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FORORD
Tre augustdager i 2015 førte til en stor endring og retning i livet mitt. Uten 
erfaring fra humanitært arbeid, og med begrenset tid til forberedelser, reiste jeg 
til øya Lesvos i Hellas for å få en forståelse av hvordan jeg, som et enkelt-
menneske kunne gjøre en forskjell for mennesker på flukt. 

Det ble en vekker, ikke bare fordi jeg hadde sett på nært hold hvordan 
situasjonen for båtflyktningene som kom til de greske øyene var, men også fordi 
jeg opplevde å se verden med nye øyne. Ikke bare situasjonen for mennesker på 
flukt, men også klima, andre vanskeligstilte grupper og det politiske bildet fikk 
en skjerpet oppmerksomhet i min nye hverdag. Etter denne reisen føltes det 
umulig for meg å fortsette i min tidligere jobb. Behovet for å fortsette yrkeslivet i 
en jobb som opplevdes meningsfylt på flere nivåer ble for min del helt prekær.  

Disse tre dagene på Lesvos ble starten på hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet, 
og to år senere hadde organisasjonen hatt flere tusen frivillige feltarbeidere i 
arbeid med mottak av båtflyktninger langs kysten og inne i flyktningleirene i 
Hellas. Som organisasjon hadde vi høyt fokus på å tilrettelegge slik at det er lett 
å hjelpe. Jeg fikk stadig høre at muligheten til å gjøre noe konkret hadde endret 
folks liv. Da vi ble nominert til prisen «Social Entrepreneur of the year», høsten 
2017, kom ideen om at vi må finne måter å kartlegge hvilken betydning arbeidet 
vårt har, ikke bare for de vi bistår i flyktningleirene, men også for den enkelte 
feltarbeideren og deres sfære. Begrepet «Social Impact» brukes mer og mer, 
men det er vanskelig å måle. Det blir likevel stadig viktigere å kartlegge, både for
organisasjonen selv, men også for samarbeidspartnere og donorer. 

Våren 2018 satt vi oss ned sammen med rapportforfatterne og begynte arbeidet 
med undersøkelsen. Vi er utrolig stolte av å nå kunne vise omverdenen at det å 
gjøre en innsats som kan virke som «en dråpe i havet» faktisk kan få store ring-
virkninger, både på det personlige plan og i samfunnet forøvrig. 

Oslo 3.februar 2020
Trude Jacobsen
Generalsekretær 
Dråpen i Havet

Foto: Eric Boscia
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INTRODUKSJON
Siden 2015 har flere tusen nordmenn tilknyttet Dråpen i Havet, reist til Hellas for 
å bistå mennesker på flukt. Gjennom frivillig feltarbeid på Europas dørstokk har 
de blitt vitner til menneskelige lidelser og fortvilelse på nært hold. De har også 
blitt konfrontert med ekstrem global ulikhet og urettferdighet. Hverdagen som 
frivillig består av mange nære menneskemøter og samtaler med flyktninger som 
har sterke historier å fortelle.  
 
Dråpen i Havet har hørt en rekke eksempler på at frivilliges opplevelser i felt har 
vært skjellsettende, i tillegg til å ha skapt økt forståelse og engasjement for 
flyktninger både lokalt og globalt. Frivillige har også fortalt at de har fått et nytt 
syn på verden, og at de som følge av frivillighetsoppholdet har revurdert og 
endret sine holdninger, prioriteringer og ambisjoner.  

I 2019 besluttet Dråpen i Havet å skaffe seg en mer systematisk oversikt over hva 
som skjer når de frivillige feltarbeiderne vender hjem til hverdagen i Norge. Mer 
konkret, ønsket organisasjonen å kartlegge hvordan opplevelsene som frivillig 
feltarbeider i Hellas, har påvirket de frivilliges holdninger og adferd etter at de 
har returnert til hjemlandet sitt.  
 
For å se nærmere på dette gjennomførte rapportforfatterne en undersøkelse for 
å finne ut hvordan opplevelsene som frivillig feltarbeider i Hellas har påvirket 
norske frivilliges holdninger, forståelse, engasjement og nettverk etter at de har 
returnert til Norge. Undersøkelsen har bestått av en nettbasert spørreunder-
søkelse samt over femti dybdeintervjuer med frivillige feltarbeidere rundt om i 
landet. 
 
Kort oppsummert viser undersøkelsen at mange frivillige har returnert til Norge 
med nye eller skjerpede holdninger og perspektiver, og et nytt eller forsterket 
humanitært og politisk engasjement. Undersøkelsen viser videre at mange av 
Dråpen i Havets frivillige inspirerer eller forsøker å påvirke både kjente og 
ukjente, blant annet ved hjelp av formidling og ved å delta i politiske diskusjoner 
både i det private og offentlige rom.  

 

 

Deltagerne i undersøkelsen oppga at de har stiftet nye, og i noen tilfeller nære 
og vedvarende, relasjoner til andre frivillige og til flyktninger rundt om i verden. 
Flere beskrev et globalt nettverk av frivillige feltarbeidere og flyktninger som gir 
håp og støtte til mange.  

Til tross for undersøkelsens begrensninger, mener vi at funnene er tydelige 
indikasjoner på at frivillig humanitært arbeid kan ha flere og mer langsiktige 
ringvirkninger enn det som gjerne er anerkjent. Undersøkelsen indikerer blant 
annet at frivillig feltarbeid kan ha sterke og potensielt langvarige effekter på de 
frivilliges liv, tankesett og engasjement.  

Undersøkelsen indikerer også at disse personlige endringsprosessene kan ha 
direkte og indirekte effekt på andre mennesker i de frivilliges omgangskrets og i 
samfunnet for øvrig. Med bakgrunn i dette kan vi si at frivillige feltarbeidere som 
har reist til Hellas for å bistå mennesker på flukt, ikke bare er dråper i havet, men 
ringer i vannet. Ved å knytte nye relasjoner og nettverk på tvers av landegrenser, 
alder, kultur, religion og andre skillelinjer, spiller de frivillige viktige roller som 
brobyggere i en stadig mer polarisert og nasjonalistisk verden.  

Rapporten består av fire deler og er disponert på følgende måte: 
Vi begynner med en kort innføring i Dråpen i Havets historie og arbeid. Deret-
ter sier vi litt om hvem organisasjonens frivillige feltarbeidere er og hvilke krav 
som stilles til dem. Vi vil deretter forklare hva vi mener med ‘ringvirkninger’ og 
diskutere undersøkelsens metode og begrensninger. I del tre vil vi presentere 
undersøkelsens hovedfunn. Rapporten konkluderes med en kort oppsummering 
og diskusjon. 
 

Februar 2020
Heidi Mogstad og Jesper Haugan
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1
DRÅPEN I HAVET

1.1. HISTORIE OG FORMÅL
  
I 2015 kom over 800 000 flyktninger til Hellas med båt over Middelhavet. I 
begynnelsen var det hovedsakelig lokale grekere og frivillige hjelpearbeidere 
som tok imot båtflyktningene, delte ut mat og klær, og utøvde livreddende 
arbeid. En av dem som stod på greske strender, og tok imot båtflyktninger var 
fembarnsmoren Trude Jacobsen fra Bærum. Det Jacobsen så og erfarte i møte 
med båtflyktningene, endret livet hennes radikalt. 
 
Kort tid etter at hun kom hjem til Norge, opprettet Jacobsen, med hjelp av noen 
gode venner, den frivillige humanitære organisasjonen Dråpen i Havet (DiH). 
Formålet med organisasjonen var å gjøre det lettere for 
vanlige mennesker, som Jacobsen selv, å reise til Hellas for å bistå mennesker på 
flukt. Jacobsen ønsket samtidig å koordinere frivillige «på bakken» slik at 
innsatsen deres ble mest mulig virkningsfull, ansvarlig og bærekraftig.  

Dråpen i Havet sendte sitt første team på 16 frivillige feltarbeidere til 
Lesvos i september 2015, og har siden den gang koordinert over 6500 frivillige 
fra 67 land i arbeidet for mennesker på flukt i Hellas. 

Det frivillige feltarbeidet har variert i takt med stadig nye og skiftende humani-
tære behov. Det første året jobbet Dråpen i Havet hovedsakelig i førstelinjen. 
Frivillige speidet etter ankommende båter, hjalp flyktningene å komme i land på 
en trygg og rolig måte, og delte ut varme klær, tepper og drikke. Etter hvert tok 
organisasjonen også ansvar for aktivisering av barn, distribuering av mat og klær 
til flyktninger på øyene Chios, Samos og Kos og flere steder på fastlandet. 

