 Deltagarna blir motiverade till arbete eller praktik 

 Programmet leder till minskad arbetslöshet  

 Deltagarnas personliga utveckling; självförtroende, självkännedom, kulturell 

medvetenhet 

 Deltagarna får möjlighet att starta om i ny miljö 

 

 

 

Forskningsfråga 2. Vad innebär det konkreta arbetet med programmet, enligt 

litteraturen?  

Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen (2005) beskriver arbetsgången som uppdelad i fyra olika 

faser; Orienteringsfas, Förberedelsefas, Aktivitetsfas samt Uppföljningsfas. Modellen 

kommer att användas i uppsatsen i samband med denna fråga (forskningsfråga 2). 

  

 Orienteringsfas - hitta ungdomar som vill åka och anpassa/matcha med ett projekt 

 Förberedelsefas   - vad som görs före volontärtiden 

 Aktivitetsfas - när ungdomen är volontär utomlands 

 Uppföljningsfas - vad som görs när volontären kommer hem 

 

 

Orienteringsfas 

Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) skriver att ungdomar som inte känner till 

volontärtjänst kan tycka att det verkar vara dumt att åka utomlands och arbeta gratis. Därför 

behöver man förklara mer vad volontärtjänsten innebär. Dessutom är det bra att prata med 

ungdomen om dennes liv och vilka drömmar och mål som finns för framtiden, både på kort 

och på lång sikt. Kan man relatera volontärtjänsten till något som ungdomen vill göra är det 
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lättare att motivera henne/honom att prova volontärtjänst skriver Schroeder (2004).  

 

När man informerar ungdomar om volontärtjänsten bör man ge olika argument och få det att 

låta roligt och koppla det till ungdomarnas värld, exempelvis hobbyer och intressen kan man 

läsa i rapporten ”Report SALTO TC on Inclusion & EVS” (2001) . Det är bra att använda ett 

enkelt och konkret språk och att ge detaljerad information om vilket stöd som finns 

tillgängligt för att minska oro. Man kan också låta ex-volontärer med liknande bakgrund få 

informera nya ungdomar om sina erfarenheter.  

 

Ungdomarna måste också ges tid till frågor och eventuella betänkligheter, slutligen är det 

deras beslut om de vill eller inte vill delta (ibid.). Abad Pacheco m.fl. (2004) skriver att det 

också kan vara bra att känna till att ungdomar kan vara hårt kontrollerad av föräldrar, eller 

vara under sociala och lagliga restriktioner som påverkar deras frihet att delta eller närvara. 

Enligt Salto-Youth Resourse Centres (2001) är det inte ovanligt att man möter motstånd i 

ungdomens omgivning, som inte förstår nyttan med programmet och vill skydda ungdomen 

från misslyckanden.  

Därför bör rekrytering och motivering också riktas till ungdomens familj och vänner och 

andra personer som är betydelsefulla för ungdomen och som kan påverka ungdomens beslut, 

exempelvis ungdomsledare och socialarbetare. Genom att vara påläst om detaljer och 

procedurer med programmet samt dess möjligheter och begränsningar kan man försöka 

minska det här motståndet. Författarna råder till att berätta om fördelarna men också ärlighet 

gällande möjliga problem samt lösningar på dessa.  

 

Slutligen underlättar det också om man känner de mottagande organisationer väl, att känna de 

organisationer/ ungdomsledare, socialarbetare som man ska träffa och försöka övertyga. 

(ibid.) Det kan också vara bra att involvera föräldrarna, att få dem att bidra med kunskap både 

för individen, gruppen och projektet menar Abad Pacheco m.fl. (2004).  

 

Allra bäst är det förstås om man kan få till ett samarbete mellan de yrkesgrupper som är 

involverade i ungdomen, till exempel psykolog, arbetsförmedlare m.fl. Volontärutbytet kan 

innebära många förändringar för ungdomen och arbetet med St EVS är som mest effektivt när 

det kompletterar det arbete som görs för ungdomen på hemmaplan (Schroeder 2004). 

 

Rådberg (2004) skriver att unga med färre möjligheter har ett lågt deltagande i programmet 

och att en anledning till detta kan vara brist på information. Både ungdomar och yrkesgrupper 

som arbetar med ungdomarna behöver känner till att programmet finns. Ett förslag är att 

information om EVS skulle kunna finnas på gymnasieskolor eftersom de flesta ungdomar går 

där.  Men enbart att informationen når ut till ungdomarna är dock inte tillräckligt, många kan 

avstå från att söka på grund av dåligt självförtroende och rädsla för att misslyckas. Det är 

viktigt att även organisationer/individer som arbetar med ungdomar från målgruppen får 

kännedom om EVS-programmet (ibid.). 

 

Vidare gäller det att försöka hitta rätt ungdomar och rätt tillfälle i deras liv för EVS skriver 

Salto-Youth Resourse Centres (2001). För att avgöra detta samt vilket projekt som är lämpligt 

bör sändande organisationen känna till ungdomen och dennes situation (ibid.). Hogervoorst 

m.fl.(2003) tar upp att man behöver få veta vilka färdigheter, styrkor och behov ungdomen 

har samt de eventuella hinder som finns. Man bör också klargöra vad ungdomen vill lära sig 

då volontärtjänsten inte ska vara målet utan istället fungera som hjälp för ungdomarna att 

komma närmare sina egna personliga mål.  

När det gäller att hitta passande projekt för en volontär kan det vara något som tar tid, enligt 
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Hogervoorst m.fl. Men Rolles rekommenderar att just mycket tid bör ägnas åt ägnas åt detta. 

Det är också viktigt att sändande organisationen har förståelse för vilken typ av projekt som är 

lämpligt för ungdomen (Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen 2005). Utifrån en bedömning av 

ungdomens självständighet kontra dess behov av stöd och struktur finns en uppdelning i tre 

olika grupper. 

 Utföraren är ganska självständig, hon/han tar egna initiativ och klarar av relativt fria 

arbetsuppgifter. Utföraren kan arbeta i sociala projekt med till exempel barn eller gamla. 

Användaren har ett större behov av stöd och struktur. Han/hon deltar i aktiviteter men tar 

oftast inte egna initiativ. Observatören är en deltagare som har svårt att delta aktivt men som 

lär sig i socialt samspel och får nya insikter genom observation.  

 

Användaren och observatören passar bättre i praktiska projekt med fysiska arbetsuppgifter, till 

exempel renoveringsprojekt eller skapande verksamhet som sport, konst eller musik(ibid.). 

Projekt som också passar ungdomar med socioekonomisk bakgrund, enligt Schroeder, K 

(2004) eftersom många av dessa saknar social kompetens samt innebär mer konkreta 

uppgifter.   

 

Slutligen tar både Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) och Hogervoorst m.fl.(2003) upp 

att man bör arbeta med kända partner när det gäller korttidsvolontärtjänst. Det är av största 

vikt att man har förtroende för och delar synsätt med de ungdomsledare som man skickar 

volontärerna till. Det är också viktigt att informera mottagande organisationen, givetvis med 

respekt för volontären, om sådant som kan förhindra att ungdomen blir till fara för sig själv 

och andra, tillägger Hogervoorst m.fl. (2003). 

 

 

Förberedelsefas 

Hogervoorst m.fl. (2003) anser att tiden för förberedelse bör vara mellan en till fyra månader. 

Det är viktigt att det inte dröjer för länge innan resan blir av eftersom volontären då kan 

tröttna eller få förhinder.  

Salto-Youth Resourse Centres (2001) menar att många ungdomar som kommer från en 

bakgrund med sociala begränsningar lever ostrukturerade liv. För att EVS inte ska bidra till 

ytterligare förvirring är förberedelsen viktig, så att ungdomarna förstå syftet och värdet med 

EVS-erfarenheten. Förberedelsen kan också ge dem en chans att tänka över problematiska 

situationer som de kan möta och hur de ska agera då (ibid.). Rolles (2003) skriver att 

förberedelsen har stor betydelse för volontärens kapacitet att fullfölja ett EVS projekt.  

 

Rolles (2003) och Hogervoorst m.fl.(2003) skriver att förberedelserna bör innefatta 

språkträning, att träffa andra volontärer och ex-volontärer samt deltagande i liknande 

volontärprojekt i hemlandet för att bättre förstå vad det innebär. Detta då somliga ungdomar 

som åkt till ett volontärprojekt inte förstått att de där måste utföra sysslor och lära sig språket 

(Rolles 2003). Även fritiden har rapporterats vara ett problem för en del enligt mottagande 

organisationer. Salto-Youth Resourse Centres (2001) skriver att volontären under projektet 

har 4-6 timmar ledig tid per dag. För att undvika att volontären blir uttråkad rekommenderar 

de att ungdomen utövar de intressen (sport, hobbyer) som denne gör hemma. Man kan höra 

med mottagande projektet vilka aktiviteter som finns tillgängliga i projektet samt be dem 

kontakta lokala klubbar och föreningar (ibid.).  

 

Vidare bör volontären ges tillgång till material om värdlandet och mottagande projektet 

(Hoogervoost 2003). I de fall ungdomarna har studiesvårigheter eller kort skolgång är det bra 

om man inte har för mycket uppgifter som påminner om skolan. Mer visuellt material kan 
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behövas och att man pratar eller visar istället för skriver och läser. (Amorim 2002). 

 

Hoogervoost (2003) förslås att förberedelserna inte enbart är individuella utan även innefattar 

kollektiva moment så att ungdomarna förbereds på att uttrycka sig i en grupp. Kulturkrockar 

och konflikthantering är ämnen som kan diskuteras (ibid.).   

Redan i detta skede är det också bra att börja titta på vad som finns för volontären att göra när 

denne kommer hem igen (ibid.). Förberedande besök på volontärprojektet rekommenderas 

samt en realistisk arbetsbeskrivning för att volontären ska kunna avgöra om det är ett lämpligt 

projekt (Rolles 2003).  

 

Mottagande kontaktpersonen måste också få nödvändiga upplysningar för att kunna handleda 

ungdomen på bästa sätt. Om ungdomen begått kriminella handlingar eller tidigare haft hälso- 

eller drogrelaterade problem ska sändande organisationen meddela detta, gärna med 

ungdomens medgivande (Amorim 2002).  

Ungdomen föreslås också göra en hälsokontroll när han/hon fått reda på att de blivit antagna 

för ett volontärprojekt.(ibid.). Praktiska saker man kan behöva ordna gäller reseförsäkring, 

pass med mera och se till att volontären har en detaljerad resebeskrivning, nummer till 

kontaktperson i värdlandet samt att någon kommer och möter volontären vid slutdestinationen 

(Salto-Youth Resourse Centres 2001). 

 

 

Aktivitetsfas  

När volontären är utomlands på volontärprojektet är det den mottagande organisationen som 

ansvarar för att introducera volontären i projektet och volontären har rätt till individuell 

handledning under hela tiden. Vidare ska volontären få språkundervisning, ett bra boende och 

mat (Hoogervoost 2003). Landets nationella kontor ska även kalla volontärerna till en 

ankomstkurs samt en mitt-terminskurs där volontären får möjlighet att träffa andra unga 

volontärer.  

Den sändande organisationen behåller kontakten med både volontären och med den 

mottagande organisationen under aktivitetsfasen. Detta för att försäkra sig om att allt går bra 

och för att hjälpa till vid eventuella problem (ibid.). Kontakten är också viktigt för att 

uppföljningsfasen ska bli bra. Sändande organisationen som ska förbereda hemkomsten 

behöver stämma av med mottagande organisationen om ungdomen håller samma kurs eller 

ändrat inriktning menar Hoogervoost (2003). Att hemkomsten förbereds är avgörande för att 

ungdomen inte ska hamna tillbaka på ruta ett väl hemma igen, då positiv utveckling och 

lärande kan övergå i frustration (ibid.). 

 

Om någon allvarlig händelse skulle inträffa är det sändande organisationens ansvar att 

kontakta ungdomens familj, bland annat eftersom det underlättar att man pratar samma språk. 

Det är också viktigt att tänka på att även i de fall där volontären inte är direkt inblandad i en 

olycka eller nödsituation så behöver ungdomen mycket stöd för att bearbeta en stressfylld 

situation (Salto-Youth Resourse Centres 2001). Vidare kan det vara bra om man förberett med 

en katastrofplan, så att både sändande och mottagande organisation vet vad de ska göra i ett 

nödläge Libreau, G (2000). 

  

 

Uppföljningensfas  
Hogervoorst m.fl.(2003) skriver att uppföljningen ska baseras på vad som ungdomen och 

sändande ungdomsledaren har bestämt innan volontärtiden. I överenskommelse mellan 

volontär och ungdomsledare kan förstås de här idéerna/målen ändras och utvecklas.  
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Stödarbetet baseras på ungdomens volontärerfarenhet och utvärderingen görs tillsammans 

med den unga personens kontaktperson i relevant social struktur, exempelvis 

karriärvägledning. (ibid.)  

 

Personen som har hand om utvärderingen ska inte bedöma utan arbeta tillsammans med 

ungdomen i en stödjande och konstruktiv anda, menar Amorim med flera (2002). 

Utvärderingen innebär bland annat att man jämför förväntningarna med hur det blev, att man 

pratar om positiva och negativa erfarenheter och i de fall det behövs är ett stöd för volontärer 

som vid hemkomsten upplever en motsatt kulturchock.  

 

För att synliggöra den utveckling som volontären går igenom bör utvärderingar upprepas. 

Utvärderingar i grupp kan också vara motiverande och bekräftande, då ungdomen får 

möjlighet att jämföra sina erfarenheter med andra. Volontären blir medveten om sina framsteg 

och att berätta för andra om sina framgångar ger social status och erkännande som kanske 

volontären inte känt tidigare (ibid.).  

 

Att involvera ungdomarna i förberedelsen av nya volontärer är ett annat sätt att visa 

volontären att hon/han äger en viktig erfarenhet att dela (ibid.). Vidare föreslår Rådberg 

(2004) att tillfällen ges för volontärerna att rapportera och informera vad de varit med om till 

andra ungdomar. Det skulle troligtvis också öka intresset för EVS-programmet och ge nya 

deltagare(ibid.).  

Men då behöver ungdomarna först få hjälp att reflektera och bearbeta sina erfarenheter, 

särskilt de negativa framkommer i studien gjord av Red. Amorim (1999). Annars finns risken 

att det de berättar snarare avskräcker än motiverar andra ungdomar. 

 

Att ungdomarna får prata om sina upplevelser med någon vuxen är också en förutsättning för 

att de ska kunna tala om vad resan betytt för deras personliga utveckling (Ungdomsstyrelsen 

(2003:7). De som inte fått någon hjälp och som inte informerat andra hade svårare att prata 

om detta och berättade istället om roliga händelser och sol och värme.  

 

Enligt Rolles (2003) önskar också volontärerna mera hjälp och stöd efter volontärtiden. Hjälp 

med vad de ska göra, att hitta jobb med mera och att kunna prata om sina erfarenheter med 

någon som förstår och som kan hjälpa dem att förstå vad de lärt sig. 

I Red. Amorim (1999) studie, hade majoriteten av volontärerna fått någon typ av uppföljning 

efter hemkomsten. För somliga var det en eller ett par dagar i en stor grupp med många 

volontärer samlade. Andra fick göra den som en individuell intervju med en ungdomsledare, 

vilket uppskattades av volontärerna. Det gav dem tillfälle att fråga mer personliga frågor och 

få vägledning relaterad till deras bakgrund och speciella behov.  

 

Det fanns också från volontärerna en önskan om att få träffas och prata om sina tankar och 

känslor under en längre tid, då många menade att det var svårt att avhandla dessa viktiga 

erfarenheter på bara ett eller par dagar. Författarna är medvetna om att många organisationer 

inte har råd eller tid med den här individuella återintegreringen av ungdomarna. Men föreslår 

ändå att mer hjälp ges till volontärerna gällande frågor som rör utbildning och karriär, något 

få volontärer säger sig ha fått hjälp med. Man tror att detta skulle underlätta volontärernas 

återintegrering, eftersom många blivit exponerade för nya idéer och möjligheter.(Red. 

Amorim 1999)  

 

Det framkom också att stöd eller brist på stöd i volontärernas omgivning hade direkt betydelse 

för om ungdomarna upplevde att de har en lätt eller svår återintegreringsprocess (Red. 
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Amorim studie (1999). Särskilt utsatta var de ungdomar som återvände till en tillvaro med 

många svårigheter (arbetslöshet, få vänner, problem med familjen osv.) och som dessutom 

inte kände att de hade någon i sin omgivning som ville lyssna på vad de varit med om. De 

hade heller ingen kontakt med sin sändande organisation och kände sig inte bekväma med att 

bara komma förbi. Författarna vill uppmärksamma sändande organisationer på att somliga av 

deras volontärer kan tillhöra denna grupp och påminna om det ansvar organisationerna har för 

hemkomna ungdomar.   