Dråpen i Havet ønsker å gjøre det enkelt å hjelpe 
mennesker på flukt

Dråpen i Havet ble veldig fort tildelt sentrale roller inne i flere offisielle 
flyktningleirer på fastlandet, og siden 2016 har frivillige hatt ansvar for ulike 
oppgaver, inkludert språkundervisning, distribusjon av klær og mat, vaskeri, 
sykkelutleie og organisert barnelek. Sommeren 2018 opprettet Dråpen i Havet et 
aktivitetssenter utenfor Moria flyktningleir på Lesvos. Våren 2019 startet 

Foto: Stefan Posthuma
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ressursene som ligger i engasjerte mennesker som vil vie sin tid og arbeidskraft 
til å hjelpe mennesker på flukt. Visjonen bygger også på organisasjonens håp om 
og tro på at frivillige feltarbeidere tar med seg verdifull kunnskap og 
engasjement, og kanskje også nye holdninger og verdier, hjem til samfunnene de 
bor i.

Frivillige tar selv initiativ til å bidra ved å registrere seg på Dråpen i Havet sin 
hjemmeside. Ved påmelding stilles det krav om at man er over 25 år og har 
plettfri vandel (2). Frivillige må også kunne binde seg til å jobbe i minimum 10 
dager. Det stilles imidlertid ingen krav om spesiell kompetanse eller bakgrunn. 
Tvert imot ønsker Dråpen i Havet å være et lavterskeltilbud for ‘vanlige 
mennesker’ uten særskilte kvalifikasjoner eller arbeidserfaring (3).

Omtrent 40 prosent av de frivillige er norske statsborgere, mens de øvrige har 
kommet fra 66 ulike nasjoner og har et aldersspenn fra 25 – 77 år. Et 
frivillighetsteam består som regel av menn og kvinner i ulik alder. De frivillige 
har også svært forskjellige utdannelse- og yrkesbakgrunner. Noen har tidligere 
erfaring fra frivillig eller lønnet arbeid med flyktninger eller andre vanskeligstilte 
grupper. For andre er det første gang de bistår mennesker på flukt eller vitner 
menneskelig lidelser på nært hold. De aller fleste frivillige har ingen eller svært 
liten tidligere erfaring fra humanitært feltarbeid. 

Denne strategien er basert på flere faktorer. Den viktigste faktoren er at etter-
spørselen etter feltarbeidere er så stor at en avgrensing av tilbudet til kun 
personer med bakgrunn innenfor eksempelvis humanitære yrker, helse- og 
omsorg eller operativ psykologi, ikke ville vært tilstrekkelig for å imøtekomme 
behovet for frivillige på destinasjonene Dråpen i Havet opererer. I tillegg har 
organisasjonen gode erfaringer med å benytte frivillige feltarbeidere med ulike 
bakgrunner og kvalifikasjoner.

Frivillig feltarbeid kan ha sterke og potensielt 
langvarige effekter på de frivlliges personlige liv, 

tankesett og engasjement. 

organisasjonen også organiserte kveldsaktiviteter for enslige mindreårige asyl-
søkere inne i Moria leir, samt undervisning og aktivitetstilbud for barn og ung-
dom på øya Samos.

Dråpen i Havet samarbeider med frivillige, med etablerte hjelpeorganisasjoner 
og med greske myndigheter.

De siste årene har Dråpen i Havet i økende grad fokusert på, og fremhevet viktig-
heten av, formidling. På organisasjonens årsmøte i mai 2018, ble det besluttet å 
legge til «spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon» i 
organisasjonens formålsparagraf. Internt i organisasjonen beskriver også flere 
det å være et ‘tidsvitne’ som en av organisasjonens viktigste oppgaver (1).

1.2. DE FRIVILLIGE FELTARBEIDERNE

Dråpen i Havets visjon er å ‘gjøre det enkelt å hjelpe’ nettopp for å dra nytte av 

Foto: Courtney Crocket/Brandon Boulay
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2.1. RINGVIRKNINGER 
 
Hovedmålet med Dråpen i Havets feltarbeid er å bistå mennesker på flukt. Når 
det i denne rapporten snakkes om ringvirkninger av feltarbeidet 
menes det effekter eller reaksjoner som oppstår som følge av  
dette primære formålet.  
 
Rapporten fokuserer dernest på hvordan feltarbeidet har påvirket frivillige selv 
og deres engasjement på hjemmebane, men antyder også at disse effektene kan 
spre seg videre, som ringer i vann. 
 
I denne undersøkelsen har vi valgt å se nærmere på fire ulike, men til dels over-
lappende ringvirkninger av Dråpen i Havets frivillige feltarbeid:  

◊	 endringer i holdninger og forståelse
◊	 endringer i humanitære engasjement på hjemmebane
◊	 endringer i politiske engasjement
◊	 nye nettverk og relasjoner

2.2. DATAINNSAMLING 
 
Spørreundersøkelse 
For å kartlegge endringene nevnt ovenfor, gjennomførte Dråpen i Havet våren 
2019 først en spørreundersøkelse på nett der målgruppen var tidligere frivillige 
feltarbeidere. Invitasjon til deltakelse i undersøkelsen ble publisert i Dråpen i 
Havet sin Facebook-gruppe. Undersøkelsen var på norsk og henvendte seg der-
med til norsktalende frivillige som er medlemmer av Facebook – gruppen. 

I invitasjonen ble det kort informert om undersøkelsens tema og oppfordret 
til deltakelse. For å sikre at flest mulig skulle få en mulighet til å delta ble flere 
påminnelser sendt ut.
 
Undersøkelsen var anonymisert og bestod av 41 spørsmål og/eller utsagn 
utformet for å gi innsikt i hovedtemaene nevnt ovenfor. 
Svaralternativer i undersøkelsen bestod som regel av nøytrale skalaer; for 
eksempel 5-punktsskalaer der 2 svaralternativer er negative og 2 svaralternativer 
er positive. Avslutningsvis fikk respondentene av undersøkelsen også mulighet å 

2
METODE
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beskrive hvordan det frivillige arbeidet hadde påvirket dem med sine egne ord. 
Over en periode på 3 uker kom det inn 309 besvarelser. 84 prosent av respon-
dentene var kvinner og 16 prosent var menn. Kvinner er generelt sett i flertall 
blant de frivillige, men overrepresentasjonen er noe større i dette utvalget.  
 
Respondentene besto for øvrig av alle aldersgrupper og fra alle fylker. Mange av 
Dråpen i Havets frivillige har reist to eller fl¬ere ganger som frivillig feltarbeider 
til Hellas. For å skape et bedre sammenligningsgrunnlag ble respondentene bedt 
om å oppgi om dette var tilfelle, samt svare på spørsmål om endringer i 
holdninger og atferd som følge av dere første opphold som frivillig. Basert på 
tidligere samtaler og intervjuer med frivillige antok vi også at respondentenes 
tidligere erfaringer fra sosialt eller humanitært arbeid ville påvirke deres inn-
trykk i felt og grad av påvirkning i etterkant.
 
Dybdeintervjuer
I tillegg til spørreundersøkelsen, bygger rapporten på over femti dybdeintervjuer 
med frivillige feltarbeidere bosatt i Norge. Utvalget var strategisk og 
kategoribasert ettersom formålet med intervjuene var å belyse og oppnå dypere 
innsikt i temaer fra ulike synsvinkler. Noen av informantene ble rekruttert fra 
spørreundersøkelsen, ettersom flere av respondentene takket ja til å la seg kon-
takte for videre intervju. Andre ble rekruttert via personlige og organisatoriske 
nettverk. Det er verdt å påpeke at disse dybdeintervjuene er en del av den ene 
rapportforfatterens pågående doktoravhandling. 

Intervjuene varte mellom 1-3 timer og dreide seg hovedsakelig om å forstå fri-
villiges opplevelser i felt, samt hvordan de har opplevd å komme hjem og vende 
tilbake til hverdagen. Temaene i spørreundersøkelsen ble alltid berørt, men ofte 
på en mindre direkte måte, ettersom spørsmålene i dybdeintervjuene var av en 
bredere og åpnere karakter.

2.3. BEGRENSNINGER
Som alle datainnsamlinger innebærer metodevalgene noen klare begrensninger 
beskrevet nedenfor. 

Representativitet 
For det første medfører rekrutteringsmetoden at resultatene av 
spørreundersøkelsen ikke er statistisk representative for Dråpen i Havets 
frivillige. Dette er delvis fordi respondentene er selvrekruttert, og ikke rekruttert 
fra et tilfeldig trukket utvalg av organisasjonens tidligere frivillige. Dermed kan 
det være skjevheter som at respondentene som valgte å svare på undersøkelsen 
også er blant de mer engasjerte frivillige, eller er mer aktive på sosiale medier. 
Det er også viktig å understreke at denne undersøkelsen bare henvendte seg til 
norsktalende frivillige som er medlem av organisasjonens norske Facebook-
gruppe. Dataene er heller ikke bearbeidet eller vektet (4).
 
En annen begrensning ved undersøkelsen er at vi ikke har sammenlignings-
grunnlag med for eksempel frivillige feltarbeidere fra andre organisasjoner, 
feltarbeidere i Norge, eller den norske befolkningen generelt. Resultatene sier 
også relativt lite om årsakssammenheng; de indikerer snarere enn å 
demonstrere.  

Til tross for disse begrensningene gir resultatene av spørreundersøkelsen 
tydelige indikasjoner på hvordan frivillig feltarbeid kan påvirke deltakernes 
holdninger, forståelse, nettverk og engasjement på hjemmebane, samt hvilke 
ringvirkninger dette kan skape i samfunnet. Ettersom utvalget består av respon-
denter fra begge kjønn, alle fylker og aldersgrupper i Norge, gir resultatene et 
godt bilde av Dråpen i Havets varierte frivillighetsbase.  

Selvrapportering 
Det er videre viktig å påpeke at resultatene i både spørreundersøkelsen og de 
kvalitative intervjuene er basert på selvrapporterte svar og evalueringer. Data-
sett som bygger på egenrapportering av holdninger og endringsprosesser, kan 
ha feilmarginer forårsaket blant annet av ufullkommen menneskelig hukommel-
se og av ønske om positiv selvpresentasjon.
 
Spørreundersøkelsen er heller ikke gjort som en tidsserie (før/etter-

En ringvirkning er en kjedereaksjon som kommer som 
konsekvens av en bestemt hendelse eller utvikling. Ordet tegner 

et bilde av dette som ringer som sprer seg 
i et stille vann, etter at noen har kastet en stein i det. 
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tungt å komme hjem og vende tilbake til ‘normale’ liv etter å ha møtt og hjulpet 
mennesker på flukt. Disse mer utfordrende aspektene ved frivillig feltarbeid 
berøres relativt lite i denne rapporten, men belyses grundigere i en av rapport-
forfatternes doktorgradsarbeid (5). 

Rapporten sier i tillegg lite om i hvilken grad oppgitt økning i humanitært og/
eller politisk engasjement vedvarer eller utvikler seg over lengre tid. Dette er 
noe eventuelle framtidige undersøkelser kan bidra til å belyse. 
 
Til slutt er det det viktig å understreke at rapporten ikke sier noen ting om ver-
dien eller effektene av Dråpen i Havets feltarbeid i Hellas, verken med hensyn 
til flyktningene de ønsker å hjelpe, eller med hensyn til greske aktører og lo-
kalsamfunn. Rapporten belyser heller ikke flyktningers ulike opplevelser av og 
holdninger til de frivilliges arbeid, og i noen tilfeller vedvarende engasjement 
og kontakt. Selv om dette åpenbart er svært viktig å belyse, ligger det dessverre 
utenfor denne rapportens omfang.

måling), noe som reduserer grunnlaget for å vurdere egenrapporteringen.

På den andre siden bør det påpekes at ettersom svarene på spørre-
undersøkelsen er gitt anonymt, er det redusert risiko for at respondentenes svar 
er motivert av selv-presentasjon (5). Det er en større risiko for dette i 
dybdeintervjuene, men denne metoden har andre fordeler, inkludert 
muligheter til å spørre oppklarende og utdypende spørsmål og å konfrontere 
eventuell inkonsistens. Dybdeintervjuene og de åpne svarene bidrar også til øn-
sket bruk av flere metoder for å belyse problemstillingen, noe som igjen styrker 
analysens troverdighet. 

Avgrensning 
Det er også viktig å avgrense rapportens omfang. For det første fokuserer 
rapporten hovedsakelig på det som av mange vil karakteriseres som positive 
endringer i frivilliges holdninger og engasjement. Gjennom samtaler og 
intervjuer med frivillige kommer det imidlertid fram at det for mange kan føles 

Foto: Courtney Crocket/Brandon Boulay
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3
FUNN

 3.1. Endringer 
 i holdninger og forståelse

 3.2. Endringer 
 humanitært engasjement
 på hjemmebane
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 3.3. Endringer 
 i politiske engasjement

 3.4. Nye nettverk og relasjoner
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Som frivillig feltarbeider i Hellas for Dråpen i Havet, blir en konfrontert med 
menneskelige lidelser og fortvilelse på nært hold. En blir også konfrontert med 
ekstrem global ulikhet, spesielt knyttet til menneskers sosiale og politiske 
rettigheter og muligheter. I tillegg så møter en mange mennesker som har sterke 
historier å fortelle og som har opplevd ting det er vanskelig for nordmenn flest å 
relatere seg til.  

Mange har opplevd krig eller forfølgelse, har mistet sine hjem, nære venner eller 
familie. De aller fleste har også gjennomgått en lang, krevende og farefull reise 
fra hjemlandet sitt til Europa. Som følge av Europas stadig strengere grense-
politikk, har situasjonen for mennesker på flukt blitt ytterligere forverret. Siden 
EU-Tyrkia avtalen ble inngått i 2016, har de fleste flyktningene Dråpen i Havet 
møter i Hellas, blitt tvunget til å sette på livet ‘på vent’ på ubestemt tid i påvente 
av at asylsøknaden deres blir behandlet.  

3.1. ENDRINGER I HOLDNINGER 
OG FORSTÅELSE

Foto: Courtney Crocket/Brandon Boulay
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I mellomtiden bor de alle fleste i overbefolkede flyktningleirer under ustabile, 
usikre og ofte svært uverdige forhold. I denne delen av rapporten ses det 
nærmere på hvordan de frivilliges opplevelser og møter med flyktninger i Hellas 
har påvirket deres holdninger og innsikt. 

Mer empati og forståelse overfor flyktninger  
Gitt at frivillige bruker egen tid og penger på å reise til Hellas for å bistå 
flyktninger, er det nærliggende å tenke seg at de fleste hadde relativt positive 
holdninger til flyktninger allerede i forkant av reisen. 

Likevel oppga en stor hovedvekt at opplevelsene som frivillig feltarbeider i Hellas 
medførte positive endringer i deres holdninger til, og forståelse for, mennesker 
på flukt. 78 prosent av respondentene i undersøkelsen oppga eksempelvis at 
deres første opphold som frivillig feltarbeider, har gjort dem mer empatiske 
overfor flyktninger. Blant dem som oppga at de ikke hadde tidligere erfaring med 
å bistå flyktninger i Norge eller utlandet, var prosentandelen enda høyere (89 
prosent). 

83 prosent av respondentene oppga videre at feltarbeidet gav dem bedre 
forståelse for hvorfor folk flykter. Hele 93 prosent mente også at de hadde fått 
bedre forståelse for hvordan europeisk politikk påvirker mennesker på flukt. 

I de åpne svarene forklarte en kvinnelig respondent fra Oslo hvordan hjelpe-
arbeidet hadde påvirket hennes bevissthet og forståelse:   

«Det [feltarbeidet] åpnet øynene mine for hvor akutt denne situasjonen var og 
fortsatt er. Jeg fikk større innsikt i hvem flyktningene er, i deres historie og hvor-
for de flykter. De to små ukene i Athen gjorde virkelig noe med meg.»  

 
81 prosent av respondentene av undersøkelsen oppga videre at de, i etterkant 
av frivillighetsoppholdet, er blitt mer positive til at Norge skal ta imot flere 
flyktninger. Undersøkelsen sier imidlertid ikke noe om hvordan respondentene 
vurderte årsakene til denne holdningsendringen. Det kan dermed ikke sies med 
sikkerhet om dette har sammenheng med økt empati, med økt forståelse for 
flyktningenes situasjon, med ny kunnskap eller om det er en kombinasjon av 
disse eller andre årsaker.
 
Mer empatiske generelt?  
Det kan virke naturlig at man ved å møte flyktninger, og lytte til deres historier, 
vil få større forståelse for, og empati med, mennesker på flukt. Men har 
opplevelsene som frivillig feltarbeider også påvirket de frivilliges holdninger til 
andre mennesker i samfunnet?  