 

Att återvända hem kan verka lätt men är ofta svårt när det gäller unga med social bakgrund. 

Tillbaka igen möter ungdomen samma utmaningar som hon/han lämnade till exempel droger, 

sociala problem etcetera (Amorim 2002). Ungdomen kan också ha genomgått förändringar 

under utlandsvistelsen, medan familj och vänner som inte varit med förväntar sig att 

ungdomen är precis samma person som innan resan (ibid.). Också Stringham, J (2001) skriver 

att det kan vara svårt för ungdomen att komma hem och menar att det är sändande 

organisationens ansvar att erbjuda omedelbar uppföljning. Kontakten med ungdomen behålls i 

många fall månader eller till och med år efter EVS (ibid.).  

 

Ytterligare något som kan vara krångligt är att komma in i systemet igen (ex, att få 

socialbidrag, arbetslöshetsersättning) efter hemkomsten och det kan behövas mycket hjälp 

från ungdomsledare på sändande organisation. Därför kan det vara bra att marknadsföra 

programmet och informera arbetsförmedling och socialkontor om fördelarna med EVS menar 

Amorim (2002).  

 

I vissa länder finns samarbete mellan arbetsförmedlingar och sändande organisationer för att 

ge arbetslösa ungdomar en arbetserfarenhet utomlands (ibid.). Något Hoogervoost är positiv 

till eftersom mångas ungdomar är inskrivna i nationella stödprogram.  

Dock ska korttidsvolontär-programmet inte blandas ihop med praktik och ger inga officiella 

meriter, skriver Schroeder (2004). Snarare är St EVS som mest effektivt när det kompletterar 

det arbete som görs för ungdomen på hemmaplan och ett redskap för ungdomen att nå sina 

långsiktiga personliga mål.  

 

 

Sammanfattning av litteraturen avseende forskningsfråga 2 

 

Orienteringsfas 

 Informera om St EVS och förklara vad volontärtjänst är 

 Sammankoppla St EVS till något som ungdomen vill göra 

 Var medvetenhet om volontärens mognadsnivå och ägna mycket tid åt att hitta ett 

passande projekt 

 Samarbeta med kända organisationer där ni delar synsätt och förtroende finns 

 Ge information om volontären som mottagande organisationen behöver  

 

Förberedelsefas 

 Förbered med språkträning och material om landet, mottagande projektet 

 Låt volontärerna träffa andra volontärer och ex-volontärer 

 Åk med volontären på förberedande besök 

 Planera fritidssysselsättning för volontären under aktivitetsfasen 

 Diskutera kulturkrockar och konflikthantering 
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Aktivitetsfas 

 Håll fortsatt kontakt med sändande organisationen och volontären 

 Sändande och mottagande organisation börjar planera för hemkomst 

 

Uppföljningsfas 

 Utvärdering med volontären 

 Hjälp volontärerna att återintegreras i vardagen samt att planera för framtiden 

 Låt volontärerna informera 

 Uppmuntra volontärerna att behålla kontakt med andra volontärer och mottagande 

organisationen 

 Där deltagarna är inskriva på exempelvis arbetsförmedlingen förespråkas samarbete 

mellan de olika aktörerna 

 

 

 

Forskningsfråga 3. Vilka ungdomar kan delta i programmet och under vilka 

förutsättningar är det lämpligt, enligt litteraturen?  

Programmet korttidsvolontärtjänst är till för ungdomar med begränsade möjligheter 

(Bornemark & Ungdomsstyrelsen 2005). Eller för ”ungdomar med färre möjligheter” som de 

oftare benämns i litteraturen (Abad Pacheco mfl. 2004, Amorim m.fl. 2002).  

 

Bornemark & Ungdomsstyrelsen 2005 menar att ungdomarna kan begränsas av en eller flera 

faktorer och har följande kategorier;  

 Ekonomi – låg levnadsstandard, socialbidragstagare, arbetslösa 

 Utbildningsbakgrund - inte gått klart skolan eller har inlärningsproblem 

 Social bakgrund - blivit föräldrar vid ung ålder, eller som inte vana att ta för sig, haft 

problem med kriminalitet, missbruk eget eller andras.  

 Geografisk bakgrund – bor i områden i glesbyggd eller områden med stor social utslagning  

 Kulturell bakgrund – flykting- eller invandrarbakgrund, etniska minoriteter, utanförskap och 

segregering. 

 Handikapp - fysiska eller mentala handikapp, psykisk sjukdom eller kroniska sjukdomar  

 

Abad Pacheco m.fl. (2004) skriver att det är faktorer som utgör hinder för ungdomar att få 

tillgång till formell utbildning, internationell rörlighet, ett aktivt medborgarskap, samt 

delaktighet och inflytande i samhället generellt. Samtidigt påpekar Bornemark & 

Ungdomsstyrelsen (2005) att man är medveten om att inte alla ungdomar som ingår i en eller 

flera av ovanstående kategorier upplever svårigheter i livet. Att man ändå väljer att ha dessa 

kategorier beror på att man vill visa på att stödet inte bara behövs på individnivå. Med en 

samlande formulering för ungdomar som behöver stöd man kan lättare verka för förändring 

(ibid.). 

I Rådbergs studie av programmet (2004) kan man vidare läsa att Ungdomsstyrelsen behöver 

bli bättre på att nå ut med programmet till de två senare kategorierna, det vill säga unga 

immigranter och unga med funktionshinder.   

    

För att möjliggöra deltagande i programmet under säkra förhållanden är det är viktigt att man 

vid rekrytering och val av volontär är medveten om ifall ungdomen visar symptom på 

personliga eller sociala problem. Då kan volontären orienteras mot rätt projekt eller andra mer 

skyddade sociala aktiviteter skriver Libreau, G (2000).  
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Sändande organisationen behöver också känna till ungdomen och dennes situation för att få en 

uppfattning om det är rätt läge för ungdomen att åka på EVS (Salto-Youth Resourse Centres 

2001). Exempel på sådant som kan vara bra att veta är vilka konsekvenser en vistelse 

utomlands skulle få för ungdomens relationer, han/hennes ekonomiska situation och möjlighet 

till individuella eller familjemässiga förmåner.  

Hoogervoost (2003) skriver att mer allmänt ska man också gå på ungdomsledarens intuition 

om det är rätt åtgärd för ungdomen. Vidare ska ungdomen verka tillräckligt motiverad för att 

åka och befinna sig i ett konstruktivt tillstånd. (ibid.).  

 

Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005), Rolles C.( 2003), m.fl. menar att volontärtjänst kan 

vara en möjlighet för ungdomar som behöver komma bort från destruktiva relationer att börja 

om, i nytt sammanhang. Även Inkien, K & Salto-Youth Resource Centres anser att St EVS 

ger ungdomar en trygg och stödjande miljö för till exempel kriminella som möts av positiva 

förväntningar i projektet istället för de negativa de är vana vid hemma. 

 

Samtidigt skriver Schroeder, K (2004) är det viktigt att volontärtjänsten inte användas som en 

flykt från svåra situationer hemmavid, eftersom ungdomarna tar sitt känslomässiga bagage 

med sig utomlands. Hon skriver att volontärtjänst inte alltid är lämpligt, utan att det för vissa 

ungdomar kan göra mer skada än nytta. Ungdomar som redan är sköra kan bli ännu mer 

förvirrade i en ny kontext, och en del ungdomar har dessutom upplevt många misslyckanden 

och ST EVS bör inte bli ytterligare ett. Enligt henne är det mycket viktigt att organisationen 

känner de deltagare de skickar iväg så att ungdomen får det stöd han/hon behöver, och hjälp 

att bearbeta eventuella problem både som före och under aktivitetsfasen och sen slutligen när 

han/hon återvänder hem. (ibid.). 

 

Utöver att känna deltagaren väl och ge tillräckligt med stöd, annan sak som framförs av både 

Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) och Hogervoorst m.fl.(2003) angående 

korttidsvolontärtjänst är att man bör arbeta med kända partner. Att det är av största vikt att 

man har förtroende för och delar synsätt med de ungdomsledare som man skickar 

volontärerna till.  

 

Vidare är det viktigt att informera mottagande organisationen, givetvis med respekt för 

volontären, om sådant som kan förhindra att ungdomen blir till fara för sig själv och andra, 

tillägger Hogervoorst (2003). Exempel på särskilda problem som bör kommuniceras är 

allvarliga sjukdomar eller allergier, ätstörningar, tidigare missbruk, självmordsförsök och 

depression Libreau, G (2000). Endast den person på mottagande organisationen som har 

direkt ansvar för ungdomen/volontären bör hållas informerad, så att särskild uppmärksamhet 

kan ges i behov av riskfulla situationer. Även för att volontären ska få hjälp att hitta lämpligt 

projekt, boendeform beläget i lämplig miljö, rätt stöd osv.  

 

Sändande organisationen behöver motta försäkran från mottagande organisationen att den 

ansvariga känner till och kommer att kunna hjälpa volontären ifall problem skulle uppstå. 

Både sändande och mottagande organisation behöver känna sig säkra på att ungdomens 

potentiella problem inte kommer att utgöra ett hinder för deltagandet (Ibid.). 

 

Sändande organisationen bör också göra en bedömning av ungdomens nivå av självständighet 

kontra dess behov av stöd och struktur, för att avgöra vilket projekt som är lämpligt. 

Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen (2005) nämner tre typer av volontärer; utförare, 

användare, observerare som kan användas för att lättare välja lämpligt projekt. Samt att det 

för sändande och mottagande organisationerna kan underlätta förståelsen om vilken grad av 
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stöd som behövs.  

 

Sammanfattning av litteraturen avseende forskningsfråga 3 

 Ungdomar som kan skickas är till exempel de med; kort eller avbruten skolgång, 

studiesvårigheter, sociala problem ex missbruk, kriminalitet, socialbidrag eller 

arbetslösa, funktionshinder (mentala/fysiska), kroniska sjukdomar, flykting- eller 

invandrarbakgrund, boende i glesbyggd eller områden med stor social utslagning. 

 Genom att känna ungdomen och dennes situation kan man få uppfattning om det är 

rätt tillfälle för EVS  

 Ungdomen måste få tillräckligt stöd före, under och efter EVS 

 Arbeta med kända projekt/organisationen som delar sändande organisationens 

värderingar 

 Sändande organisationen bör utlämna konfidentiell information till mottagande 

organisationen, som kan vara avgörande för volontärens hälsa och säkerhet 

 Ungdomen ska vara motiverad för programmet och inte använda det som flykt från 

någonting 
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METOD  
 

Vald forskningsmetod 
I den här uppsatsen har litteraturstudier samt intervjuer kombinerats. Detta för att få fram en 

så omfattande information som möjligt. Litteraturen ger bredd och intervjuerna djup, så att de 

kompletterar varandra.  

En kortare presentation av den litteratur som använts finns (se bilaga nr 1). Intervjuerna har 

gjorts med tre personer på sändande organisationer om hur var och en av dem går till väga, 

varför de använder St EVS samt vilka ungdomar de skickar. Intervjuerna har varit delvis 

strukturerade med teman och frågeområden. Svaren är olika och skiljer sig från varandra, 

vilket kan tillföra ytterligare kunskap och förståelse för det undersökta. Informanterna svarar 

också liknande ibland, men det finns inga anspråk på att resultatet som framkommer skulle 

vara möjligt att generalisera utifrån, det kan bara sägas gälla för de personer som intervjuats.  

 

 

Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Personer som arbetar med Europeisk korttidsvolontärtjänst togs fram via sökning på internet 

och Ungdomsstyrelsen hjälpte också till med förslag på organisationer. Information om 

studien och förfrågningar till nio organisationer/personer skickades via e-post (se bilaga nr 2) 

och intresserade ombads att svara. Tre svar kom in och efter telefonsamtal med dessa personer 

(se bilaga nr 3) bestämdes tid och plats för respektive intervju.  

 

Planen att ringa alla nio personerna övergavs för att spara tid, då bara tre intervjupersoner 

behövdes. Tre ansågs som ett lagom antal då viss variation i resultatet eftersöktes, det vill 

säga att intervjupersonernas olika förutsättningar och erfarenheter skulle ge ökad bredd/fler 

infallsvinklar på forskningsfrågorna. Samt att tre intervjuer ansågs tillräckligt för att vara 

hanterbart utifrån tidsperspektivet.  

 

 

Datainsamling 
Intervjuerna har genomförts på olika orter i Sverige och spelats in på bandspelare. Detta för 

att koncentrera uppmärksamheten på intervjupersonen, frågorna och helheten.  

En intervjuguide (se bilaga nr 4) med frågor och frågeområden har använts som också 

intervjupersonen fått ta del av via e-post före intervjun för att kunna förbereda sig.  

 

Det var planerat att varje intervju skulle ta cirka trettio minuter men det blev bara den första 

som hölls sig inom den utsatta tiden. De andra två intervjuerna var på nästan en timme var. 

Det kan till viss del förklara varför informanterna Bibbi och Calle ger mer omfattande eller 

längre svar, och får lite mer utrymme i uppsatsen. En mycket kort kompletterande 

telefonintervju har hållits med Anna för att få svar på enstaka frågor som glömdes.  

 

Bandinspelningarna har transkriberats till anteckningsblock som överförts till datorn, en 

mycket tidskrävande procedur.  

 

 

Validitet  
Det är min uppfattning att uppsatsen svarar mot sitt syfte och frågeställningar, det vill säga att 

jag undersöker det jag sagt mig undersöka. Uppsatsen lyfter fram Europeisk 
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korttidsvolontärtjänst och granskar om programmet kan användas vid vägledning. 

Forskningsfrågorna ger svar på vilka argument som finns för att använda programmet, hur 

arbetet med St EVS går till samt vilka ungdomar som kan delta. 

 

Angående resultaten har intervjuerna fått kortas ner ordentligt och resultatet består 

övervägande av sammanfattningar. Trots att transkriberingarna legat till grund för dessa är jag 

medveten om att det finns risk för misstolkningar. För att i möjligaste mån undvika detta har  

informanterna fått läsa och godkänna de sammanfattningar som gjorts av deras svar i 

resultatdelen. Så detta borde ändå ge en viss tillförlitlighet. Dock har de läst dem ganska långt 

efteråt eftersom transkriberingen och sammanfattningarna av dessa tog tid. Det kan givetvis 

också inverka på vad de kommer ihåg av intervjun.  

  

 

Etiska ställningstaganden 
Arbetet med uppsatsen har följt de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa kan sammanfattas i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informanterna har blivit underrättade att deras deltagande i studien är frivilligt och att de när 

som helst kunnat avbryta sin medverkan. De har också informerats om syftet och om att deras 

svar enbart används av uppsatsskrivaren och till den här studien. Informanterna har fått läsa 

och godkänna de sammanfattningar jag gjort av deras svar som står under resultatet. 

 

Då det inte är så många som arbetar med Europeisk korttidsvolontärtjänst är det möjligt att det 

går att känna igen de sändande organisationer som blivit intervjuade. Främst av andra som 

arbetar med samma sak och av Ungdomsstyrelsen. Kanske gör det inte så mycket för 

intervjupersonerna, en av intervjuperson sade själv att denne inte behövde vara anonym. Men 

eftersom anonymitet lovades inledningsvis bestämdes att inte ändra detta i senare skede, så 

varken namn på intervjupersoner, organisation eller orten där de verkar har skrivits ut. Detta 

också med hänsyn tagen till att de deltagare som förekommit som belysande exempel inte ska 

kunna kännas igen. Även om det är tänkt att vara positiva exempel kan det vara av känslig 

karaktär för deltagaren. Därför utelämnas också när eller till vilket land deltagarna åkte. 
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RESULTAT 

Data sorteras och redovisas i rubriker som följer forskningsfrågeställningarna. Här ges först 

en kort presentation av informanternas bakgrund. 

 

Informanternas bakgrund  
Anna är arbetskonsulent inom det kommunala arbetsmarknadsprogrammet och arbetar med 

arbetslösa ungdomar mellan arton och tjugofem år. Hon har cirka ett års erfarenhet av St 

EVS/EVS. 

 

Bibbi är ungdomssamordnare inom den kommunala verksamheten där St EVS/EVS är ett av 

flera ansvarsområden. Hon har fyra års erfarenhet av programmet. 