Det er oppsiktsvekkende at majoriteten av respondentene indikerte at felt-
arbeidet i Hellas hadde påvirket deres holdninger og tankesett også når det 
gjaldt andre mennesker enn flyktninger.  

67 prosent av respondentene i undersøkelsen sa seg eksempelvis enige i at de, i 
etterkant av frivillighetsoppholdet, har blitt mindre fordomsfulle mot 
mennesker fra andre kulturer eller trosretninger. Kun 5 prosent sa seg uenig i 
dette. 60 prosent mente videre at de var blitt mer empatiske overfor andre 
vanskeligstilte grupper i samfunnet (f.eks. tiggere, rusmisbrukere, hjemløse). 
Igjen sa kun 5 prosent seg uenig i dette.  

Flesteparten av respondentene (64 prosent) mente også at de, på et generelt 
grunnlag, var blitt mer empatiske og mindre fordomsfulle mot andre mennesker 
i etterkant av frivillighetsoppholdet.  

Tilsvarende holdningsendringer gjenspeiles også i enkelte av de åpne svarene. 
En mannlig respondent fra Hordaland skrev for eksempel at,

 “Eg trur eg lyttar meir etter kva andre seier og prøver å forstå kva dei ønsker å 
formidle. Leiter etter svar meir enn å stå i eigne oppfatningar!”.   

 

”Det åpnet øynene mine for hvor akutt denne situasjonen 
var og fortsatt er”
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En kvinne fra Vest-Agder skrev at hennes opplevelser som frivillig feltarbeider i 
Hellas har gitt henne;
“økt forståelse for bakgrunnen til menneskene jeg nå møter i Norge. På arbeids-
plassen og i fritiden”. 

Den samme kvinnen skrev også at frivillighetsoppholdet hadde  
“redusert [hennes] fremmedfrykt”.

Økt polarisering? 
Til tross for at de aller fleste respondentene oppga at det frivillige feltarbeidet 
har redusert deres fordommer (mot flyktninger, andre grupper, og generelt), på-
pekte noen i de åpne svarene at de har blitt mer negativt innstilt til mennesker 
som ikke deler deres holdninger og engasjement. 

En kvinnelig respondent fra Møre og Romsdal skrev for eksempel at hun er;
"skuffet over EU og Europa” og “er blitt dømmende/intolerant overfor venner 
som ikke viser samme interesse for flyktningsituasjonen”.  
 
En kvinnelig respondent fra Sør-Trøndelag reflekterte over hvordan opplevelse-
ne som frivillig feltarbeider har påvirket hvordan hun møter og relaterer seg til 
andre mennesker. På den ene siden skrev kvinnen at feltarbeidet hadde;

 “forandret hele [hennes] liv” og gitt henne “et fornyet og varig perspektiv og 
masse tålmodighet”. 

På denne måten mente kvinnen at hun hadde blitt “et mer positivt menneske”. 
På den andre siden beskrev kvinnen at opplevelsene som frivillig feltarbeider 
hadde;

Foto: Courtney Crocket/Brandon Boulay
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«gjort det vanskeligere å forholde seg til enkelte mennesker uten de samme 
verdiene, opplevelsene og med helt ulikt fokus på hva som er viktig».
 
Lignende opplevelser ble trukket frem i dybdeintervjuene, der flere frivillige 
forklarte at de lettere blir irritert eller skuffet over venner og bekjente som 
ikke deler deres holdninger eller engasjement overfor mennesker på flukt. På 
den ene siden kan dette antyde at hjelpearbeid kan bidra til økt polarisering og 
uvennskap. På den andre siden er det viktig å påpeke at flere av informantene 
understreket at det var viktig for dem å vise omverdenen hvor de står, og å finne 
ut hvem i deres omgangskrets som delte deres verdier og holdninger. Frivillige 
beskrev også nye og uventete vennskap med andre frivillige på tvers av alder, 
kultur, nasjonalitet og andre skillelinjer, noe som også tas opp senere i 
rapporten.

Bedre mennesker versus funnet seg selv?  
Både i de åpne svarene og dybdeintervjuene var det et lite, men interessant, 
skille mellom de som vurderte at det frivillige hjelpearbeidet har gjort dem til 
‘nye’ eller ‘bedre’ mennesker og de som hevdet at det har snarere forsterket 
gode sider ved dem selv, eller inspirert dem til å leve mer i tråd med sine idealer 
og verdier. 

“Jeg er rett og slett blitt et bedre menneske, med større forståelse og perspektiv,”  

-skrev for eksempel en kvinnelig respondent fra Sør-Trøndelag i sitt åpne svar. 
Tilsvarende skrev en kvinnelig respondent fra Oslo at;

“Jeg er blitt en sterkere person, setter i større grad ting i perspektiv og er mer 
takknemlig”.  
 
”Det frivillige arbeidet har «gitt livet mer dybde» skrev en mann fra Rogaland.  
 
”Jeg er blitt «mindre opptatt av materialistiske ting» skrev en annen. 

Andre respondenter skrev i de åpne svarene at det frivillige arbeidet har gjort at 
de har “funnet seg selv”, og bidratt til at de i dag «lever enda mer forankret i sine 
verdier». 

I dybdeintervjuene fortalte også flere frivillige at feltarbeidet har påvirket 
hvordan de lever sine daglige liv. For eksempel fortalte flere at de, i etterkant av 
feltarbeidet, er blitt strengere eller tydeligere med seg selv med hensyn til hvor-
dan de prioriterer bruk av tid og penger. 

Flere av informantene påpekte også at de nå lever mer miljøvennlig og/eller 
“minimalistisk” enn før de engasjerte seg som frivillige feltarbeidere. Det er 
viktig å understreke at det var de frivillige selv som hevdet at det var en årsaks-
sammenheng mellom feltarbeidet i Hellas og disse atferdsendringene. Blant 
de som identifiserte slike endringer, var det også flere som nevnte at de var 
overrasket over at feltarbeidet skulle ha så dyptgripende innvirkning på deres 
hverdagsliv. Dette ble beskrevet som positivt og korrigerende.  
 
Syn på Norge 
I møte med mennesker på flukt på Europas dørstokk blir en som frivillig felt-
arbeider fra Norge, konfrontert med ekstrem global ulikhet og urettferdighet. I 
undersøkelsen var det derfor et ønske om å finne ut hvorvidt opplevelsene som 
frivillig feltarbeider i Hellas påvirket de frivilliges syn på Norge. 67 prosent av 
respondentene oppgav at de, i etterkant av oppholdet som frivillig feltarbeider, 
er mer takknemlig over å være norske statsborgere (kun 4 prosent var uenig i 
dette).   
 
I de åpne svarene og dybdeintervjuene kom imidlertid flere nyanser fram. På 
den ene siden brukte flere av respondentene de åpne svarene til å understreke 
at de er blitt «mer takknemlig over å være norsk» eller «mer takknemlig over alt 
jeg har». 

”Jeg blir overrasket og flau over de 
bagatellmessige problemene vi norske 

nordmenn lager digre saker av. 
Perspektivene blir helt surrealistiske.”



19

På den andre siden skrev mange at de er skuffet over norske myndigheters 
mangelfulle innsats for mennesker på flukt. Flere understreket at de var flaue 
eller irriterte på nordmenn som ikke skjønner hvor privilegerte de er, eller som 
henger seg opp i trivialiteter.  

En kvinnelig respondent fra Østfold skrev for eksempel: 

“Jeg er blitt kjent med mennesker bak statistikkene, og finner det mer og mer 
ubegripelig at vi kan la folk leve på vent og under elendige forhold i årevis. Jeg 
blir overrasket og flau over de bagatellmessige problemene vi norske nordmenn 
lager digre saker av. Perspektivene blir helt surrealistiske.”   

En kvinne fra Akershus skrev at: 
“politikerne og ikke minst landet Norge har skuffet [henne] dypt”.  

Tilsvarende skrev en annen kvinnelig respondent, fra Sør-Trøndelag, at hun 
"er sint og veldig skuffet over vår regjering som ikke vil hjelpe mer enn de gjør”.  
 
Disse og lignende holdninger bekreftes også av dybdeintervjuene, hvor svært 
mange frivillige fortalte at de på grunn av den strenge asyl- og 
flyktningpolitikken den sittende regjeringen fører, skammet seg over Norge og/
eller å være norsk.  
 