 

Calle är yrkesvägledare/arbetskonsulent på kommunens arbetsmarknadsförvaltning, men 

arbetar med St EVS/EVS på sin fritid i en ideell förening. Han har tre års erfarenhet. 

 

 

Forskningsfråga 1. Vilka är argumenten för att använda Europeisk 

korttidsvolontärtjänst?   

Anna 

Anna säger att anledningen till att hon använder korttidsvolontärtjänsten är att det ger 

ungdomarna nytt perspektiv på livet, de träffar nya människor och får nya idéer. Att 

programmet breddar ungdomarnas möjligheter att gå vidare i livet, gällande arbete och 

sysselsättning. Självförtroendet ökar och de vågar ta för sig mer.  

 

För samhället blir det sparade kostnader då ungdomarna försvinner som arbetslösa och hon 

tror inte att de kommer tillbaka i systemet
6
. Ytterligare en positiv bieffekt för samhället hon 

kan tänka sig är den turism som kommer sig av att ungdomarna får vänner som vill komma 

och hälsa på i staden. 

  

Anna säger att hon förespråkar korttidsvolontärprogrammet för att de då har möjligheten att 

förlänga vistelsen om de trivs bra. Hon menar att det är att ta första steget att komma iväg, 

som är det mest krävande. Att det inte räcker att volontärprogrammet är gratis och resan är 

betald utan att många av ungdomarna behöver mycket trygghet. Hon säger att 

korttidsvolontärprogrammet innebär ordnat boende när man kommer dit och någon som tar 

emot på flygplatsen. Att den tryggheten finns tycker Anna är viktigt att förmedla till 

ungdomarna redan från början. 

 

En tjej som Anna skickade utomlands som korttidsvolontär ett par månader trivdes så bra på 

projektet att hon övergick till att bli långtidsvolontär. Om henne säger Anna;  
”Jag tror att hon är en helt annan person till det positiva. Jag tyckte att hon var en väldigt trevlig ung 

kvinna redan innan men hon har fått ett helt annat perspektiv på världen och människor. Ja hon har 

växt väldigt mycket tror jag. Och när hon var här så berättade hon att hon fått så himla många nya 

vänner i utlandet, jag tror att det har gett henne väldigt mycket. Det är därför som jag känner att jag 

önskar att fler kunde åka iväg på det här.”  

 

 

                                                 
6
 som arbetslösa/bidragsberoende (uppsatsförfattarens anmärkning) 
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Bibbi   

Bibbi; ”Det är bra därför att det stärker individen självklart och jag har jobbat på AF och på så sett har jag ju 

sett en hel del åtgärdsprogram och har över huvudtaget arbetet med arbetsmarknadsfrågor sedan 98 och det här 

är det i särklass bästa arbetsmarknadspolitiska program som finns … och det är dessutom GRATIS! Kostar nada 

för kommun och stat.” 

Bibbi påtalar att Europeisk volontärtjänst, EU program Ungdom, ligger under 

utbildningsområdet hos EU och ses som en utbildning.  Där pratar man om livslångt lärande 

och ’learning by doing’ – och det är just vad det är, tycker Bibbi. Hon säger att hon också ser 

det som en demokratifråga, då programmet vänder sig till grupper som inte annars skulle 

skaffa sig internationell erfarenhet.   

 

Ekonomiskt sett är det en ren besparing för samhället säger hon, då aktivitetsstöd, a-kassa 

eller socialbidrag inte betalas ut under tiden som ungdomen är utomlands. Kanske betalar 

socialtjänsten fortfarande hyra för lägenheten men till exempel inte bistånd för mat. Hon 

berättar att hon skriver ner exakt hur mycket stipendium som de får för arbetet med EVS. Då 

talar man det språk som politikerna förstår säger hon. Men tillägger att det inte är de 

ekonomiska vinsterna som hon tycker är de största. Många ungdomar säger att det här är de 

bästa de gjort i hela sitt liv.  

Bibbi; ”Alltså, det händer väldigt mycket med en person som åker utomlands som volontär… och resan är ju 

inte geografisk och kan ju inte räknas i mil, därför att resan är ju den som händer i huvudet på en själv. Det är ju 

den resan som är betydelsefull. Och när man kommer till ett annat land då har man plötsligt inte de skyddsnät 

man är van vid, man kan kanske inte bete sig precis som man är van vid heller, man är tvungen att omvärdera 

både sig själv och framför allt sin kultur. Paradoxalt nog lär man sig ju svensk kultur när man är utomlands.” 

 

Den ökade kulturella förståelsen tror hon bidrar till minskade fördomar och rasism. 

Ytterligare ett syfte hon kan se att EU har med programmet är att det ska bidra till att 

ungdomarna blir mer rörliga. Bibbi berättar att många ungdomar efter att ha varit volontär kan 

tänka sig att pendla till jobb i närliggande kommun eller söka jobb i en storstad, något som de 

inte kunde tänka sig innan volontärtjänsten. Utan att ha någon direkt statistik på det är det 

hennes uppfattning att de flesta ungdomar inte har lust att gå omkring i någon arbetslöshet när 

de kommer hem utan att de vill söka jobb. Bibbi ”Man har ju sett från socialtjänsten här att största 

delen som har varit ute som volontärer blir ju inte bidragssökande på socialtjänsten igen, utan man går vidare 

då…” 
 

Angående möjligheten att skicka ungdomar på korttid berättar hon om en ungdom som ville 

åka iväg som volontär i tolv månader, men som nog mest vill bort från stan. Hon säger att det 

kändes jättebra och mer genomtänkt att börja med att skicka honom tre veckor som 

korttidsvolontär. Vidare anser Bibbi också att korttidsvolontärtjänsten är ett mycket bra 

verktyg för personer med missbruk bakom sig. 

 

Calle 

Calle kom i kontakt med EVS då han arbetade i ett arbetsmarknadsprojekt, och säger att det 

var när han träffade de hemkomna ungdomarna han började inse hur bra det var. Calle; 
”Oavsätt om de varit borta i tre veckor eller tolv månader, om de varit i Norge eller i Argentina, så spelade 

det ingen roll för upplevelsen var många gånger den samma.”  
 

Calle tar som exempel en tjej som aldrig varit utomlands tidigare och som var så blyg att hon 

gick i terapi för det. Hon visste först inte om hon skulle våga men fick ta med en kompis och 

kom iväg på ett korttidsvolontärläger. Det blev en fantastisk upplevelse för henne, hon hade 

vågat prata med folk och gjort saker som hon aldrig trodde sig kunna. Dessutom hade hon 

hade fått smak på utlandet och kände ”om jag växer så här mycket på tre veckor vad kan då 
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inte hända på ett år?” säger Calle.  

De hittade ett långtidsprojekt på ett rehabiliteringscenter åt henne och efter att ha varit 

utomlands ett år var det knappt att hon ville komma hem. Tjejen hade lärt sig språket flytande 

och söker nu andra jobb utomlands. Från att ha varit en liten grå mus är hon idag en otroligt 

stark människa som bara drar vidare i livet, fortsätter Calle. Han säger att det var ”korttiden” 

som var nyckeln för att få henne att åka iväg, att hon aldrig hade åkt som långtidsvolontär om 

hon inte först provat korttid.  

 

Han säger att det finns få andra möjligheterna för ungdomar att åka iväg och upptäcka Europa 

gratis under väldigt trygga former som med EVS. Framför allt att åka tre veckor på korttid där 

många verksamheter består av läger med många volontärer. Det kan vara tryggt att det är 

andra med, och till och med kan finnas flera svenskar där, så att de inte behöver vara rädda för 

att de inte kan språket. De upptäcker att man kan vara i ett annat land, klarar av att äta maten, 

att det inte är så farligt på flyget och sådana farhågor. Calle säger att ungdomarna växer och 

får självförtroende/självkänsla och ganska många också får en framtida yrkesinriktning. För 

många blir det också sista delen i den här frigörelseprocessen, att ungdomarna flyttar 

hemifrån, särskilt de som åker sex månader. 

 

Utöver att vara ett redskap för ungdomar som kanske vill åka som långtidsvolontärer, vänder 

sig programmet till de med särskilda behov. Calle tycker det är bra att dessa ungdomar för en 

gångs skull kan få känna sig lite utvalda och stå i centrum. Exempelvis finns projekt som 

vänder sig till deltagare med funktionshinder och som har utbildad personal. 

 

 

 

Forskningsfråga 2. Vad innebär det konkreta arbetet med programmet? 

 

Orienteringsfasen 

 

Anna 

Anna har efter att fått kännedom om lediga volontärprojekt sökt efter volontärer i sin 

verksamhet, gått igenom cv:ar på ungdomar som tidigare varit inskrivna. Anna säger ”... 

eftersom vi jobbar väldigt nära ungdomarna här hos oss – dom är här mellan tre, fyra veckor och då 

kommer man dom ju ganska nära, man vet vad de har för intressen och man vet vad de vill göra…” 
 

Hon tar också upp att det kan bli fel om man inte känner det mottagande projektet då 

ungdomarna som åker inte får det stöd de behöver. Anna berättar om en erfarenhet där 

mottagande projektet inte blev som de hade tänkt sig, då volontären hade behövt mer stöd 

gällande språkträningen samt mer stimulerande arbetsuppgifter.  

 

Bibbi 

Bibbi har genom sitt arbete på kommunen ett brett kontaktnät som infattar socialtjänsten, 

fältassistenter, skolkuratorer samt arbetsförmedlingen. De skickar de ungdomar som vill 

utomlands till henne, och hon gör ibland förfrågningar via e-post efter ungdomar till lediga 

volontärplatser.    

Av de ungdomar som man försöker rekrytera är redan många intresserade men det finns också 

de som är osäkra. Information har hållits på arbetsförmedlingen med grupper på tio till femton 

ungdomar. Vissa vill inte åka, men varken Bibbi eller arbetsförmedlingen ser något fel i att de 

får information eftersom ingen tvingar dem att åka.  
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Bibbi tillägger angående rekryteringen att det är en liten stad och att en stor grupp ungdomar 

kommer för att de hört om andra som har åkt. Media har också uppmärksammat programmet 

och intervjuat ungdomar i radio och tidningar. Vidare har man en hemsida på internet. 

 

På frågan hur får man rätt projekt till ungdomen svarar Bibbi att det får man titta på i varje 

enskilt fall, vad man tror att personen klarar av. Ibland får hon information via socialtjänsten, 

då ungdomen har haft en coach där och kanske varit ute i praktik, och på så vis vet vilka 

förmågor som personen har osv. 

 

Men hon säger också att det kan vara svårt att få rätt projekt om man inte känner till projektet 

innan, kanske har man aldrig jobbat med den organisationen eller haft volontärer där förut.  

Bibbi; ”Så jag måste säga att jag föredrar ju, dom ungdomar som jag tycker behöver särskild stöttning, föredrar 

jag att skicka till dom här volontärprojekten som är mina.”  Hon fortsätter ”… jag kan ju berätta för dom hur 

det är och då tar dom särskild hänsyn till det, dom är så professionella.” Bibbi berättar att de har tre 

korttidsprojekt som de använder mest och att det ena tar emot fyra gånger om året, då de tar 

emot tio till tjugo volontärer och det blir som ett läger.  

 

 

Calle 
Calle; Vi har jobbat efter egen slogan; vill du åka utomlands gratis – vi hjälper dig.”. Det är sanningen. Börja att 

påvisa möjligheterna att det finns, mellan arton och tjugofem år, att vara utomlands i upp till tolv månader där 

allting är betalt och det finns stora chanser att du får jobba med nåt som du är intresserad av...” 

 

Föreningen har varit en av de största sändarna av volontärer enligt Calle och har en hemsida 

på internet. Ungdomar från olika håll i Sverige har skickats och de pratat med vänner och 

bekanta så att föreningens namn har blivit känt ute i landet.  Idag när Calle arbetar med 

föreningen ideellt har de öppet hus en gång i månaden och informationen vänder sig till både 

kort och långtidsvolontärer. Sju, åtta ungdomar har kommit per gång och av dessa är cirka 

hälften nyfikna och andra hälften säkra på att de ska åka. En del ungdomar är tveksamma och 

kommer med olika argument, till exempel att de bara vill åka till ett engelskspråkigt land för 

att de inte kan till exempel tyska. Till dem säger Calle att det ingår i programmet att lära sig 

språk, och att engelskan ändå fungerar.  

 

Calle ”Jag försöker inte pracka på dem, men att de själva ska komma fram till varför de säger ja eller nej.. Vad 

är det som gör att du är tveksam? Man får ta varje problem för vad det är och möta det, var och ens farhågor och 

inte sätta sig över det då. Och sen så brukar jag använda mig av någonting som heter lösningsfokuserat arbetssätt 

som är en samtalsmetod. Den brukar jag använda, det brukar fungera rätt bra. Jag ställer frågor; Vad är det 

farligaste som kan hända och hur sannolikt är det på en skala att det händer? och Hur vill du ha det istället?” 

 

Vidare påtalar Calle också svårigheterna i att nå ut till de ungdomar han skulle vilja rekrytera, 

till exempel ungdomar med fysiska handikapp. Föreningen har utan framgång försökt nå 

syokonsulenterna på gymnasium och särgymnasium för att informera om programmet.  Han 

berättar att han också har erbjudit sig att komma och informera på arbetsförmedlingen Rehab, 

men att de inte har fått ihop några ungdomar. Calle tror att det kan bero på en rädsla från både 

personalen och föräldrarna, som kanske tycker att det är ett stort steg för ungdomen att vara 

borta i tre veckor och utan sin personliga assistent med sig. Att den personliga assistenten kan 

följa med vet inte föräldrarna om säger han, och menar att det är svårt ge dem den 

informationen då han aldrig får komma och informera.   

 

Calle pratar med den blivande volontären varför hon/han vill åka som volontär och om dennes 

förväntningar, och om dessa är realistiska.  
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”Kartläggningen sen då, där tittar jag på intressen och eller land. När jag får klart för mig varför man vill iväg så 

är nästa steg; vad vill du göra? Alltså, vad är du intresserad av eller vill du testa nåt nytt eller … och i så fall 

varför? Och jobbar ytterligare mycket med förväntningsfrågor – vad förväntar du dig ska ske då? med mera i 

någon typ av kartläggning” Calle”… sen så när det gäller short term så har vi haft nån typ av nätverk med olika 

projekt där jag känner folk…”.  

 

Han berättar att de har haft stående platser på några korttidsprojekt, där han känner personalen 

och kan skicka ungdomar som vill vara borta i en trygg miljö. Då kan han också berätta om 

projektet och kanske till och med har bilder att visa. Det är framförallt viktigt för de som åker 

på Short term. Generellt finns det en lite större oro där och det handlar väldigt mycket om att 

visa, förklara, träffa någon som har varit där, säger Calle. 

 

 

Förberedelsefasen 

 

Anna 

Anna säger att hon tycker att det är viktigt att ungdomarna inte har för höga förväntningar när 

de ska iväg och säger att hon har varit noga med att ”..de inte skulle känna att det är någon 

semesterresa någonstans och ha det skönt och slappa”. Anna berättar att hon gjorde en liten grupp 

av tre volontärer som var på väg ut. Hon träffade dem lite då och då, de fikade tillsammans 

och hade trevligt. De diskuterade ”Hur kommer det att bli nu när du åker iväg? Vad har ni för 

förväntningar?”  

 

En förberedelse de gjorde för en av volontärerna var att titta på hennes fritidsintressen och 

möjligheter för liknande fritidsintressen dit hon skulle åka. Tanken med detta var att 

volontären skulle ha något socialt utanför, så att det inte bara skulle handla om projektet/jobb 

från morgon till kväll. Hon säger att hon tror att det kan vara bra för volontären och tillägger 

att man inte heller kan förvänta sig att mottagande organisationen ska ordna allting. 

En ny volontär som Anna snart ska skicka iväg har fått prata med den tidigare volontären. 

Nästa gång, utöver lite prat om resan och förväntningar, ska Anna och volontären gå igenom 

lite praktiska saker. Bland annat arbetsuppgifterna som står på projektplaneringen, 

sjukförsäkring och försäkringskort, samt att Anna ska tala om för volontären att hon måste 

ordna en reseförsäkring.  

 

Bibbi 

På frågan hur förberedelserna går till svarar Bibbi; ”Lite språk, kultur, tidigare volontärer, lite 

kännedom om staden och landet de ska till. Det är väldigt individuellt tycker jag. Det är tre stycken som åker 

härifrån på korttidsvolontärtjänst och då tycker jag att de ska lära känna varandra innan så ganska mycket tid 

kommer ju att läggas vid det.” 
En del före detta volontärer hjälper till med förberedelserna för de nya, eftersom de känner 

projektet bättre än Bibbi som bara varit där och hälsat på ett par dagar. F.d. volontärer kan 

också åka med den nya korttidsvolontären på förberedande besök. Man kan åka dit och sen 

hem igen tillsammans, men Bibbi säger att de nästan bara använder modellen att åka med 

över och vara med de första dagarna på korttidsvolontärtjänsten.  

 

Bibbi säger att förberedelserna är viktigt för att korttidsvolontärtjänsten ska bli bra. Att det är 

jätteviktigt att läsa om landet, titta på bilder, och lära sig några fraser på språket. Men allra 

viktigaste tror hon de praktiska sakerna är som att ta reda på om mobilen och kontokortet 

fungerar i det här landet, och att man ordnar med försäkringar. En före detta volontären har 

skrivit ner en utförlig lista vad volontärerna ska tänka på och ordna med innan resan, som de 

har till hjälp. 
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Något annat Bibbi tar upp som underlättande är att arbetsförmedlingen och socialtjänsten är 

insatta i verksamheten med EVS i hennes kommun. Hon berättar hur det går till i en del fall. 

Exempelvis arbetsförmedlingen kan ringa henne och boka tid för en ungdom som de har som 

vill utomlands. Vid nästa tillfälle frågar arbetsförmedlingen ungdomen vad han/hon och Bibbi 

har kommit fram till. Får de höra att han/hon ska åka som volontär på en radiostation 

utomlands, kan arbetsförmedlingen då föreslå en praktikplats på radiostationen i kommunen 

under tiden. Samtidigt får ungdomen fortsätta gå hos Bibbi och söka projekt. 

 

Calle 

På frågan vad som är viktigt för att volontärtjänsten ska bli bra för volontären svarar Calle 

förberedelserna, främst de mentala.   

Calle; ”… vi pratar ganska mycket om kulturella skillnader, det interkulturella mötet, alltså vad kan jag 

förvänta mig om jag kommer från trygga lilla … (svensk stad) och så åker jag till ett Medelhavsland. Alltså vad 

kommer jag att uppleva där förutom att värmen är vidrig…///” 

 

Calle berättar också att volontärerna får träffa ex-volontärer som varit på samma ställe eller i 

samma land. Om det inte finns så kan ex-volontärer från andra ställen/länder ändå svara på 

frågor av mer allmän karaktär, om hemlängtan osv. Ex-volontärerna är alltid väldigt 

intresserade av att hjälpa nya volontärer, säger Calle. För de volontärer som velat har de 

kunnat erbjuder ett förberedande besök, då Calle eller någon kollega eller tidigare volontär 

varit med.  

Viss språkträning ingår vanligtvis också i förberedelserna, säger Calle. Volontären kan få en 

bok eller en linguafonkurs beroende på vad personen har för inlärningsförmåga och tid.  

Föreningen har också kunnat förmedla språkkontakter, så att exempelvis en ungdom som ska 

till Italien, får träffa den italienske pizzabagaren hemma i stan och prata lite italienska. 

Ersättning för detta har betalats av föreningen.  

 

 

Aktivitetsfasen 

 

Anna 

Under tiden volontären var utomlands på korttidsvolotärtjänst tog Anna reda på om den kunde 

tillgodoräknas som praktik för den utbildning volontären ville söka. I det här fallet ansågs 

volontärtjänsten likvärdig med praktik och Anna meddelade volontären.  

Anna säger vidare att hon har en väldigt nära och bra kontakt med sina volontärer. 

 

Bibbi 

Bibbi säger att de nästan bara använder förberedande besök precis i anslutning till 

korttidsvolontärtjänsten. Då har ungdomen någon med sig de första dagarna och blir på så vis 

inte ensam. Det kan vara en före detta volontär som följer med, för själv har Bibbi sällan tid 

att göra det på grund av den höga arbetsbelastningen. Volontären kan ha en stödperson med 

under hela perioden, säger Bibbi.  

Hon tillägger att hon alltid har sin mobiltelefon på, oavsett om hon arbetar eller är ledig 

eftersom volontärerna kan behöva nå henne. 

 

Calle 

C berättar om en tjej som aldrig varit utomlands tidigare och som åkte iväg på 

långtidsvolontärtjänst. Hon fick panik och ville hem efter tre dagar. Hon ringde på natten och 

C pratade med henne och föreslog sedan att de kunde prata mer nästa dag. Tjejen var 

fortfarande helt säker på att hon ville hem och inte skulle ändra sig. Då blev det hans uppgift 



 25 

att sitta och fixa via Internet (boka hotell och flyg) så att hon kunde ta sig hem. 

 

Calle tillägger att ungdomar med funktionshinder har möjlighet ta med sig sin personliga 

assistent under volontärtiden.  

 

 

Uppföljningsfasen 

 

Anna 

Då korttidsvolontärtjänsten var slut kom volontären hem för att bland annat fylla i 

ansökningshandlingar till universitet. Volontären fick också berätta för Anna och några fler 

ungdomar i verksamheten om sin volontärtid, om projektet och hur hon trivdes. Eftersom 

tjejen trivdes mycket bra på projektet ville hon åka tillbaka dit som långtidsvolontär för att 

stanna ytterligare ett par månader. När hennes tid på projektet är slut ska hon möta den 

efterkommande volontären på tågstationen och introducera henne för dem på projektet. Anna 

tycker att det är väldigt bra, eftersom det ger en väldig trygghet för den nya volontären.  

Väl är hemma igen ska den första korttidsvolontären komplettera sin högskoleansökan med 

ett intyg från volontärprojektet, för att bli behörig. Det här var något som Anna och 

volontären pratade om redan från början, utan att säkert veta om det var möjligt att 

genomföra.  

En annan volontär har varit borta i sex månader och på ett projekt som han kanske inte hade 

så stort intresse av innan han åkte, säger Anna. Men hon har hittat en person som volontären 

ska kontakta som arbetar med samma saker som han har gjort i sitt projekt. Volontären ska få 

förmedla metodiken han lärt sig i …(land) och utbyta kunskaper, och att det blir en 

uppföljning. Volontären kommer också att besöka den skola han gjort studiebesök på innan 

han reste iväg. Där var de först inte så villiga att ta emot besök för det var så känsligt med de 

här barnen och ungdomarna. Men Anna berättade att de skulle kunna ta del av metodiken 

volontären lär sig i …(land) och de blev intresserade. Anna ”Jag tror att det säkert finns 

möjligheter för honom att få lite timjobb där efteråt. Vi får se”.  

 

Bibbi 
Bibbi berättar att hon brukar träffa de hemkomna volontärerna på ett café, eftersom det är lite 

mer lugn och ro där än på hennes kontor. De pratar lite och ibland har volontären med sig 

foton som de vill visa henne. Bibbi fortsätter”… Och sen så är det ju andra förvaltningar och 

myndigheter som arbetar med ungdomarna. Är det så att man går tillbaka i kommunens regi och ska ut 

i nåt kommunalt program gällande praktik eller så, så kan det ju vara att man spinner vidare på nya 

vägar utifrån vad man varit med om.” 
 

Har ungdomarna ingen egen ekonomi så att de behöver a-kassa eller socialbidrag då gäller 

reglerna att man måste anmäla sig på arbetsförmedlingen. Totalt finns sex handläggare i 

kommunen som arbetar med ungdomarna, så de får träffa samma handläggare och det gör att 

det blir en kontinuitet i uppföljningen. Handläggarna är insatta i EVS och det ger en helhet 

säger Bibbi.  

 

Bibbi; ” Sen så är det ju så himla olika, en som varit volontär i sex månader och jobbat på ett hem med 

fritidssysselsättning av funktionshindrade… Hon ville veta vad ”vad finns det i …(kommunen) som är 

liknande?” Så då ordnade jag att hon och jag hade ett möte med handikappkonsulenten och hon ska 

vara med på någon handikappdag nu. Och ja hon ska vara med och informera också för 

handikappsamverkan som då är intresseorganisationer för funktionshindrade. Där ska hon vara med 

mig och informera om möjligheten till korttidsvolontärtjänst så att dom kan använda det till sina 

ungdomar som de har i sina föreningar. Så på det viset så har vi gjort en plan för just den tjejen. Sen så 
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har hon sommarjobb också och ingår i föreningen/kommunala så vi kommer ha kontinuerlig kontakt.” 

 

Calle 

Inom en vecka efter hemkomsten träffar Calle volontärerna, då kvitton och flygbiljetter 

lämnas till Calle för den ekonomiska redovisningen. De pratar lite allmänt om hur det har 

varit, om förväntningar/oro innan och om hur det blev. Calle säger att det ger en grund för den 

slutrapport som ska skicka in till ungdomsstyrelsen för att påvisa resultaten. Calle tillägger ”Sen 

är det väldigt få saker som är mätbara, alltså. Hur mycket bättre självförtroende? ...//..Det bygger på en känsla 

och en subjektiv bedömning, liksom…” 
 

På den tiden föreningen var ett arbetsmarknadsprojekt hade de ett kontor som det var lite 

fritidsgård över och före detta volontärer som gjort sin praktik som arbetslös gärna kom in och 

pratade lite. Det gjordes också uppföljning med de volontärerna som befann sig inom 

projektet, sex till tolv månader senare. Då hade de också något som de kallade för 

erfarenhetskvällar, då hemkomna volontärer sedan fyra till sex månader, kallades in för att 

prata med andra som varit med om något liknande. Calle ”… Och det handlade om att kvalitetssäkra 

vår verksamhet också, hur föreningens stöd varit i det här också...” 
 

 

 

Forskningsfråga 3. Vilka ungdomar kan delta i programmet och under vilka 

förutsättningar är det lämpligt? 

Anna 

De volontärer som Anna hittills skickat är ungdomar med färre möjligheter främst på grund 

av deras ekonomiska begränsningar. Alla ungdomar i Annas verksamhet är 

försörjningsstödberoende men hon tillägger att det även finns de som har mer problematik 

utöver den ekonomiska situationen. Som svar på vilka ungdomar man kan skicka med St EVS 

säger hon; ”Alla ungdomar... Extra blyga och de som aldrig har varit utomlands. Blyghet kan också 

passa bra i den målgruppen.”  
Anna frågas om hon skulle kunna tänka sig att skicka en svårare målgrupp, exempelvis 

ungdomar ur kategorin observerare. Anna som arbetar med EVS vid sidan om sina ordinarie 

arbetsuppgifter, svarar att hon gärna skulle vilja det men att det för henne skulle det bli väldigt 

mycket extra arbete.   

 

På frågan om det finns omständigheter som gör det olämpligt att skicka iväg någon svarar 

hon; ”Kriminalitet, de som begått brott. Men det är väldigt individuellt. Det kan vara bra att skicka 

iväg ungdomar som behöver ny chans. Men om det skulle vara allvarliga brott exempelvis brott mot 

barn, då passar det ju inte att skicka personen till ett projekt med barn...” 
Anna säger också att det finns en risk med att skicka ungdomarna till mottagande projekt som 

man inte känner till. Bra kontakt behövs både med ungdomen, om vilket stöd denne behöver, 

och sedan nära kontakt med mottagande projektet. Inte skicka ungdomen om de inte verkar 

kunna ge det stöd som behövs, säger hon.  

 

Bibbi 
Bibbi säger att de ungdomar hon har skickat har varit enligt EU kommissionens prioriterade 

målgrupp, ungdomar med ”less opportunities”.  
 

”För vår del har det varit mycket arbetslösa ungdomar. Vi bor ju också i en region där man har lite högre 

arbetslöshet än rikssnittet och man har låg studietradition här generellt. Så många av ungdomarna har varit 

arbetslösa väldigt länge, fått dåligt självförtroende och hamnat i en negativ spiral pga. det. Men det finns också 
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ungdomar som har eller har haft psykiska problem, missbruksproblem och så vidare.. handikapp, 

funktionshinder.” 

 

På frågan om omständigheter när programmet inte är lämpligt svarar hon då en ungdom har 

ett pågående missbruk, även om korttidsvolontärtjänsten kan ses som ett mycket bra verktyg 

för personer med missbruk bakom sig. Vidare säger Bibbi att det också kan finnas 

begränsningar i det mottagande projektet som hindrar, ex brist på handikappanpassning. Det 

går det inte att skicka en rullstolsburen volontär till ett projekt som håller till i en byggnad på 

tredje våningen och saknar hiss. Men tillägger att det annars går att skicka ungdomar i rullstol 

utomlands, ungdomar som är blinda, ungdomar med förståndshandikapp osv. Hon menar att 

det i hennes fall inte är något problem eftersom hon använder projekt där hon känner 

mottagande organisationen och kan berätta för dem om deltagarna så att de tar hänsyn till 

detta.  

 
 

Calle 

Calle har skickat arbetslösa ungdomar på korttidsvolontärtjänst. Men berättar att han, utöver 

dessa ungdomar gärna skulle vilja skicka de med fysiska handikapp och tjejer med 

invandrarbakgrund. Det är två grupper som han anser har färre möjligheter och som han tyckt 

varit osynliga under alla de år då han arbetat med arbetslösa. Han har på olika vis försökt att 

nå dessa ungdomar men utan resultat. Vidare anser Calle också att väldigt blyga ungdomar 

tillhör målgruppen, då blyghet kan vara ett socialt handikapp. 

 

På frågan om Calle tänker på volontärerna utifrån de olika kategorierna utförare, användare, 

och observerare svarar han nekande. Men säger att det däremot alltid är med hur vida den här 

personen kommer att klara av det här.  

 

Calle ”Känner jag mig trygg i att skicka iväg den här personen gentemot organisationen, är det en person som vi 

kan stå för? Kommer personen att klara av det rent mentalt? …///…Det som är så lätt med korttid, för det är ju 

begränsat tre veckor.” 
 

Calle anser att det finns omständigheter som gör det olämpligt att skicka iväg en ungdom. En 

person som har väldigt orealistiska förväntningar, eller som uppvisar någon form av 

främlingsfientlighet kanske, tillägger han. Det kan också vara en ungdom som har en vilja att 

bara fly undan en jobbig familjesituation hemma i Sverige, vilket är något Calle avråder ifrån. 

Calle säger att det är viktigt att ungdomen vill till något och inte bara bort från något. 
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RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

Under det här avsnittet finns både litteraturens och informanternas svar sammanställda.  

Data sorteras och redovisas i rubriker som följer forskningsfrågeställningarna.  

 

 

Forskningsfråga 1. Vilka är argumenten för att använda Europeisk 

korttidsvolontärtjänst?    
 

Tryggt, gratis och en möjlighet för de med särskilda behov 

Enligt rapporten Stepping Stones –Impact of Short Term EVS (2006) är St EVS i många länder 

det enda finansierade program som möjliggör för ungdomar att få stöd att delta i internationell 

volontärtjänst. Det är något även Calle instämmer i, han säger att det finns få andra 

möjligheterna för ungdomar att åka iväg och upptäcka Europa gratis under väldigt trygga 

former. Ungdomsstyrelsen (2003:7) konstaterar att det vanliga EVS- programmet krävt 

mycket självständighet och personlig styrka av deltagarna. Därför passar det mindre bra för 

deltagare som behöver extra stöd och hjälp då de anser att trygghet är en mycket viktig 

förutsättning för volontärens personliga utveckling.  

Ett av skälen till att informanterna använder St EVS är just för att det innebär mycket trygghet 

för ungdomarna. Anna säger att för många ungdomar räcker det inte med att programmet och 

resan är betald. Det är att ta första steget att komma iväg som är det mest krävande och att hon 

förespråkar St EVS eftersom det går att förlänga vistelsen om ungdomarna trivs bra. Calle 

berättar om en mycket blyg tjej som aldrig skulle ha vågat åka som långtidsvolontär om hon 

inte först deltagit i ett korttidsvolontärläger.  

Det stämmer med litteraturen då man skriver att ungdomar saknar självförtroende för att åka 

utomlands en längre tid från början (Inkinen, K & Salto-Youth Resourse Centres 2006).  

Informanterna anser att programmet är en möjlighet för en målgrupp som i vanliga fall inte är 

särskild prioriterad eller skulle skaffas sig internationella erfarenheter. Till exempel att unga 

med funktionshinder har möjlighet att åka till särskilda volontärprojekt.  