Flere av informantene beskrev regjeringens nåværende politikk som et brudd 
på Norges stolte humanitære tradisjoner og selvbilde. Andre betegnet norske 
politikere, eller Norge generelt, som dobbeltmoralske fordi de (vi) ikke handler i 
tråd med nasjonens selverklærte verdier.   

Foto: Katrin Helen Siurek

“Jeg er rett og slett blitt et bedre menneske, med større
forståelse og perspektiv”



20

Feltarbeid kan være avhengighetsskapende
Som tidligere nevnt har flere av Dråpen i Havets frivillige reist til Hellas som 
feltarbeidere gjentatte ganger. Det finnes også eksempler på tidligere frivillige 
som har startet sine egne organisasjoner for å hjelpe mennesker på flukt i Hellas 
eller andre steder. Men det er ikke bare utenfor Norges grenser at frivillige en-
gasjerer seg i humanitært arbeid, de bistår også mennesker på flukt hjemmefra, 
eller gjør frivillig arbeid knyttet til flyktninger eller asylsøkere i egen hjemby eller 
hjemkommune. 

Flere engasjerer seg hjemme 
Som nevnt innledningsvis hadde flere av respondentene i undersøkelsen bistått 
flyktninger eller asylsøkere før deres første opphold som frivillig feltarbeider i 
Hellas (29 prosent). Undersøkelsen viser også at mange frivillige enten har 
videreført eller har forsterket sitt engasjement for flyktninger etter at de 
returnerte til Norge. Nærmere 2/3 av respondentene i undersøkelsen (64
prosent) oppga eksempelvis at de har samlet inn penger eller klær til mennesker 
på flukt etter at de var frivillige i Hellas. Over halvparten av respondentene (53 

3.2. HUMANITÆRT ENGASJEMENT PÅ 
HJEMMEBANE

Foto: Carolin Jarmusch
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prosent) oppga at de, i etterkant av sitt første opphold som frivillig feltarbeider i 
Hellas, har gjort mer frivillig arbeid relatert til flyktninger eller asylsøkere i 
Norge. Det er ikke definert nærmere hvordan ‘frivillig arbeid relatert til flyktnin-
ger’ defineres i denne sammenhengen, da det er opp til den enkelte respondent 
å tolke dette. 

De åpne svarene og dybdeintervjuene, der respondentene får mulighet til å ut-
dype og forklare med egne ord hvordan frivillighetsoppholdet har påvirket dem, 
forsterker dette inntrykket. Flere frivillige beskriver eksempelvis at feltarbeidet i 
Hellas har inspirert dem til å engasjere seg som frivillige på mottak eller språk-
kafe. Noen oppgir også at de i etterkant av frivillighetsoppholdet har engasjert 
seg som flyktningguide eller verge for mindreårige asylsøkere. 

En vesentlig andel av respondentene i spørreundersøkelsen (28 prosent) oppga 
videre at de nå gjør mer frivillig arbeid for andre vanskeligstilte grupper i Norge 
enn tidligere. Dette ble også nevnt i noen av dybdeintervjuene, og i de åpne 
svarene. En kvinnelig respondent fra Sør-Trøndelag skrev eksempelvis at hun - i 
tillegg til å medfinansiere et undervisningstilbud for flyktningbarn i Midtøsten - 
har startet en gratisbutikk for vanskeligstilte mennesker i Norge. 

Nye utdannings- og yrkesvalg 
16 prosent av respondentene oppgir at de har søkt jobb eller internship i huma-
nitær sektor i etterkant av feltarbeidet. 12 prosent oppgir at de både har søkt og 
fått jobb eller internship i humanitær sektor da undersøkelsen ble utført. I 
dybdeintervjuene og de åpne svarene forklarer noen at de i etterkant av det 
frivillige arbeidet har bestemt seg for å satse på en slik karriere. 

Andre forklarte at de valgte å jobbe som frivillig eller som koordinator for 
Dråpen i Havet for å bygge erfaring eller finne ut om en karriere i humanitært 
arbeid kunne være noe for dem. 

Flere fortalte også at feltarbeidet hadde påvirket studie- og yrkesvalgene deres 
på andre måter. En kvinnelig respondent skrev for eksempel i sitt åpne svar at 
hun, etter oppholdet som frivillig feltarbeider i Hellas, bestemte seg for å 
studere sykepleie «i ønske om å hjelpe mennesker i nød mer i fremtiden». En 
tidligere koordinator og frivillig fortalte at opplevelsene som feltarbeider i Hel-
las, hadde inspirert ham til å forske på humanitært arbeid og flyktningpolitikk. 

En annen respondent forklarte at hennes opplevelser som frivillig feltarbeider, 
hadde ført til frivillig engasjement i en rettighetsorganisasjon og til videre utdan-
ning innenfor utlendingsrett. 

Et gjennomgående tema i dybdeintervjuene var også at flere ønsket en jobb 
eller karriere med “mer mening”. 

Flere fortalte at de ønsket å jobbe mer med mennesker eller ‘i felt’, enten det 
var snakk om jobb i Norge eller i utlandet. Blant disse var det flere som nevnte 
at de gjerne kunne tenke seg å reise på oppdrag for internasjonale 
organisasjoner som FN eller Leger Uten Grenser. 

”.....opplevelsene som feltarbeider i Hellas, hadde inspirert ham 
til å forske på humanitært arbeid og flyktningpolitikk”

Foto: Stephen Dover
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Engasjement ‘smitter’ 
Undersøkelsen indikerer også at frivillige er en viktig kilde til rekruttering av nye 
frivillige. Hele 86 prosent av respondentene oppga at de har oppfordret andre til 
å gjøre frivillig arbeid med flyktninger. Til tross for at vi ikke kan fastslå 
hvilken effekt disse oppfordringene har hatt, er det grunn til å tro at de har 
bidratt i positiv forstand til å opplyse og oppmuntre flere til å engasjere seg som 
frivillige i flyktningarbeid.  
 
Dette understøttes også av dybdeintervjuene, der flere fortalte at de hadde blitt 
inspirert eller oppmuntret til å reise som frivillig av venner, familie eller andre 
bekjente, og ofte rådført seg med disse i forkant av oppholdet. Rapportforfatter-
ne kjenner også til flere eksempler på frivillige som returnerer som feltarbeidere 
for Dråpen i Havet med venner eller familiemedlemmer.

Dybdeintervjuene indikerer videre at mange har inspirert venner, familie og 
bekjente til å bidra hjemme i Norge. En kvinne fra Troms fortalte eksempelvis at 
søskenbarna hennes hadde dannet en egen støtteorganisasjon som samlet inn 
penger og klær til flyktninger i Hellas, Norge og andre steder. 

Flere frivillige fortalte også at slektninger og venner som ikke hadde kapasitet 
eller ønske om å reise til Hellas selv, hadde bidratt hjemmefra ved å for eksem-
pel strikke klær, samle inn penger eller bistå med informasjonsarbeid.  

En kvinne fra Rogaland fortalte at hennes engasjement som frivillig feltarbei-
der i Hellas for Dråpen i Havet hadde inspirert foreldrene hennes til å bli flykt-
ningguider i hjembyen. Flere nevnte også at venner eller familie hadde engasjert 
seg som frivillige på mottak eller språkkafe.

"...flere fortalte at de hadde blitt inspirert eller 
oppmuntret til å reise som frivillig av venner, familie eller 

andre bekjente, og ofte rådført seg med disse i forkant 
av oppholdet. "
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Mange er enige i at dagens «flyktning – eller solidaritetskrise» krever politiske 
løsninger. Men i hvilken grad har opplevelsene som frivillig feltarbeider i Hellas 
påvirket frivillige til å engasjere seg i norsk politikk, herunder økt interesse for-, 
og deltakelse i norsk flyktning- og asylpolitikk på ulike arenaer?

Økt interesse for politikk 
Undersøkelsen viser at opplevelsene som frivillig feltarbeider har ført til økt 

interesse og engasjement for flyktning- og asylpolitikk. Eksempelvis oppga 88 
prosent at de nå følger mer med i offentlige debatter og nyheter om norsk flykt-
ning- og asylpolitikk. 84 prosent oppga videre at de oftere diskuterer flyktning- 
og asylpolitikk med familie og venner, mens 69 prosent oppga at de i større grad 
deltar i debatter om dette temaet på sosiale medier. 

I de åpne svarene beskrev også flere respondenter at de hadde fått en generell 

3.3. POLITISK ENGASJEMENT

Foto: Knut Bry
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av organisasjonens viktigste oppgaver. Denne holdningen reflekteres også i 
dybdeintervjuene og de åpne svarene, der flere respondenter beskrev en 
“trang” eller “plikt” til å formidle det de har sett og hørt. 