 

 

Personlig utveckling   

Bibbi tar upp den ökade kulturella förståelsen som sker när ungdomarna åker utomlands som 

volontärer, något hon tror bidrar till minskade fördomar och rasism. Det kan kopplas till de 

intervjuer som Ungdomsstyrelsen (2003:7) gjort med ungdomar efter EVS. Ungdomarna 

själva anser sig ha blivit mer toleranta och ödmjuka för att de fått möta människor med annan 

kultur och religion. 

Deltagarnas personliga utveckling är argument som ett flertal författare åberopar till förmån 

för programmet (Schroeder 2004, Hogervoorst m.fl. 2003, Stringham 2001). Det samma 

gäller informanterna som säger att programmet stärker ungdomarna, att ungdomarna vågar 

mer och får bättre självförtroende och självkänsla. Enligt Bibbi säger många ungdomar att det 

här är de bästa de gjort i hela sitt liv.  

 

Hoogervoost m.fl.(2003) & Stringham (2001) tar också upp att självkännedom och en mer 

positiv självbild är en viktig förutsättning för en yrkesmässig och social inkludering. Calle har 

ett exempel som belyser detta, med en tjej som aldrig hade varit utomlands tidigare och som 

var så blyg att hon gick i terapi för det. St EVS blev en mycket positiv upplevelse, så att hon 

sen bestämde sig för att åka med det vanliga EVS-programmet. Calle säger att hon efter det 

blivit mer företagsam, lärt sig språk och nu söker jobb utomlands.  
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Att vara på en ny plats med ett nytt språk och ny kultur kan vara utmanande men också ge 

mer självförtroende, självständighet och nya perspektiv skriver Stringham, J.( 2001). Calle 

berättar att ungdomarna upptäcker att det går att vara i ett annat land, att de klarar av att äta 

maten och att det inte är så farligt på flyget. Han säger också att det för många blir sista delen 

i frigörelseprocess, särskilt de som åker sex månader flyttar hemifrån. 

 

 

Yrkesinriktning och nya perspektiv 
I rapporten “Stepping Stones - Impact of Short Term EVS” uttalar sig en ungdomsledare om 

att ungdomarna efter St EVS blivit mer självständiga och att det blivit enklare att arbeta med 

ungdomarna, att få dem att se vad de vill göra här näst med sitt liv. Ingen av informanterna 

säger något om hur EVS påverkar deras arbete med ungdomarna. Men Calle säger att ganska 

många får en framtida yrkesinriktning och Anna att programmet breddar ungdomarnas 

möjligheter att gå vidare i livet, gällande arbete och sysselsättning. Korttidsvolontärtjänsten 

ger ungdomarna nytt perspektiv på livet och de träffar nya människor och får nya idéer säger 

hon.  

Det kan relateras till den studie red. Amorim. L (1999) gjort, dock avser den deltagare i det 

vanliga EVS-programmet. Hälften av deltagarna tyckte att EVS hjälpt dem att lära sig mer om 

sig själva samt vad de vill göra framöver. 

 

 

Besparing för samhället och för kommunerna   

Bibbi säger att hon sett en hel del åtgärdsprogram och det här är det i särklass bästa 

arbetsmarknadspolitiska program som finns. Programmet kostar inget för stat eller kommun 

och ekonomiskt sett är det en ren besparing för samhället, då aktivitetsstöd, a-kassa eller 

socialbidrag inte betalas ut under tiden som ungdomen är utomlands. Det här är ett argument 

som inte hittats i den litteratur som bearbetats. Även Anna påpekar att det blir sparade 

kostnader när ungdomen försvinner som arbetslös och hon tror inte att de kommer tillbaka i 

systemet. Bibbi säger att socialtjänsten i kommunen har sett att många av ungdomarna inte 

kommer tillbaka som bidragsberoende.  

Att ungdomarna inte återgår till socialbidrag kan kopplas till det Rolles (2003) skriver om att 

programmet kan minska arbetslöshet för ungdomar med sociala och ekonomiska hinder. 

Vidare finns i litteraturen stöd för att ungdomar med färre möjligheter som deltagit i 

volontärtjänst efteråt fått jobb trots tidigare lång arbetslöshet (Red. Stringham, J. 2001).  

 

 

Motiverade ungdomar och ökad rörlighet  

I litteraturen konstateras att ungdomar kommer hem från korttidsvolontärtjänst motiverade att 

söka arbete eller praktik (Hoogervoost 2003, Salto-Youth Resourse Centres/ Inkinen, K. 

2006). Det är även Bibbis uppfattning, att när ungdomarna kommer hem vill de flesta söka 

jobb. Bibbi berättar också att många ungdomar efter att varit volontär kan tänka sig att pendla 

till jobb i närliggande kommun eller söka jobb i en storstad, något som de inte kunde tänka sig 

innan volontärtjänsten. Jag har inte hittat något om detta i litteraturen.  

Men Bibbi säger att hon kan se att detta är ett mål EU har med programmet, att det ska bidra 

till att ungdomarna blir mer rörliga. Detta stämmer och går att läsa i sammanfattningen av 

lagstiftningen för nya programmet Aktiv Ungdom 2007-2013. Europeiska unionens 

verksamhetsområden, sammanfattning av lagstiftningen ”Aktiv Ungdom” 2007-2013.  
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En möjlighet för ungdomar som behöver få en ny chans 

Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) och Rolles C. (2003) skriver att St EVS kan vara en 

möjlighet för ungdomar att börja om i ett nytt sammanhang och komma bort från destruktiva 

relationer. Något som överensstämmer med Bibbi erfarenhet att korttidsvolontärtjänsten kan 

vara ett mycket bra verktyg för personer med missbruk bakom sig. 

 

 

Forskningsfråga 2. Vad innebär det konkreta arbetet med programmet? 

Orienteringsfas   

 

Informationsmöten, öppet hus och kommunalt nätverk  

Bibbi har genom sitt arbete på kommunen ett brett kontaktnät som infattar socialtjänsten, 

fältassistenter, skolkuratorer samt arbetsförmedlingen. De skickar ungdomar som vill 

utomlands till henne, och hon gör ibland förfrågningar via e-post efter ungdomar till lediga 

volontärplatser. Hon informerar också på arbetsförmedlingen. Calle arbetar med EVS/St EVS 

ideellt och föreningen har öppet hus en gång i månaden med information till både kort- och 

långtidsvolontärer. Anna har själv sökt upp sina korttidsvolontärer utifrån de ungdomar som 

är eller tidigare har varit inskrivna i verksamhet.  
 

 

Ex-volontärer, hemsidor och media 

Något som föreslås i litteraturen är att ex-volontärer med liknande bakgrund få informera nya 

ungdomar om sina erfarenheter (Salto-Youth Resourse Centres 2001). Informanterna säger att 

en stor grupp ungdomar kommer till dem för att de hört om volontärtjänsten från andra som 

varit iväg. Två informanter har hemsidor på internet och den ena tillägger att media har också 

uppmärksammat programmet och intervjuat ungdomar i radio och tidningar. 

 

  

Bemöta oro och tveksamhet 
Ungdomarna måste också ges tid till frågor och eventuella betänkligheter, slutligen är det 

deras beslut om de vill eller inte delta skriver man i rapporten ”Report SALTO TC on 

Inclusion & EVS” (2001). Informanterna berättar att vissa ungdomar inte vill åka eller är 

tveksamma. Enligt Calle kommer ungdomarna med olika argument eller farhågor men att man 

får ta varje problem för vad det är och möta det, utan att sätta sig över det. Han säger att han 

inte vill tvinga på ungdomarna något men att de själva ska komma fram till varför de säger ja 

eller nej.  

För att minska ungdomarnas oro är det också bra att använda ett enkelt och konkret språk och 

att ge detaljerad information om vilket stöd som finns tillgängligt skriver Salto-Youth 

Resourse Centres (2001). Calle tillägger att han känner personalen på vissa korttidsprojekt 

och kan berätta mer och visa bilder därifrån, något som är viktigt för de här ungdomarna.  

 

 

Motivera personer i ungdomarnas omgivning 

Vidare påtalar Calle också svårigheterna i att nå ut till de ungdomar han skulle vilja rekrytera. 

Han berättar att föreningen utan framgång försökt nå syokonsulenterna på gymnasium och 

särgymnasium för att informera om programmet. Även att han har erbjudit sig att komma och 

informera på Arbetsförmedlingen Rehab men att de inte har fått ihop några ungdomar, något 

han tror kan bero på en rädsla från både personalen och föräldrarna.  

Det stämmer i så fall med vad Abad Pacheco m.fl. (2004) skriver om att ungdomars möjlighet 
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att delta kan begränsas av att de står under sociala restriktioner eller är hårt kontrollerade av 

föräldrar. Samt att litteraturen tar upp att det inte är ovanligt att man möter motstånd i 

ungdomens omgivning, vilket kan bero på att de inte förstår nyttan med programmet och vill 

skydda ungdomen från misslyckanden (Salto-Youth Resourse Centres 2001).  

 

För att minska det här motståndet förespråkas därför att rekrytering och motivering också 

riktas till ungdomens familj och andra som är betydelsefulla för ungdomen. Man får berätta 

om fördelarna med programmet men också vara ärlig gällande möjliga problem samt 

lösningar på dessa (ibid.). Det underlättar också om man känner de mottagande 

organisationerna väl samt de socialarbetare man ska försöka övertyga (Salto-Youth Resourse 

Centres 2001). Vidare kan det vara bra att involvera föräldrarna, att få dem att bidra med 

kunskap menar Abad Pacheco m.fl. (2004). 

 

 

Ungdomarnas intressen och förmågor 

Anna som sökt efter volontärer i sin verksamhet säger att ungdomarna är där ca tre, fyra 

veckor och att hon då kommer dem ganska nära så hon vet vad de vill göra och vilka intressen 

de har. Annas strategi att söka ungdomar till volontärprojekten utifrån intressen och vad de 

vill göra stämmer bra överens med vad Schroeder (2004) skriver om att det är det lättare att 

motivera ungdomen att prova volontärtjänst om man relatera volontärtjänsten till något som 

ungdomen vill göra. Calle berättar att han pratar med den blivande volontären om varför 

hon/han vill åka som volontär och om dennes förväntningar, för att höra om förväntningarna 

är realistiska. Nästa steg är att ta reda på vad ungdomen vill göra och fortsätta kartlägga vilka 

förväntningarna är på detta. 

 

Hogervoorst m.fl.(2003) tar upp att man behöver få veta vilka färdigheter, styrkor och behov 

ungdomen har samt de eventuella hinder som finns. Bibbi säger att bedömningen av vad 

ungdomen klarar av får man göra i varje enskilt fall. Ibland kommer information från 

socialtjänsten, om ungdomen har varit ute på praktik och haft en coach där, som vet vilka 

förmågor som personen har. 

 

 

Kända partners och lämpliga projekt 

Två av informanterna tar upp att det kan bli svårt att få rätt projekt eller veta om ungdomen 

kommer att få det stöd han/hon behöver om man inte jobbat med den organisationen eller haft 

volontärer där förut. Det stämmer med vad Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) och 

Hogervoorst m.fl.(2003) anser om att man angående korttidsvolontärtjänst bör arbeta med 

kända partners. Calle säger att de haft stående platser på några korttidsprojekt, där han känner 

personalen och kan skicka ungdomar som vill vara borta i en trygg miljö.  

 

Även Bibbi berättar att de har tre korttidsprojekt som de använder mest och dit föredrar hon 

att skicka de som behöver särskild stöttning. Hon berättar vad personen har för problematik 

och de mottagande organisationerna tar hänsyn till detta. Det kan knytas till det Hoogervoost 

m.fl. skriver om att det är viktigt att informera mottagande organisationen, givetvis med 

respekt för volontären, om sådant som kan förhindra att ungdomen blir till fara för sig själv 

och andra. 

 

Ingen av informanterna nämner att vissa typer av volontärprojekt skulle vara mer lämpliga för 

ungdomarna. Dock tar litteraturen tar upp att ungdomar som behöver mera stöd passar bättre i 

praktiska projekt med fysiska arbetsuppgifter, till exempel renoveringsprojekt eller skapande 
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verksamhet som sport, konst eller musik (Schroeder, K 2004). Projekt som också passar 

ungdomar med socioekonomisk bakgrund enligt författaren, eftersom många av dessa saknar 

social kompetens (ibid.).   

 

 

Förberedelsefas  

Samtliga informanter anser att förberedelser är viktiga. Också i litteraturen kan man läsa att 

förberedelsen har stor betydelse för volontärens kapacitet att fullfölja ett EVS projekt (Rolles 

2003).  

 

Träffa ex-volontärer och volontär i hemlandet  
Rolles (2003) och Hogervoorst m.fl.(2003) skriver att förberedelserna bör innefatta att träffa 

andra volontärer och ex-volontärer samt att delta i liknande volontärprojekt i hemlandet för att 

bättre förstå vad det. Calle berättar att volontärerna får träffa ex-volontärer som kan svara på 

frågor om projektet eller landet eller frågor av mer allmän karaktär, som hemlängtan till 

exempel.  

Bibbi berättar att de i en del fall skickar ungdomarna på praktik inom samma område de ska 

göra volontärtjänst, vilket underlättas av att arbetsförmedlingen och socialtjänsten i 

kommunen är insatta i verksamheten med EVS.  

 

 

Språkträning och material om landet och mottagande projektet  
Vidare bör volontären ges språkträning och tillgång till material om värdlandet och 

mottagande projektet (ibid.). Calle säger att viss språkträning vanligtvis ingår, så att 

volontären får en bok eller en linguafonkurs beroende på vad personen har för 

inlärningsförmåga och tid. Föreningen har också förmedlat språkkontakter så att ungdomarna 

fått träffa någon från landet de ska till. Bibbi säger att det är viktigt att läsa om landet och titta 

på bilder och lära sig några fraser på språket. Något som informanterna inte tar upp men kan 

vara värt att tillägga här är att Amorim (2002) skriver att ungdomar med studiesvårigheter 

eller kort skolgång kan behöva mer visuellt material och att man pratar och visar, istället för 

material att läsa. 

 

 

Förväntningar och kulturella skillnader 

Två informanter berättar om att de låtit ungdomar som ska åka som volontärer lära känna 

varandra innan och träffas och prata. Att ungdomarna förbereds på att uttrycka sig i grupp är 

något som rekommenderas i litteraturen (Hoogervoost 2003).  

Anna säger att hon tycker att det är viktigt att ungdomarna inte har för höga förväntningar när 

de ska iväg eller att de tror att de ska på någon semesterresa. Det stämmer med vad rapporten 

”Report SALTO TC on Inclusion & EVS” (2001) skriver om att ungdomarna behöver förstå 

syftet och värdet med EVS-erfarenheten. Förberedelsen kan också ge ungdomarna en chans 

att tänka över problematiska situationer som de kan möta och hur de ska agera då (ibid.). 

Något som kanske kan relateras till Calles uppfattning om att det främst är de mentala 

förberedelserna som är viktiga. Hoogervoost (2003) skriver att kulturkrockar och 

konflikthantering är ämnen som kan diskuteras och Calle pratar med ungdomarna om 

förväntningar och om det kulturella mötet.  
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Förberedande besök och arbetsbeskrivning  

Förberedande besök på volontärprojektet rekommenderas i litteraturen samt en realistisk 

arbetsbeskrivning för att volontären ska kunna avgöra om det är ett lämpligt projekt (Rolles 

2003). Av informanterna berättar en att hon går igenom arbetsuppgifterna med ungdomen, 

och två att de själva eller en ex-volontär har åkt med ungdomen till projektet på ett 

förberedande besök.  

 

 

Praktiska saker att ordna 

Medan Calle betonar nyttan av mentala förberedelser svarar Bibbi istället att hon tror att de 

praktiska förberedelserna är de viktigaste. Till exempel att mobilen och kontokortet fungerar i 

det landet och att man ordnar med försäkringar.  

Salto-Youth Resourse Centres (2001) tar upp att det kan vara bra om man ordnar så att 

ungdomen under sin volontärtid kan utöva de intressen (sport, hobbyer) som denne gör 

hemma, och det är en förberedelse Anna gjort för en av volontärerna. Andra praktiska saker 

att tänka på är att ge volontären en detaljerad resebeskrivning, nummer till en kontaktperson i 

värdlandet samt se till att någon kommer och möter volontären vid slutdestinationen (ibid.). 

En hälsoundersökning för ungdomen innan han/hon reser kan också vara bra anser Libreau, G 

(2000). 

 

 

Aktivitetsfas   
 

Stödperson kan följa med volontären 

Bibbi säger att de nästan bara använder förberedande besök precis i anslutning till 

korttidsvolontärtjänsten. Då har ungdomen någon, ofta en före detta volontär med sig de 

första dagarna och blir på så vis inte ensam. Hon säger att går att ha en stödperson som 

stannar under hela vistelsen, en annan nämner att ungdomar med funktionshinder kan ta med 

sin personliga assistent under volontärtiden.  