En kvinne fra Hordaland forklarte eksempelvis i sitt åpne svar at det var viktig for 
henne:
“å se situasjonen på Lesvos i 2015 og 2016 med egne øyne”. 

Kvinnen beskrev videre at hun hadde formidlet flere av sine egne opplevelser og 
flyktningers historier på sosiale medier og i pressen, noe hun betegnet som “en 
viktig del av oppdraget”. 

Noen presiserte at deres ønske eller trang til å opplyse omverdenen er 
direkte forårsaket eller styrket av opplevelsene den enkelte har hatt som frivillig 
feltarbeider i Hellas. En kvinnelig respondent fra Rogaland beskrev eksempelvis 
følgende personlige forvandling i sitt åpne svar:
“Jeg er blitt modigere og sterkere psykisk. Jeg kan ikke lenger sitte stille og se på 
det som skjer, jeg må si ifra, fortelle, gjøre noe, og våger det i større grad enn 
før.” 

Flere beskrev en direkte sammenheng mellom økt forståelse og innsikt (som 
følge av frivillighetsoppholdet) og politisk handlekraft. For eksempel beskrev en 
kvinnelig respondent i sitt åpne svar at opplevelsene som frivillig feltarbeider 
hadde gitt henne:
“større forståelse for flyktningers bakgrunn, deres flukt og fortvilelse” og en 
“brennende motivasjon for å være med på å fremme og sikre [flyktninger og 
asylsøkers] elementære rettigheter”. 

Kvinnen forklarte at hun i etterkant av oppholdet hadde søkt ytterligere kunn-
skap om europeisk flyktning- og innvandringspolitikk, samt engasjert seg i en 
organisasjon som jobber for å fremme asylsøkers rettigheter.

En mannlig respondent fra Sør-Trøndelag skrev at oppholdet “ikke hadde foran-
dret han stort”, men at han nå “sitter med mer kunnskap og flere verktøy til å 
diskutere flyktningpolitikk”. 

økning i politisk bevissthet. En kvinnelig respondent fra Akershus beskrev for ek-
sempel at hun var blitt “mer politisk interessert” og en “mer bevisst samfunns-
borger”. En annen kvinnelig respondent fra Oslo oppga tilsvarende å ha “blitt 
mer interessert i verden, og i hva som skjer”.

Politisk mobilisering 
Undersøkelsen indikerer også at opplevelsene som feltarbeider har påvirket 
frivilliges politiske engasjement og atferd i det offentlige rom. Nesten 4 av 5 (78 
prosent) oppga at politiske partiers flyktning- og asylpolitikk nå har større inn-
virkning på hvilket parti de stemmer på.  
 
41 prosent oppga videre at de har deltatt på minst en demonstrasjon i solidari-
tet med flyktninger i etterkant av sitt første opphold som frivillig feltarbeider. I 
de åpne svarene forklarte en kvinnelig respondent fra Oslo hvordan oppholdet 
som frivillig feltarbeider hadde påvirket hennes politiske engasjement:  
«Jeg bryr meg mer. Hadde ikke stilt opp i demonstrasjon i -16 grader før, nå 
mener jeg det er livsviktig å si fra til myndighetene om hvor forferdelig norsk 
asylpolitikk er.» 

En mindre andel (13 prosent) av respondentene oppga også at de, i etterkant av 
sitt første frivillighetssopphold, har engasjert seg i organisasjoner som jobber for 
å fremme flyktningers og asylsøkeres rettigheter i Norge. 

Formidling 
Som nevnt har Dråpen i Havet i økende grad fokusert på viktigheten av 
formidling. Internt i organisasjonen beskriver flere det å være ‘tidsvitner’ som en 

” Jeg bryr meg mer. Hadde ikke stilt opp i 
demonstrasjoner i - 16 grader før,  nå mener 

jeg det er livsviktig å si fra til myndighetene om hvor 
forferdelig norsk asylpolitikk er. ”
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En kvinne fra Rogaland beskrev en lignende, men dog sterkere påvirkning:

«Jeg er blitt enda mer tydelig på hva jeg vil, og hva jeg ønsker å stå for. Jeg er 
veldig takknemlig for at det var ‘så enkelt’ å kunne være frivillig. Det har endret 
livet mitt, og jeg har hatt mye mer påvirkning på folk rundt meg om temaet 
‘mennesker på flukt’ etter at jeg har vært ‘felt’ enn jeg hadde før...»

I dybdeintervjuene hevdet flere at det å ha sett flyktningers levekår og 
utfordringer med egne øyne, styrket deres troverdighet og autoritet som sann-
hets- eller tidsvitner.

Undersøkelsen indikerer videre at frivillige bruker ulike kanaler og verktøy til å 
formidle det de har sett og hørt. Overraskende mange av deltagerne i under-
søkelsen oppga at de er blitt intervjuet av, eller har skrevet for, en lokal eller 
nasjonal avis om sine opplevelser som frivillig feltarbeider i Hellas. Flere forteller 
også om at de holdt foredrag for ulike organisasjoner eller foreninger, skole-
klasser eller menigheter, og de har vist bilder og fortalt fra felt arbeidet til 
venner og familie. Noen har også startet egne blogger eller facebooksider der de 
formidler sine opplevelser i felt og/eller samler inn penger til flyktningarbeid.

Maktesløshet og ytringsvegring 
Som vi har vært inne på tidligere, viser undersøkelsen at flere er svært kritiske til 
og skuffet over norske og europeiske politikeres manglende vilje og handlekraft. 
I de åpne svarene uttrykket flere av respondentene følelser som maktesløshet 
og fortvilelse knyttet til europeisk grensepolitikk og situasjonen for mennesker 
på flukt.  

En kvinne fra fra Akershus skriver;

“Jeg er blitt mer fortvilet over fremmedfrykten som rår, og sint på hvor lite våre 
styresmakter ønsker å bidra, og hvor egoistiske mange nordmenn er blitt.” 

 «Jeg føler på en større håpløshet knyttet til flyktningkrisen enn før,” skrev en 
kvinne fra Sør-Trøndelag. 

“[Feltarbeidet] har virkelig åpnet øynene mine for hva som skjer, og noen ganger 

føler man seg jo helt maktesløs, og det blir veldig hjerteskjærende,” beskrev en 
kvinne fra Oppland. 

Både i de åpne svarene og i dybdeintervjuene uttrykte flere følelser av utilstrek-
kelighet. Der noen anklaget seg selv for å ikke gjøre nok, viste andre til eksterne 
faktorer slik som mangelfull tid, økonomi eller politiske og juridiske barrierer.  
 
Med hensyn til politisk mobilisering hevdet også noen at de ikke hadde tilstrek-
kelig kunnskap eller formidlingsevne til å delta i politiske debatter. Noen sa også 
at de vegret seg for å delta i politiske diskusjoner på grunn av det harde og pola-
riserte klimaet i norsk innvandringsdebatt og opplevelsen av å bli satt i bås som 
en ‘naiv idealist’ eller ‘venstreradikal’.

Foto: Stephen Dover

 
“Jeg er blitt modigere og sterkere psykisk. Jeg kan ikke lenger 
sitte stille og se på det som skjer, jeg må si ifra, fortelle, gjøre 

noe, og våger det i større grad enn før.”
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Som frivillig feltarbeider jobber en sammen med ulike mennesker fra forskjellig 
eland, kulturer, trosretninger og sosioøkonomiske lag. Ved å jobbe tett sammen, 
mot det samme målet, og dele sterke opplevelser, blir frivillige kjent og bygger 
vennskap med mennesker som de kanskje ellers ikke hadde møtt eller hatt så 
mye til felles med. 

Brobyggere 
Dråpen i Havets frivillige kommer fra 67 forskjellige land og har ulike religiøse, 
kulturelle og politiske tilknytninger. 

De frivillige består av både menn og kvinner, unge og gamle, pensjonister og 
studenter. Frivillige har også ulik utdannings- og yrkesbakgrunn. I et team av 
frivillige kan man for eksempel finne advokater, sykepleiere, lærere, mekanikere, 
ingeniører, terapeuter, revisorer, yoga-instruktører og arbeidsledige. 

Fra Dråpen i Havets ståsted har møtene frivillige imellom en verdi i seg selv ut-
over det arbeidet de utfører sammen. Dette er fordi organisasjonen har erfart at 
frivillig feltarbeid bringer ulike mennesker nærmere hverandre, samt bidrar til å 
bygge broer og skape nettverk på tvers av land, kultur, alder og andre skillelinjer. 