 

 

Fortsatt kontakt med volontären och mottagande projektet 

Under aktivitetsfasen ska den sändande organisationen behålla kontakten med både 

volontären och mottagande organisation för att försäkra sig om att allt är bra och hjälpa till 

vid eventuella problem (Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005). Calle berättar om ett sådant 

tillfälle då en volontär ringde honom och meddelade att hon inte ville stanna kvar på projektet 

så han fick ordna att hon kom hem igen. Bibbi säger att hon alltid har sin mobiltelefon på 

oavsett om hon är på jobbet eller är ledig så att volontärerna ska kunna nå henne. 

 

Här kan också nämnas att Libreau, G (2000) anser att det är bra om man förberett med en 

katastrofplan, så att både sändande och mottagande organisation vet vad de ska göra i ett 

nödläge. Salto-Youth Resourse Centres (2001) skriver att det är sändande organisationens 

ansvar att kontakta ungdomens familj om någon allvarlig händelse skulle inträffa.  

 

 

Förbereda för hemkomsten 

Sändande organisationen behöver stämma av med mottagande organisationen om ungdomen 

håller samma kurs eller ändrat inriktning enligt Hogervoorst m.fl.(2003). Ingen av 

informanterna nämner kontakten med den mottagande organisationen eller att de tillsammans 

pratat om vad ungdomarna vill göra sen. Däremot berättar en informant att hon medan 
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volontären var utomlands tog reda på om volontärtjänsten kunde tillgodoräknas som praktik 

för den utbildning tjejen vill söka. När hon fick klartecken meddelade hon volontären den 

goda nyheten.  

 

 

Uppföljningsfas  

 

Utvärdering 

Calle berättar att han och volontären pratar om hur resan varit i allmänhet och om de 

förväntningar eller den oro volontären hade innan och om hur det sedan blev. Det stämmer 

med hur Amorim m.fl. (2002) beskriver att utvärderingen går till. Calle säger att det som 

framkommer under samtalet blir en grund för den slutrapport som ska skickas in till 

ungdomsstyrelsen. Han tillägger att det bygger på en känsla och subjektiv bedömning då det 

är svårt att mäta hur mycket bättre självförtroende deltagaren fått. Det kan i någon mån knytas 

till det som står litteraturen att utvärderingarna bör upprepas för att synliggöra den utveckling 

som volontären går igenom (ibid.). Två av informanterna berättar att de träffar ungdomen 

efter hemkomsten för en utvärdering, men de nämner inte om utvärderingen upprepas vid fler 

tillfällen. 

 

 

Stöd och kontinuerlig kontakt, någon att dela erfarenheterna med 

Däremot framgår att informanterna åtminstone med vissa ungdomar har en fortsatt kontakt 

efter hemkomsten. Stringham (2001) skriver att kontakten med ungdomen i många fall behålls 

i månader eller till och med år efter EVS. Något som i viss mån stämmer med vad Calle 

berättar, angående den tid när föreningen var ett arbetsmarknadsprojekt. De hade då 

uppföljning sex till tolv månader senare med de volontärerna som befann sig inom projektet. 

Dock är det oklart hur denna uppföljning gick till eller vad den innebar. De ordnade också så 

att hemkomna volontärer fick träffas och prata med varandra på så kallade erfarenhetskvällar. 

Vidare berättar han att före detta volontärer gärna kom in och pratade. Allt sammantaget, det 

Calle berättar kan relateras till studien gjord av red. Amorim (1999). Där konstaterades att 

stöd, i form av att ha någon som lyssnar och förstår, underlättar volontärernas 

återintegreringsprocess (ibid.). Detta gällde särskilt de ungdomar som inte hade någon annan 

att vända sig till och dessutom kom tillbaka till en tillvaro med många svårigheter, exempelvis 

arbetslöshet, problem med familjen etcetera. 

 

Ingen av informanterna berättar om några problem som möter ungdomarna när de kommer 

hem. Men i litteraturen står det att det ofta kan vara svårt för unga med social bakgrund. Detta 

då ungdomen kan ha genomgått förändringar under utlandsvistelsen men vid hemkomsten 

möter samma förväntningar från familj och vänner som tidigare, likaså samma utmaningar 

som lämnades exempelvis droger, sociala problem (Amorim 2002).  

 

 

Förmedla kunskap och informera arbetsplatser och föreningar 

Amorim m.fl. (2002) skriver att volontärtjänsten kan leda till att ungdomen blir intresserad av 

ett yrke eller av att lära sig ett språk och menar att sändande organisationen bör vara 

ungdomen behjälplig i detta. Det stämmer med vad två av informanterna berättar, om hur de 

har ordnat så att den hemkomna volontären ska få möta personer som arbetar inom det som 

ungdomen gjort på sitt volontärprojekt, som en uppföljning.  
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Bibbi berättar att hon fick en förfrågan från volontären vad som fanns i kommunen som var 

liknande det hon gjort på sitt projekt, så ett möte med handikappkonsulenten bokades in. 

Vidare ska volontären informera handikappsamverkan om möjligheten till 

korttidsvolontärtjänst så att föreningarna kan använda det till sina ungdomar. 

I Annas fall är det visserligen hon som tagit initiativet. Volontären ska få förmedla den 

metodik han lärt sig och utbyta kunskaper, också med den skolan han var på studiebesök 

innan volontärtjänsten. Anna säger ”Jag tror att det säkert finns möjligheter för honom att få 

lite timjobb där efteråt. Vi får se”. 

 

 

Informera och förbereda nya volontärer 

Att involvera ungdomarna i förberedelsen av nya volontärer är ett annat sätt att visa 

volontären att hon/han äger något viktigt, en erfarenhet att dela (Amorim m.fl.) 2002). Det 

framgår att samtliga informanter i sitt arbete med nya volontärer också tar hjälp av före detta 

volontärer i en eller flera av de föregående faserna; det vill säga orienterings-, förberedelse- 

och aktivitetsfas. Enligt Calle är före detta volontärer alltid hjälpsamma mot de nya. 

Informanterna berättar inte om eller hur de förberett ungdomarna för arbetet med de nya 

volontärerna.  

Litteraturen tar dock upp att det är viktigt att ungdomar som ska informera andra om sina 

erfarenheter fått hjälp med att reflektera och bearbeta dem först (Red. Amorim 1999). Det 

gäller särskilt de negativa erfarenheterna, annars finns risken att det ungdomarna berättar 

snarare avskräcker än motiverar andra ungdomar.  Vidare framkommer också att ungdomarna 

behöver de vuxnas hjälp med perspektiv och bearbetning av vad resan inneburit för deras 

personliga utveckling, för att kunna prata om mer än om roliga händelser och sol och värme 

(Ungdomsstyrelsen 2003:7).  

 

 

Återintegrering – att få hjälp med arbete och studier   
Enligt en rapport av Rolles (2003) önskade volontärerna mera hjälp och stöd efter 

volontärtiden, bland annat med att hitta jobb och vad de ska göra efter volontärtjänsten. I Red. 

Amorim (1999) studie skriver författarna att många organisationer inte har råd eller tid med 

en individuell återintegrering av ungdomarna, men föreslår ändå att mer hjälp ges till 

volontärerna gällande frågor som rör utbildning och karriär. Detta kan kopplas till det Bibbi 

berättar om att också andra förvaltningar och myndigheter arbetar vidare med ungdomarna 

efter hemkomsten. Hon säger ”Är det så att man går tillbaka i kommunens regi och ska ut i 

nåt kommunalt program gällande praktik eller så, så kan det ju vara att man spinner vidare på 

nya vägar utifrån vad man varit med om”. 

 

Litteraturen tar vidare upp att det kan vara krångligt för ungdomarna att få socialbidrag eller 

arbetslöshetsersättning när de kommer tillbaka (Amorim 2002). Därför menar man att det är 

bra att marknadsföra programmet och informera arbetsförmedling och socialkontor om 

fördelarna med EVS, vilket verkar vara precis vad Bibbi har gjort. Ungdomar som behöver a-

kassa eller socialbidrag får träffa samma handläggare på arbetsförmedlingen så det blir 

kontinuitet i uppföljningen, dessutom är alla handläggarna insatta i EVS. Något som också 

kan relateras till det Schroeder (2004) skriver om att arbetet med St EVS är som mest 

effektivt när det kompletterar det arbete som görs för ungdomen på hemmaplan. 

 

Vidare skriver Hogervoorst m.fl.(2003) att uppföljningen ska baseras på vad som ungdomen 

och sändande ungdomsledaren har bestämt innan volontärtiden. Anna och volontären hade 

redan från början en tanke om att volontärprojektet skulle kunna räknas som den praktik tjejen 
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behövde för att bli behörig för en särskild högskoleutbildning. Eftersom tjejen trivdes på 

projektet och högskolan ansåg att volontärtjänsten var likvärdig med praktik, återvände hon 

till projektet som långtidsvolontär. Visserligen skriver Schroeder (2004) att programmet inte 

ska blandas ihop med praktik och inte kan ge officiella meriter. Fast samtidigt skriver hon att 

programmet ska vara ett verktyg för ungdomen att komma närmare sina långsiktiga 

personliga mål. Jag har tolkat det som så att utbildningen var ett sådant mål för den här 

arbetslösa tjejen. 

 

 

Forskningsfråga 3. Vilka ungdomar kan delta i programmet och under vilka 

förutsättningar är det lämpligt? 

Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) skriver att målgruppen för programmet är ungdomar 

med begränsade möjligheter. Begränsade möjligheter kan bero en eller flera av följande 

faktorer; ungdomens sociala, ekonomiska eller utbildningsmässiga bakgrund, handikapp eller 

på grund av kulturell samt geografisk härkomst. De ungdomarna informanterna har skickat på 

St EVS kan sägas tillhöra en eller flera av Ungdomsstyrelsens kategorier.  

 

 

Ekonomisk bakgrund  

- arbetslösa och ungdomar med socialbidrag  

Gemensamt för de tre informanterna är att de alla har erfarenhet av att skickat ungdomar med 

ekonomiska begränsningar. Många deltagare har varit arbetslösa ungdomar och somliga har 

varit inskrivna i verksamhet för försörjningsberoende. Både Anna och Calle är 

arbetskonsulenter och arbetar med arbetslösa ungdomar, och viss mån även Bibbi då hon är 

ungdomssamordnare i kommunen. 

 

 

Social bakgrund 

- tidigare missbruksproblem och kriminellt förflutet 

Precis som Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) och Rolles (2003) skriver, anser också 

informanterna att St EVS kan vara bra för ungdomar som behöver ny chans, dock med vissa 

förbehåll. Anna säger att det kan vara bra för de som har ett kriminellt förflutet, men att det är 

olika från fall till fall. I de fall ungdomarna har begått brott mot barn ska de sättas i projekt 

som inte innefattar barn. Bibbi svarar liknande, att hon tycker att korttidsvolontärtjänsten kan 

ses som ett mycket bra verktyg för personer med missbruk bakom sig, dock inte under ett 

pågående missbruk. Hoogervoost (2003) skriver att man bör vara medveten om ungdomen 

haft drog eller alkoholproblem eftersom det utgör en extra risk.  

 

 

- blyga ungdomar 

Både Anna och Calle säger att just blyga ungdomar passar bra att skicka. Calle anser att 

blyghet kan vara ett socialt handikapp. Jag har tolkat det som att det stämmer bra med 

litteraturen. Även om ordet blyghet inte nämns under rubriken social bakgrund finns istället 

formuleringen ungdomar ”som inte har för vana att ta för sig”(Bornemark & 

Ungdomsstyrelsen 2005, s.9).  
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Ungdomar med handikapp  

- fysiska och mentala handikapp samt psykiska problem 

Bibbi som har erfarenhet av det, säger att det går bra att skicka både ungdomar med fysiska 

handikapp, de med förståndshandikapp och de som har psykiska problem. Men säger att det 

förstås inte är lämpligt i de fall det finns begränsningar i mottagande projektet, t.ex. om det 

saknas handikappanpassning kan man inte skicka en person med funktionshinder dit.  

Anna säger att hon gärna skulle skicka ungdomar som är observerare, vilket enligt 

Ungdomsstyrelsens kategorisering är deltagare som är mycket passiva och kräver mer stöd 

och hjälp. Men Anna säger att tidsbristen är ett problem och att det skulle bli väldigt mycket 

extra arbete för henne.  

Calle säger att han gärna skulle vilja skicka ungdomar med fysiska handikapp. Men han har 

trots försök inte har fått tag i några som vill åka. Även Ungdomsstyrelsen konstaterar att de 

behöver bli bättre på att nå unga med funktionshinder (Rådberg 2004).  

 

 

Kulturell bakgrund 

- tjejer med invandrarbakgrund 

Ungdomsstyrelsen anser vidare att de också måste bli bättre att nå ut med programmet till 

unga immigranter (ibid.). Tjejer med invandrarbakgrund är den andra gruppen ungdomar som 

Calle tar upp att han skulle vilja skicka.  

 

 

Geografisk bakgrund  

Bibbi nämner att de är en region med lite högre arbetslöshet än rikssnittet och att 

studietradition generellt är låg. Detta är en motivering som eventuellt skulle kunna passa 

under Ungdomsstyrelsens kategorier geografisk bakgrund.  

 

 

Utbildningsbakgrund  
Ingen av informanterna nämner ungdomar med kort studiegång eller inlärningsproblem.  

 

Däremot säger en av informanterna att man kan skicka alla ungdomar, och att ungdomar som 

inte varit utomlands tidigare är lämpliga att skicka på St EVS. Ungdomar som aldrig varit 

utomlands förut står dock inte upptagna av Bornemark & Ungdomsstyrelsen (2005) i någon 

egen kategori. Det man skriver är att ”kortttidsvolontärtjänsten ..///.. är den del av 

volontärtjänsten som speciellt riktar sig mot ungdomar med begränsade möjligheter att få 

internationell erfarenhet” (Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen 2005, s.3).  

 

 

Under vilka förutsättningar det är lämpligt 

I rapporten ”Report SALTO TC on Inclusion & EVS” (2001) står att läsa att man behöver 

avgöra om det är rätt tidpunkt för ungdomen att åka på EVS. Bland annat kan det vara bra att 

känna till vilka konsekvenser en vistelse utomlands skulle få bland annat för ungdomens 

relationer och hans/hennes ekonomiska situation. Ingen av informanterna nämner något 

sådant.  

Men Anna säger att det är viktigt med bra kontakt med volontären om det stöd denne behöver, 

vilket Schroeder (2004) också instämmer i som menar att organisationen bör känna de 

deltagare de skickar för att ge rätt stöd. Anna påtalar också att nära kontakt med mottagande 

organisationen behövs och i de fall mottagande organisationen inte verkar kunna ge det stöd 
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som ungdomen behöver avråder hon ifrån att skickar ungdomen. Anna påpekar också att det 

innebär en risk att skicka ungdomar till mottagande projekt man inte känner till. I litteraturen 

förespråkas att man inom St EVS enbart arbetar med kända parter som man har förtroende för 

(Bornemark & Ungdomsstyrelsen 2005 och Hogervoorst m.fl.2003).  

 

Bibbi har skickat både ungdomar med missbruk och ungdomar med fysiska och mentala 

handikapp och använder projekt där hon känner mottagande organisationen. Hon säger att det 

inte är något problem att skicka dessa ungdomar eftersom hon bara berättar för de mottagande 

organisationerna om deltagarna så att de tar hänsyn till deras förutsättningar.   

Litteraturen tar upp vikten av att överlämna information om ungdomen som kan förhindra att 

ungdomen blir till fara för sig själv eller andra (Hoogervoost 2003).  

 

Schroeder (2004) anser vidare att volontärtjänst inte alltid är lämpligt. Till exempel får det 

inte bli till en flykt från allvarliga situationer, för man ska tänka på att ungdomen tar sitt 

känslomässiga bagage med sig utomlands (ibid.). Det kan i viss mån bekräftas med den studie 

Red. Amorim L. (1999) gjorde av det vanliga EVS-programmet. Där framkom att en stor 

andel av deltagarna såg EVS som en möjlighet att lämna det förflutna bakom sig. Dock var 

detta inte så lätt gjort då det förflutna hann i kapp många deltagare under EVS, så att somliga 

tvingades avbryta sin vistelse.  