3.4. NYE NETTVERK OG RELASJONER

Foto: Courtney Crocket/Brandon Boulay
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Nye vennskap 
Resultatene av spørreundersøkelsen styrker disse påstandene. Nesten 2 av 3 
(63 prosent) av respondentene oppga at de fortsatt har kontakt med frivillige de 
hadde møtt i felt. I de åpne svarene og i dybdeintervjuene fortalte også flere at 
feltarbeidet hadde gitt dem nye venner og samtalepartnere. Mange oppga at de 
var takknemlige for dette. 
“Jeg er glad for å ha truffet mennesker som deler mine tanker og interesser 
rundt situasjonen for flyktninger,” skrev eksempelvis en mannlig respondent fra 
Akershus. 
“Jeg har fått kontakt med mange ‘nye’ trøndere som nå utgjør en viktig del av 
mitt sosiale liv,” skrev en annen respondent. 
En kvinnelig respondent fra Hordaland skrev:
“Jeg har møtt så mange bra folk. Det har åpnet så mange muligheter for meg 
som menneske”. 

I dybdeintervjuene var det særlig trukket frem at feltarbeid med Dråpen i Havet 
fostrer vennskap på tvers av generasjoner og landegrenser. Mange oppga å 
ha jevnlig kontakt med frivillige de hadde møtt i felt, enten via telefon, sosiale 
medier eller fysiske møter og besøk. Møtene og samtalene frivillige imellom var 
ofte beskrevet som terapeutiske. Men dybdeintervjuene indikerer også at pågå-
ende kontakt med andre frivillige bidrar til økt og vedvarende engasjement. Fri-
villige fortalte eksempelvis at newsfeeden deres på Facebook var full av nyheter 
eller statusoppdateringer fra andre frivillige om temaer knyttet til flyktninger og 
migrasjon. Flere fortalte også at de hadde blitt med andre frivillige på seminarer, 
protester eller andre arrangementer. 

Nye migrasjonsnettverk 
53 prosent av respondentene i undersøkelsen svarte også at de fortsatt har 
kontakt med flyktninger de møtte som frivillige. I dybdeintervjuene kom det 
frem at mye av denne kontakten foregår via sosiale medier slik som messenger 
og whatsapp, og kan innebære alt fra vennskapelige samtaler og emosjonell 
støtte til informasjonsutveksling. Mange uttalte at de var takknemlige for denne 
kontakten, som varierte mellom å være sporadisk til jevnlig og langvarig. Flere ga 
eksempler på situasjoner der de har benyttet nettverket til å bistå mennesker på 

flukt gjennom Europa. 

Noen fortalte også at de har møtt eller besøkt flyktninger som etter hvert har 
kommet seg til Norge eller til andre steder i Europa. En kvinne fortalte 
eksempelvis at hun hadde beholdt kontakten med en av de mindreårige 
flyktningene hun møtte i Hellas. Etter at denne gutten etter hvert kom til Norge, 
hjalp kvinnen han å navigere i asylsystemet og ble etter hvert hans verge og (uof-
fisielle) fostermor. Hun har også støttet gutten og flere av hans venner sosialt og 
økonomisk. Kvinnen, som nå er pensjonist, understreket at dette har beriket livet 
hennes på mange måter. 

Nye nettverk gir håp  
Flere fremhevet også at det globale nettverket av frivillige feltarbeidere som 
dannes gjennom Dråpen i Havet, har gitt dem håp. 

“Jeg ser at det nytter å engasjere seg,” skrev for eksempel en kvinnelig respon-
dent fra Hordaland i sitt åpne svar. “Jeg ser at vi enkeltmennesker kan utrette 
mye sammen,” skrev en annen.  

En kvinnelig respondent fra Hedmark skrev at hun var “frustrert, forbannet og lei 
seg [over] politikernes manglende forståelse og innsats for flyktningene nasjo-
nalt og internasjonalt”. Men etter å ha jobbet som frivillig feltarbeider i Hellas 
tre ganger var hun “samtidig glad og takknemlig for at så mange ofrer tid og 
penger for å hjelpe”. 

«Det er en stor trøst å se at vi danner et nettverk over hele kloden. Det gjør meg 
optimistisk og takknemlig,” skrev hun i sitt åpne svar.  En annen respondent 
skrev at hun har fått “større tro på at vi kan løse problemer i fellesskap om vi vil, 
men er mer kritisk til politikere og de store organisasjonenes vilje”. 

Mistroen til europeiske myndigheter og de store internasjonale-, og nasjonale 
hjelpeorganisasjonene var et gjennomgående tema i dybdeintervjuene, der 
mange uttrykte større tro på mindre hjelpeorganisasjoner og grasrotbevegelser. 
En understreket at det globale nettverket hun var del av, bestod av både frivillige 
feltarbeidere og mennesker på flukt, som delte samme håp og verdier.  

"Sammen kan vi gjøre en forskjell,” sa hun.

" Jeg har møtt så mange bra folk. Det har åpnet så mange mu-
ligheter for meg som menneske. "
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4.1. OPPSUMMERING  
 
I denne rapporten presenteres resultater fra en kvantitativ spørreundersøkel-
se, samt en rekke personlige dybdeintervju, med nordmenn som har reist med 
organisasjonen Dråpen i Havet til Hellas for å hjelpe mennesker på flukt. 

I den kvantitative undersøkelsen ble respondentene bedt om å oppgi hvordan 
deres holdninger, forståelse, nettverk og engasjement har endret seg med ut-
gangspunkt i deres første opphold som frivillig feltarbeider i Hellas. 

Respondentene fikk også mulighet til å beskrive med sine egne ord hvordan 
opplevelsene som frivillig feltarbeider har påvirket dem. Dybdeintervjuene 
handlet om de frivilliges opplevelser i felt, samt hvordan de har opplevd å 
komme hjem og vende tilbake til hverdagen. Temaene i spørreundersøkelsen ble 
alltid berørt, men ofte på en mindre direkte måte, ettersom spørsmålene i 
dybdeintervjuene var av en bredere og åpnere karakter. De personlige 
intervjuene ga en mulighet til å spørre oppklarende og utdypende spørsmål og 
konfrontere eventuell inkonsistens. 

Som nevnt i rapportens metodedel, har undersøkelsen noen begrensninger. Den 
aller viktigste begrensningen er at deltagerne av undersøkelsen enten er selv-
rekruttert (spørreundersøkelsen) eller er rekruttert gjennom personlige eller 
organisatoriske nettverk (dybdeintervjuene), og dermed ikke statistisk 
representative for Dråpen i Havets frivillige. Det er heller ikke tatt utgangspunkt i 
et sammenlikningsgrunnlag med for eksempel frivillige hjemme eller 
befolkningen forøvrig.

Av denne grunn blir resultatene ikke generalisert, men det holdes fast ved at det 
er redegjort for datainnsamlingen og analysen, og at resultatenes validitet 
således er ivaretatt. Rapportens funn gjenspeiler også respondentenes egne 
oppfatninger og evalueringer med hensyn til endringer i holdning og atferd. Som 
nevnt har slik selvrapportering noen iboende begrensninger; blant annet har 
mennesker generelt vanskelig for å evaluere egen atferdsendring (Hoskin 2012)
(5).   
 
Undersøkelsen fokuserer også hovedsakelig på det som kan beskrives som posi-
tive ringvirkninger av hjelpearbeid.  

4
OPPSUMMERING 
OG KONKLUSJON

Foto: Kathrin Helen Siurek
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Til tross for disse og andre begrensninger, gir resultatene av spørre-
undersøkelsen tydelige indikasjoner på hvordan frivillig feltarbeid kan påvirke 
frivilliges holdninger, forståelse, nettverk og engasjement på hjemmeba-
ne, samt hvilke ringvirkninger dette kan skape i samfunnet. Bruken av ulike 
metoder for å belyse problemstillingen, samt rapportforfatternes personlige 
erfaringer fra Dråpen i Havets arbeid i Hellas og Norge, styrker også 
reliabiliteten av analysen.  

Oppsummering av hovedfunn 
Undersøkelsen viser at feltarbeidet i Hellas har hatt sterke effekter på mange 
frivilliges holdninger, relasjoner og engasjement også etter at de har returnert 
til hverdagen i Norge. 