Calle berättar att han inte skickar ungdomar som vill fly från en jobbig hemsituation. Han 

anser att det är viktigt att ungdomen vill till något och inte bara bort från något. I litteraturen 

kan man också läsa att ungdomarna bör vara tillräckligt motiverade för att delta i programmet 

(Hoogervoost 2003).  

 

Calle anser inte heller att ungdomar som visar främlingsfientlighet eller har väldigt 

orealistiska förväntningar är lämpliga. Någon avrådan i litteraturen på grund av rasism/ 

främlingsfientlighet har inte hittats. Dock står att organisationens/ ungdomsledarens intuition 

om hur vida det är lämpligt för ungdomen ska tas i beaktande (Hoogervoost 2003). Samt att 

ungdomen ska befinna sig i ett konstruktivt tillstånd (ibid.). Calle använder sig inte av 

Bornemark & Ungdomsstyrelsens termer utförare, användare & observerare, men gör ändå en 

bedömning av om ungdomen kommer att klara av det rent mentalt. Samtidigt säger han att det 

är fördelen med St EVS, att det rör sig om en kort och begränsad tid. 
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ANALYS OCH SLUTSATSER 
Uppsatsen har haft som avsikt att belysa och lyfta fram eventuella förtjänster med 

programmet Europeisk korttidsvolontärtjänst. Samt att granska om programmet kan vara 

lämpligt att använda vid vägledning av ungdomar i behov av särskilt stöd. 

 

Både litteratur och informanterna är överens om att St EVS stärker ungdomarna, gör att 

ungdomarna vågar mer och får bättre självförtroende och självkänsla. De flesta ungdomar 

kommer tillbaka motiverade för arbete, menar författaren Hoogervoost (2003) och en 

informant.  

Sett utifrån SCCT 
7
 kan man resonera att St EVS ger ungdomar övning och uppmuntran, och 

att ungdomarna får nya självuppfattningar då de gör framsteg. De känner att de kan något och 

det resulterar i en högre självskattning och de märker också att insatsen ger positiva resultat. 

Det ökar deras motivation, så att de sätter upp mål och fortsätter att engagera sig, vilket leder 

till en positiv spiral av mer kompetens och högre självskattning. 

 

Vidare menar SCCT att människor hindras att utveckla vissa intressen och förmågor beroende 

på den sociala miljö de växt upp i och på faktorer som bland annat kön, etnicitet, 

funktionshinder. Nya intressen och förmågor kan dock uppstå om tillfälle ges, och en 

stödjande omgivning underlättar. St EVS vänder sig till ungdomar med färre möjligheter och 

det är rimligt att anta att programmet kan ge förutsättningar för att utveckla nya intressen.  

 

I programmet kan bland annat ungdomar med funktionshinder, förståndshandikapp och 

ungdomar med tidigare missbruk delta. Både informanter och litteratur tar upp att det är 

viktigt att känna till ungdomen och dennes behov. Samt att känna till den mottagande 

organisationen och ha förtroende för att personalen där kan ge ungdomen det stöd som 

behövs.  

Finns dessa förutsättningar är det skäligt att anta att St EVS kan erbjuda ett tryggt alternativ 

för ungdomar i behov av särskilt stöd som vill ut och resa. Något som också framkommer som 

viktigt att förmedla till ungdomarna, deras föräldrar och yrkesverksamma.  

 

Ytterligare ett argument som talar till programmets fördel är den ekonomiska aspekten. 

Arbetslösa ungdomar eller ungdomar med försörjningsstöd som åker med programmet 

innebär en besparing för stat och kommun som inte behöva betala ut dessa pengar då 

ungdomen är utomlands. En informant säger att många ungdomar får arbete, flyttar till en 

storstad eller pendlar till jobb i närliggande kommun efter volontärtjänsten. Resultaten 

indikerar att det för kommuner skulle kunna innebära en ekonomisk vinst både på kort och 

lång sikt att använda sig av programmet. 

 

Rent teoretiskt är programmet St EVS intressant ur ett vägledningsperspektiv. I litteraturen 

betonas att programmet har en pedagogisk aspekt och ska vara ett verktyg för ungdomar att 

komma närmare sina personliga mål.  

 

Det går också att se paralleller mellan St EVS arbetsfaser och Hägg och Kuoppas 

samtalsmodell. I orienteringsfasen behöver man göra en kartläggning, det vill säga ta reda på 

vad ungdomen behöver hjälp med, vilka intressen och förmågor och mål som finns för 

framtiden. Det kan motsvara steg ett i samtalsmodellen.  

 

                                                 
7
 Social Cognitive Career Theory 
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Andra steget i samtalsmodellen är att visa på både hinder och möjligheter och försöka vidga 

perspektiv. Det skulle man kunna koppla till förberedelse- och aktivitetsfasen som möjligen 

borde kunna ge nya perspektiv och insikter. Både samtalsmodellen och St EVS utgår från 

ungdomens vilja och önskningar när man sätter upp mål alternativt väljer volontärprojekt.  

 

Det tredje steget innebär att man tillsammans med ungdomen gör en handlingsplan, ger stöd 

och uppmuntran och hjälper till att efteråt utvärdera hur det har gått.  Det överstämmer med St 

EVS uppföljningsfas där ungdomen ska få hjälp att utvärdera och bearbeta erfarenheten från 

aktivitetsfasen och sedan ta reda vad han eller hon vill göra härnäst.  

 

Om programmet i praktiken kan anses vara lämpligt att använda vid vägledning av ungdomar 

i behov av särskilt stöd beror troligtvis på flera faktorer.  

Som resultaten visar på finns det yrkesverksamma
8
 som tilltalas av programmet så mycket att 

de är beredda att engagera sig i det vid sidan om sin ordinarie arbetstid. Bland annat är 

informanterna kontaktpersoner åt ungdomarna under aktivitetsfasen utomlands, något som 

kan tolkas som ett omfattande ideellt uppdrag. Med tanke på den arbetsbörda många 

vägledare, arbetsförmedlare och andra yrkesgrupper har, finns säkert de som kan se nyttan 

med programmet men som inte kan eller vill avsätta sin fritid till programmet.  

 

I resultatet framkommer att en av informanterna, ungdomssamordnaren, samarbetar med 

andra yrkesgrupper och att St EVS ger alla inblandade fördelar. Alla yrkesgrupper gör det 

som de skulle ha gjort ändå, och ungdomarna får fler möjligheter. Detta är mycket intressant 

och talar för att fler samarbeten borde finns. Samt att kommunen borde ha en särskild person, 

en internationell/ungdomssamordnare som ansvarar för och underlättar arbetet med St 

EVS/EVS. Förutsatt att ett samarbete finns är det troligt att en vägledare skulle kunna tillföra 

mycket, samtidigt som det också sannolikt skulle innebära vinster för vägledaren.  

 

Programmet har haft svårt att nå de ungdomar och yrkesgrupper som det avser. Vägledare 

skulle lämpligen kunna medverka i orienteringsfasen och bidra till kännedom om 

programmet. Samt ha inledande samtal där ungdomens bakgrund, nuläge och framtid kan 

kartläggas. Detta borde inte vara något egentligt merarbete då det hör till vägledarens 

ordinarie arbetsuppgifter att informera och vägleda.  

 

Precis som Bibbi skulle en person med befattning ungdomssamordnare eller koordinator för 

internationell verksamhet kunna fungera som sändande organisation, och ta vid och hålla i 

förberedelse- och aktivitetsfasen. Den personen skulle då ordna med förberedelserna i form av 

språk och kultur. Vidare ansvara för kontakt med personal på mottagande projektet och vara 

kontaktperson åt ungdomen då denne är utomlands. 

 

Enligt litteraturen framkommer att uppföljningsfasen är en tidskrävande och kostsam del av 

arbete med St EVS som ofta glöms bort. Samtidigt framkommer att det är viktigt att snabbt ta 

tillvara ungdomarnas motivation för arbete eller studier. Även ungdomarna själva efterfrågade 

mer hjälp angående vad de ska göra när de kommer hem (Red. Amorim 1999). Här skulle 

vägledare kunna ta vid igen och fortsätta vägledningen med den hemkomna ungdomen.  

 

Studie- och yrkesvägledare som vägleder ungdomar i behov av särskilt stöd skulle med hjälp 

av programmet St EVS kunna erbjuda dem en möjlighet att åka utomlands. Det är något som 

många ungdomar är mycket intresserade av.  

                                                 
8
 Av informanterna är en arbetskonsulent, en annan yrkesvägledare och ytterligare en ungdomssamordnare 
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Av resultaten kan man anta att chanserna är stora att vägledaren skulle få tillbaka motiverade 

ungdomar med bättre självförtroende. Något som går hand i hand med vägledarens uppgift att 

förmedla ”empowerment” det vill säga att stärka dessa ungdomar, så att de ser sina styrkor 

och förmågor och får bättre självförtroende.  

 

Undersökningens resultat pekar också mot att det vore ett bra komplement att använda i 

vägledningsarbetet. Många ungdomar saknar arbetslivserfarenhet och inte vet så mycket om 

sina egna förmågor eller begränsningar. St EVS skulle kunna ge ungdomar en uppfattning om 

vad ett visst arbete innebär samt vilka uppgifter de tycker är roliga eller tråkiga, lätta eller 

svåra och utgöra en grund för vägledningssamtalen. Det rimligt att anta att St EVS skulle 

kunna vara en chans för ungdomarna att ta reda mer på vad de skulle vilja eller inte vilja göra 

i framtiden. 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 
Denna c-uppsats är ett komplement till ett område som inte är så undersökt och där få tidigare 

studier finns. Större delen av den litteratur och de rapporter som legat som grund för 

uppsatsen har varit på engelska. De har bearbetats och sammanställts till en omfattande 

redovisning på svenska, något som inte funnits tidigare.  

 

Vidare uppmärksammas att programmet har en pedagogisk aspekt, och att St EVS bör ses 

som en del i ett större sammanhang. Det är möjligt att kännedom om den pedagogiska 

aspekten kan öka intresset och förståelsen för meningen med programmet. Det blir då tydligt 

att St EVS inte enbart är en kul grej för ungdomar som vill ut och resa eller för 

yrkesverksamma som råkar vara intresserade av internationell verksamhet. Dessutom lyfter 

uppsatsen fram att programmet är ett tryggt alternativ, något som kan innebära att fler 

yrkesverksamma vill informera om och använda sig av programmet.  

 

St EVS har nämligen haft svårt att nå ut till de ungdomar som programmet avser, något som 

kan bero på att ungdomarna och de som arbetar med dem saknar kännedom om St EVS. 

Uppsatsen vänder sig till yrkesgrupper, som exempelvis studie- och yrkesvägledare, som 

arbetar på arbetsförmedlingar, gymnasium och gymnasiesärskolor och som träffar dessa 

ungdomar. Med vetskap om programmets existens, kan vägledarna föra informationen vidare 

så att den når både ungdomarna och personer som arbetar med dem.   

 

Speciellt för studien är att den granskar St EVS utifrån ett vägledningsperspektiv och 

sammankopplar programmet med en samtalsmodell och vägledningsteori.  

 

Kanske kan St EVS vara ett redskap för studievägledare avseende exempelvis skoltrötta 

ungdomar som går på individuella programmet. Ökar ungdomars självförtroende och intresse 

för arbete eller studier, är det bra både för ungdomarna och för skolan. I bästa fall kan 

volontärerfarenheten sprida ringar på vattnet, det vill säga inspirera och uppmuntra ungdomar 

att exempelvis engagera sig i miljön eller andra människor, vilket är bra för samhället. 

 

St EVS skulle också kunna vara relevant vid vägledning av ungdomar med funktionshinder. 

Ungdomarna ges möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och få internationella erfarenheter som 

förbättrar deras chanser på arbetsmarknaden. Samt ge även dessa ungdomar bättre 

självförtroende och motivation.  

 

För yrkesgrupper som arbetar med missbruksvård för ungdomar borde uppsatsen också kunna 

vara intressant ur rehabiliteringssynpunkt. Arbetsförmedlare och yrkesvägledare på 

Arbetsförmedlingen kan fundera över om de skulle lyckas få fler inskrivna ungdomar att bli 

självförsörjande genom att använda sig av St EVS.  

 

Det är också intressant för kommuner att begrunda resultaten som indikerar att arbete med St 

EVS skulle kunna ge ekonomiska fördelar. Det har inte lyfts fram så tydligt i annan litteratur 

eller tidigare studier.  

 

Resultaten kan visserligen inte påstås ha generell giltighet, men istället kan de resultat som 

framkommit sägas ha en relativt hög tillitlighet. En brist som dock kan finnas med resultaten 

är att det varit svårt att särskilja St EVS från EVS då informanterna pratat om sina 
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erfarenheter. Detta eftersom ungdomar i behov av särskilt stöd i vissa fall har åkt på vanliga 

EVS-programmet. Men då även olika St EVS-projekt kan skilja sig mycket i både upplägg, 

innehåll och längd har jag ansett att det viktigaste ändå varit att ungdomarna tillhört 

målgruppen ”i behov av särskilt stöd”. 

 

 

 

Metoddiskussion 

Den här studien har varit av belysande och granskande karaktär och både litteraturstudier och 

intervjuer har genomförts för att inhämta svar på forskningsfrågorna. Detta för att på bästa sätt 

få både djup och bredd på svaren.  

Det kändes viktigt att göra en litteraturstudie för att samla den utspridda men värdefulla 

information som redan fanns. Intervjuerna har bidragit med en djupare insikt i hur St EVS kan 

fungera i praktiken, inte bara i teorin.  

Det finns dock inga anspråk på att dessa resultat skulle vara generaliserbara, utan bara att de 

gäller för just dessa tre personer. Resultatet bygger vidare på de erfarenheter informanterna 

hade fram till intervjutillfället, man kan anta att de har gjort nya erfarenheter sedan dess.   

 

Så här i efter hand kan jag tycka att tre frågeställningar, tre informanter och litteraturstudier 

blev lite i mesta laget och inte var så realistiskt som jag först tänkt mig. Men jag får skylla det 

på min vetgirighet också, att jag tyckte ämnet var så spännande att jag ville veta så mycket 

som möjligt.  

 

Med mina tre forskningsfrågor och tre informanter fick jag alltså fram ett intervjumaterial 

som svämmade över alla bredder(!). Jag hade visserligen en intervjumanual att utgå ifrån men 

hann inte ställa alla frågor till informanterna. Detta både för att jag hade många frågor och för 

att informanternas svar ledde till nya frågor som följdes upp. Därför är deras svar inte riktigt 

jämförbara, vilket inte heller var avsikten. Men det hade antagligen underlättat 

sammanställningen av resultaten.  

 

Transkriberingarna blev mycket tidskrävande, vidare tog det tid innan jag sammanställt detta 

spretiga material till de sammanfattningar resultatet nu består utav. Därför hann det gå lång tid 

innan informanterna fick ta del av dessa, vilket förstås kan vara en invändning att det skulle 

kunna medföra minskad trovärdighet. Med en mer strukturerad intervju och färre frågor hade 

mer av deras citat och egna formuleringar behållits. Det skulle ha ökat resultatens trovärdighet 

och dessutom gjort dem mer levande.  

 

Ett annat problem som jag stötte på var att det inte fanns så mycket litteratur och ännu mindre 

forskning/studier av St EVS, inte heller av EVS-programmet.  

 

Slutligen ska här också tilläggas att vissa ändringar angående programmet gjorts sen årsskiftet 

2007.  I ”Ung och Aktiv” finns Europeisk volontärtjänst kvar och man kan också 

fortsättningsvis skicka ungdomar på korttidsvolontärtjänst, från två veckor upp till tolv 

månader. Detta i enlighet med EU:s inkluderingsprioritering. Vidare är ungdomar med färre 

möjligheter också en fortsatt prioriterad ungdomsgrupp enligt ”Ung och Aktiv”. Man nämner 

inget om St EVS men eftersom möjligheten till korttidsvolontärtjänst för ungdomar med färre 

möjligheter finns i nya programmet anser jag att mina resultat även fortsatt bör kunna vara 

intresse och till nytta.  
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Framtiden 
Då det framkommit att det inte finns så mycket litteratur och ännu mindre forskning inom 

området är det önskvärt med fler studier. Ett förslag är att undersöka vad volontärtjänst 

inneburit för ungdomar med färre möjligheter, både yrkesmässigt och personligt/socialt och 

både på kort och på lång sikt. Om en sådan studie företas bör det också klargöras vilka 

möjligheter ungdomarna haft till uppföljning och om de fått hjälp med att bearbeta sina 

erfarenheter. Från tidigare studier framgår att det är faktorer som kan ha betydelse för utfallet 

(Ungdomsstyrelsen 2003:7, Amorim, L 1999).   

 

Ett annat förslag på framtida studier är att undersöka sändande organisationer som arbetar 

med de ungdomar som har ett lågt deltagande i programmet. Enligt Ungdomsstyrelsen är två 

av dessa grupper unga immigranter och unga med funktionshinder (Rådberg). De sändande 

organisationerna skulle kunna intervjuas om hur de rekryterar dessa ungdomar samt om de har 

något särskilt arbetssätt eller andra erfarenheter som kan vara värda att förmedla.    

 

 

 

 



 45 

REFERENSER 

Referenslitteratur 

Europeiska unionens verksamhetsområden, sammanfattning av lagstiftningen 

åtgärdsprogrammet Ungdom 2000-2006. http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11603.htm 

Europeiska unionens verksamhetsområden, sammanfattning av lagstiftningen ”Aktiv 

Ungdom” 2007-2013. http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11080.htm 

Europeiska kommissionen, GD Utbildning och kultur. Programmet Aktiv ungdom 2007–

2013 programhandledning http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_sv.pdf 

Abad Pacheco, Gherga, Tammi. (2004) “Going International - Opportunities for all!” 

(Salto-Youth Resource Centres) http://www.salto-youth.net/GoingInternational/ 

 

Amorim, Costanzo, Geudens, Hofmann, Pavlovova (2002)”International Voluntary Service” 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/70.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-

01&date_to=2007-12-29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=0 

 

Red. Amorim, L. (1999) “Volunteer‟s perceptions of the Impact of the European Voluntary 

service in their lives”. http://www.salto-youth.net/find-a-

tool/160.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-

29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=4 

 

Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen (2005) ”Korttidsvolontärtjänst!” Kristianstads 

Boktryckeri AB 

 

Brown, D & associates “Career Choice and development” (2002) Josseybass, San Francisco 

 

Croft, Crolla, Mida-Briot (2003) ”Social inclusion T-kit” http://www.salto-

youth.net/tkitinclusion/ 

 

Geudens, T (2004) “Including all with the „Youth‟ programme” http://www.salto-

youth.net/find-a-tool/362.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-

01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=4 

 

Hogervoorst, Winkler, Helvadjian, Barata. (2003) ”Short Term Evaluation” 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/364.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-

29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=7 

 

Hägg och Kuoppa ”Professionell vägledning –med samtal som redskap” (1997) 

Studentlitteratur, Lund 

  

Libreau, G (2000) “EVS – working group on risk prevention and crisis management” 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/374.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-

03-01&date_to=2007-12-29&search=risk&pagerCurrentOffset=1 

 

 

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11603.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c11080.htm
http://ec.europa.eu/youth/yia/yia_programme_guide_sv.pdf
http://www.salto-youth.net/GoingInternational/
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/70.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=0
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/70.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=0
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/160.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=4
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/160.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=4
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/160.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Internationalvoluntary+service&pagerCurrentOffset=4
http://www.salto-youth.net/tkitinclusion/
http://www.salto-youth.net/tkitinclusion/
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/362.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=4
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/362.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=4
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/362.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=4
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/364.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=7
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/364.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=7
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/374.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=risk&pagerCurrentOffset=1
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/374.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=risk&pagerCurrentOffset=1


 46 

Salto-Youth Resourse Centres (2001) “Report SALTO TC on Inclusion & EVS” 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/75.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-

01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=0 

 

Inkinen, K. & Salto-Youth Resourse Centres (2006) “Stepping Stones - Impact of Short 

Term EVS” av Katri Inkinen http://www.salto-youth.net/find-a-

tool/640.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-

29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=1 

 

 

Rolles, C., (red.) (2003) ”Envol Plus Final Report” 

http://mail.google.com/mail/?realattid=0.2&attid=0.2&disp=vah&view=att&th=1174f36d379

a741e  

 

Rådberg, H. (2004)”To be or not to be included -a study of the inclusion of young people 

with less opportunities in the EVS Programme in Sweden” Växjö Universitet.  

Schroeder, K (2004) ”Use your hands to move ahead. Using practical tasks to increase 

participation in EVS Short Term Projects” (Salto-Youth Resource Centres) http://www.salto-

youth.net/UseYourHands/ 

Schroeder, K., (red.) (2003) ”EVS Short term Puzzled training” http://www.salto-

youth.net/find-a-tool/263.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-

29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=10 

Stringham, J.  (2001)”Step-by-step to long-term voluntary service”  

http://www.avso.org/voluntary/DOC%20AVSO/Step-by-Step%20(1).pdf 

 

SACO (2006). Ungdomsbarometern 2006. ”Dagens unga – framtidens akademiker” 

http://www.valjayrke.se/bilagor/dagens_unga.pdf 

Ungdomsstyrelsen (2003:7) ”Tre år med EU-programmet Ungdom” Ungdomsstyrelsens 

skrifter 

 

 

Vetenskapsrådet ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning” Tryck: Elanders Gotab 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf 

Thunmarker, S. ”Utlandsstudier i rullstol” Vägledaren. I utbildning och arbetsliv Nr 1 

(2006), s.35-37.  

 

Hemsidor/databaser 
http://www.ungdomsstyrelsen.se 

http://www.training-youth.net 

http://www.salto-youth.net/inclusion 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool/75.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=0
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/75.html?&topic_id%5B%5D=7&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=Including+All&pagerCurrentOffset=0
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/640.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=1
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/640.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=1
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/640.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=1
http://mail.google.com/mail/?realattid=0.2&attid=0.2&disp=vah&view=att&th=1174f36d379a741e
http://mail.google.com/mail/?realattid=0.2&attid=0.2&disp=vah&view=att&th=1174f36d379a741e
http://www.salto-youth.net/UseYourHands/
http://www.salto-youth.net/UseYourHands/
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/263.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=10
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/263.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=10
http://www.salto-youth.net/find-a-tool/263.html?&date_from=2003-03-01&date_to=2007-12-29&search=EVS+Short&pagerCurrentOffset=10
http://www.avso.org/voluntary/DOC%20AVSO/Step-by-Step%20(1).pdf
http://www.valjayrke.se/bilagor/dagens_unga.pdf
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.training-youth.net/


 

Bilaga 1 

 

EN KORT PRESENTATION AV ANVÄNDA RAPPORTER, UPPSATSER OCH 

INFORMATIONSMATERIAL;  
 

”Envol Report” redaktör Rolles, C. (2003) En rapport från nätverk Envol som består av ett antal europeiska 

sändande organisationer och deras mottagande partners. Fjorton volontärer medverkar också i utvärderingen. 

Rapporten utvärderar EVS programmet för ungdomar i  behov av särskilt stöd, samt sammanfattar nätverkets 

lärdomar och ger rekommendationer för kommande programmet Aktiv Ungdom.   

 

“EVS – working group on risk prevention and crisis management” Libreau, G (2000) En rapport om hur 

man kan förhindra kriser från att inträffa och vad man gör när krisen/olyckan redan hänt. Rapporten vänder sig 

till både sändande och mottagande organisationer samt nationella kontor för EVS. 

 

 “Going International - Opportunities for all!” Abad Pacheco, Gherga, Tammi. (2004). En handbok baserad 

på författarnas erfarenheter av arbetar med unga med färre möjligheter i internationella projekt. Avsikten är att 

dokumentera goda exempel och konkreta arbetsmetoder.   

 

”International Voluntary Service” Amorim, Costanzo, Geudens, Hofmann, Pavlovova (2002). En manual for 

ungdomsledare som ska organisera internationella volontärprojekt. Råd hur en del misstag kan undvikas samt 

hur man introducerar volontärtjänst för både ungdomarna och för organisationen. 

 

”Korttidsvolontärtjänst!” Bornemark, E & Ungdomsstyrelsen. (2005). En svensk informationsbroschyr från 

Ungdomsstyrelsen om bland annat hur volontärprojekten är uppbyggda och hur de ska anpassas till individen. 

Framtagen för ungdomsledare och tjänstemän som arbetar med ungdomar med begränsade möjligheter.  

 

“Report SALTO TC on Inclusion & EVS” Salto-Youth Resourse Centres (2001). En rapport som förser 

ungdomsledare, projektledare med nödvändiga rekommendationer och information gällande volontärtjänst för 

ungdomar med färre möjligheter.  

 

”Short Term Evaluation” Hogervoorst, Winkler, Helvadjian, Barata. (2003). En utvärdering från Frankrike av 

tretton organisationers arbete med EVS short term. Arbetsgruppen har bestått av 7 franska organisationer och 

deras europeiska partners. I rapporten tar man upp lärdomarna av programmet och förslag till förbättringar. 

 

 

”Step-by-step to long-term voluntary service” Stringham, J. (2001). En dokumentation av det internationella 

nätverket Step-by-step som skickat iväg 90 ungdomar med färre möjligheter på korttidsvolontärtjänst utomlands 

åren 1997-2001. 

 

“Stepping Stones - Impact of Short Term EVS” Inkinen, K. & Salto-Youth Resourse Centres (2006).  En 

utvärdering av korttidsvolontärtjänsten genomförd av ett antal representanter för sändande och mottagande 

organisationer, handledare och mentorer för korttidsvolontärer. Man diskuterar programmets betydelse för den 

enskilda volontären, för samhället och för organisationen. 

 

”To be or not to be included -a study of the inclusion of young people with less opportunities in the EVS 

Programme in Sweden” Rådberg, H. (2004). En uppsats gjord år 2004 vid samhällsvetenskapliga institutionen, 

Växjö Universitet. Rådbergs studie är av beskrivande och undersökande karaktär och handlar om vilka strategier 

som används för att EVS programmet ska nå ut till unga med begränsade möjligheter. 

 

”Tre år med EU-programmet Ungdom” Ungdomsstyrelsen (2003:7). En utvärdering av bl.a. programmet 



 

Europeisk volontärtjänst. Åtta djupintervjuer med ungdomar som varit på volontärtjänst, de flesta i sex månader. 

 

 

”Use your hands to move ahead. Using practical tasks to increase participation in EVS Short Term 

Projects” Schroeder, K (2004). En engelsk informationsskrift om den övergripande filosofin och meningen med 

korttidsvolontärtjänsten. Den förklarar också varför praktiska uppgifter kan vara att föredra för vissa ungdomar 

framför volontärprojekt med mer social inriktning. Skriften bygger på en diskussion och analys av sju erfarna 

ungdomsledares arbetsmetoder, som använder korttidsvolontärtjänst i sitt arbete med ungdomar som har sociala 

och ekonomiska begränsningar.   

 

“Volunteer’s perceptions of the Impact of the European Voluntary service in their lives”. Red. Amorim, 

L. (1999). En utvärdering av EVS-programmet genomförd med 245 deltagare. Ungdomarna har via enkät fått 

svara på vad de tycker om programmet och vilken påverkan de upplever att det har haft för deras personliga och 

yrkesmässiga utveckling. Ett fåtal intervjuer har också gjorts. 

 



 

Bilaga 2 

 
INTRODUKTIONSBREV 

 

Hej! 

Jag heter Marie Olofsson och går på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på Lärarhögskolan 

i Stockholm. Jag är väldigt nyfiken och positivt inställd till Short Term EVS och vill skriva 

min c-uppsats om detta.  

 

Nu letar jag efter intervjupersoner som är intresserade av att delta, där av e-mailet till er. 

 

Uppsatsen är av beskrivande karaktär och syftet är att förmedla de erfarenheter personal på 

sändande organisationer har av att använda St EVS som ett verktyg för att deltagaren ska 

komma närmare sina personliga och långsiktiga mål.  

 

Jag vill särskilt få veta hur arbetet innan och efter volontärtiden går till, hur man tänker och 

konkret går tillväga för att volontärprojektet ska vara en integrerad del av arbetet med 

ungdomen på hemmaplan. 

 

Intervjun kommer ta ca 30-40 minuter och jag skulle vilja ha intervjuer med tre personal på 

olika organisationer.  

 

Jag kommer också att ringa er men det skulle vara till stor hjälp om ni som tycker att det här 

passar in på er och gärna vill medverka svarar på mitt e-mail.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Marie  

 

 



 

Bilaga 3 
 

UNDERLAG FÖR INTERVJUBOKNING  
 

Hejsan! 

Jag heter Marie Olofsson och går sista året på Studie- och yrkesvägledarprogrammet på 

Lärarhögskolan i Stockholm. Jag har valt att skriva min c-uppsats om hur man kan använda 

Short Term EVS som ett verktyg i arbetet med ungdomar med särskilda behov.  

 

 

I fredags skickade jag er ett e-mail om en förfrågan att delta i intervjuer ang. Short Term EVS. 

 

Som jag skrev i e-mailet så är syftet med uppsatsen att förmedla de erfarenheter personal på 

sändande organisationer har av att använda St EVS som ett verktyg för att deltagaren ska 

komma närmare sina personliga och långsiktiga mål.  

 

Jag vill särskilt få veta hur arbetet innan och efter volontärtiden går till, hur man tänker och 

konkret går tillväga för att volontärprojektet ska vara en integrerad del av arbetet med 

ungdomen på hemmaplan. 

 

 

• Hur många korttidsvolontärer har du skickat iväg/länge arbetat med St EVS? 

• Känner du till "the Pathway approach"? 

• Gått någon särskild kurs St EVS? 

 

 

Intervjun kommer att ta ca 30-40 minuter och jag planerar att åka till er och göra intervjun på 

plats för att ha möjlighet att kunna använda bandspelare. Är det ok? 

 

Efteråt kommer jag att skicka en utskrift på de delar av intervjun som jag tänker använda i 

uppsatsen så att du får tillfälle att korrigera eventuella felaktigheter eller oklarheter. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Svaren kommer 

endast att användas i min studie och redovisas i mitt examensarbete som är en offentlig 

handling.  

 

Jag kommer i uppsatsen inte att skriva ut era eller organisationens namn, inte heller i vilken 

kommun ni finns. 

Totalt har nio organisationer tillfrågats och jag kommer göra intervjuer med tre personer.  

 

Om du fortfarande vill delta föreslår jag att vi bokar tid för en intervju nästa vecka.  

Vad tycker du om det? 

 

 

 
  

 



 

Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 

 

Frågor inledningsvis 

Hur länge har du arbetat med Short Term EVS?  

Vilken typ av ungdomar är det du skickar iväg? (arbetslösa/funktionshandikapp/skoltrötta 

osv.) 

Hur kommer du i kontakt med ungdomarna och hur får du dem intresserade av Short Term 

EVS?  

 

Varför arbetar du med Short Term EVS? Vilka är fördelarna?  

Finns det några nackdelar/risker? Vad är viktigt att tänka på? Vad har du lärt dig? 

Vad gör du för att korttidsvolontären ska få en så lärorik och givande tid som möjligt?  

 

Vad anser du syftet med Short Term EVS är? 

Känner du till "the Pathway approach" eller "Step by Step"? 

Har du fått någon utbildning eller läst material om Short term EVS? 

 

Arbetet med St EVS 

Hur använder du Short Term EVS i ditt arbete? Om jag var med dig under den här tiden vad 

skulle jag få se dig göra? (Arbetsbeskrivning eller arbetsuppgifter) Konkretisera gärna med 

ett verkligt fall.  

 

Var snäll och berätta mer om; 

 

Kartläggningen 

Hur kommer ni fram till syftet med projektet? (öppet/dolt? medvetet/omedvetet)   

Görs någon individanpassningen till volontärtjänsten? 

  

I Ungdomsstyrelsens broschyr Korttidsvolontärtjänst! s. 13 beskrivs tre olika 

volontärkategorier Utförare (deltar aktivt) Användare (deltar men tar ej egna initiativ) och 

Observerare (svårt att delta men observerar o lär sig)   

  

Har du någon erfarenhet av dessa olika ”volontärtyper”?  

Vilka förutsättningar tycker du behövs för att du ska skicka iväg en ungdom på Short term 

EVS? När anser du att korttidsvolontärtjänst är lämpligt resp. inte lämpligt?  

  

Förberedelsen 

Vad gör du alternativt tycker du bör göras för att förbereda korttidsvolontären? 

Upplägg, tid och innehåll - hur går planeringen till? 

 

Hemkomsten 

Vad händer med deltagaren efter hemkomsten? Alternativt skulle du vilja hände? 

Finns studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare eller andra organisationer som tar vid? 

 

Uppföljningen 

Hur länge har ni kontakt med deltagaren efter hemkomsten? 

Hur ser uppföljningen ut? Alternativt, hur önskar du att den skulle vara? 
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