Med hensyn til endringer i holdninger og forståelse, oppga flesteparten av re-
spondentene at opplevelsene som frivillig feltarbeider hadde gjort dem mer 
empatiske overfor mennesker på flukt. Et stort flertall mente også at de reiste 
hjem fra Hellas med større forståelse for hvorfor mennesker flykter, og om 
hvordan europeisk grensepolitikk påvirker mennesker på flukt. Hele 81 pro-
sent oppga at de er blitt mer positive til at Norge skal ta imot flere flyktninger 
(9). 

Mer oppsiktsvekkende oppga også mange av deltagerne i undersøkelsen at 
de er blitt mer empatiske overfor andre vanskeligstilte grupper og overfor 
mennesker generelt, samt mindre fordomsfulle overfor mennesker fra andre 
kulturer eller trosretninger. I de åpne svarene og i dybdeintervjuene beskrev 
også flere at feltarbeidet har gjort dem sterkere, mer samfunnsbevisste og 
mindre opptatt av materialistiske ting, samt gitt livet deres mer dybde og 
perspektiv.  

Mens noen hevdet at det frivillige feltarbeidet hadde gjort dem til ‘nye’ eller 
‘bedre’ mennesker, beskrev andre at oppholdet hadde skjerpet deres fokus 
og prioriteringer eller bidratt til at de nå levde mer i tråd med sine egne ver-
dier og idealer. Mange beskrev også et mer ambivalent forhold til den norske 
stat (mer takknemlig over å være norsk, men også skamfull på vegne av Nor-
ge og norsk flyktningpolitikk), og skuffelse eller irritasjon overfor nordmenn 
som ikke deler deres holdninger og engasjement. 

Med hensyn til politisk engasjement indikerer undersøkelsen at erfaringene som 
frivillig feltarbeider, har bidratt til økt politisk engasjement og handlekraft hos 
mange. Hele 88 prosent av respondentene oppga eksempelvis at de følger mer 
med i offentlige debatter og nyheter om norsk flyktning- og asylpolitikk. Et stort 
flertall oppga også at de oftere diskuterer flyktning- og asylpolitikk med familie 
og venner (84 prosent) eller i sosiale medier (69 prosent). Med hensyn til politisk 
mobilisering, oppga en stor andel av respondentene at de har deltatt i demon-
strasjoner i solidaritet med flyktninger. Noen beskrev også at de har engasjert 
seg i organisasjoner for å fremme flyktningers og asylsøkeres rettigheter.  Under-
søkelsen indikerer imidlertid at de fleste av Dråpen i Havets frivillige fokuserer 
på ulike former for formidling. 

Til tross for økt politisk engasjement og handlekraft, uttrykte også flere følelser 
som maktesløshet og fortvilelse knyttet til europeisk politikk og situasjonen for 
mennesker på flukt. 
 
Til sist viser undersøkelsen at møtene frivillige imellom, og mellom frivillige og 
flyktninger, har skapt nye og vedvarende relasjoner på tvers av landegrenser, 
kultur, generasjoner og andre skillelinjer. Mange av deltagerne i undersøkelsen 
beskrev glede og takknemlighet over å ha fått nye venner og samtale-
partnere som deler deres verdier og engasjement. Undersøkelsen viser også at 
mer enn halvparten av respondentene har opprettholdt kontakten med flyktnin-
ger (bosatte og asylsøkere) etter oppholdet som frivillig. 

Foto: Katrin Helen Siurek
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Undersøkelsen indikerer at slike relasjoner bidrar til å opprettholde 
engasjement og kunnskap om situasjonen for mennesker på flukt. Gjennom 
vedvarende kontakt med flyktninger og asylsøkere kan frivillige også tilføre 
støtte over lengre tid, gjennom alt fra vennskapelige samtaler, til emosjonell 
støtte eller informasjonsutveksling. I tillegg til personlige relasjoner beskrev 
flere av deltagerne i undersøkelsen også et globalt nettverk av frivillige 
hjelpearbeidere og mennesker på flukt, noe som gir håp og støtte til mange.

 
" Denne rapporten har belyst flere positive funn som indikerer at 
det kan være ønskelig, fra samfunnets side, å legge til rette for at 

flere kan reise og bidra. "
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4.2. KONKLUSJON  
 
Generelle betraktninger 
Gitt undersøkelsens begrensninger, vises det forsiktighet med å trekke generelle 
konklusjoner. Funnene har imidlertid styrket organisasjonens og rapport-
forfatternes tro på at frivillig humanitært arbeid har andre, og mer langsiktige 
effekter, enn det som ofte er anerkjent. Det legges vekt på tre spesielt nevne-
verdige funn, før noen av rapportens videre implikasjoner diskuteres kort før en 
endelig konklusjon. 
 
1)  Undersøkelsen gir blant annet tydelige indikasjoner på at frivillig feltarbeid 
kan ha sterke og potensielt vedvarende effekter på menneskers holdninger og 
engasjement, både globalt og lokalt. Et spesielt oppsiktsvekkende funn i under-
søkelsen er at disse endringene ikke utelukkende gjelder frivilliges forhold til 
mennesker på flukt, men har også påvirket frivilliges holdninger til og 
engasjement for andre grupper og problemstillinger i samfunnet. 

Som nevnt beskrev også flere av deltagerne i undersøkelsen personlige 
endringer i holdninger, atferd og relasjoner som positive og korrigerende. Fra et 
slikt perspektiv gagner frivillig feltarbeid ikke utelukkende bistandsmottakerne 
de jobber for, men, som en bieffekt, også de frivillige selv og samfunnene de 
returnerer til. 

2) Undersøkelsen indikerer også at mange frivillige inspirerer, samt forsøker å 
påvirke, andre mennesker i sin omgangskrets, i nærmiljøet, eller i befolkningen 
for øvrig. Metaforisk kan man derfor si at de frivillige ikke bare er dråper i havet, 
men at de også lager ringer i vannet ved hjelp av meningsutveksling og 
påvirkning på andre mennesker, i potensielt lang tid. Effekten og utstrekningen 
av disse ringvirkningene (på kort og lang sikt) er notorisk vanskelig å måle. 
Denne rapporten har gitt noen innblikk i hvordan engasjement og innsikt, kan 
spres gjennom ulike kanaler, men her trengs det avgjort mer forskning.  
 
3) Undersøkelsen indikerer også at frivillig feltarbeid kan fostre nye og uventede 
vennskap på tvers av generasjoner og landegrenser. Møtene og samtalene 
frivillige imellom var ofte beskrevet som terapeutiske. Men undersøkelsen 
indikerer også at pågående kontakt med andre frivillige og flyktninger bidrar til 

økt og vedvarende engasjement. Ved å knytte nettverk på tvers av alder, kultur, 
nasjonalitet, religion og andre skillelinjer, kan frivillige også spille viktige roller som 
brobyggere i en stadig mer polarisert og nasjonalistisk verden.

Implikasjoner  
Å reise som frivillig feltarbeider, er både dyrt og tidkrevende, og for mange er det 
vanskelig å kombinere med jobb og familie. Denne rapporten har belyst flere positi-
ve funn som indikerer at det kan være ønskelig, fra samfunnets side, å 
legge til rette for at flere kan reise og bidra. I det norske samfunnet finnes det 
mange muligheter til dette. Arbeidsgivere kan for eksempel tilrettelegge for frivillig 
feltarbeid ved å innvilge delvis lønnet eller ulønnet permisjon, eller la frivillige ta ut 
oppsparte feriedager i forbindelse med fellesferier.  
 
Universiteter og høyskoler kan også godkjenne, eller inngå samarbeidsavtaler, slik 
at for eksempel lærer- og sykepleierstudenter eller sosialarbeidere kan ha praksis 
hos frivillige hjelpeorganisasjoner.   

Flere av deltagerne i undersøkelsen beskrev et globalt nettverk av frivillige felt-
arbeidere og mennesker på flukt, som allerede gir håp og støtte til mange. Men 
det ligger store og delvis ubenyttede muligheter i disse nettverkene. Ved hjelp av 
koordinering kan de blant annet brukes til å mobilisere raskt, og til å organisere 
frivillige feltarbeidere rundt om i verden. De positive funnene i denne rapporten 
kan også være med på å nyansere noe av kritikken mot frivillig humanitært arbeid 
og nødhjelp generelt. 

En av hovedinnvendingene mot den typen frivillig arbeid Dråpen i Havet legger til 
rette for, er at mange frivillige er for kort tid i felt til å gjøre en meningsfull forskjell. 
Andre peker på de økonomiske og miljømessige kostnadene ved å reise som frivillig 
feltarbeider fra Nord-Europa til Hellas, og argumenterer for at hjelpeorganisasjoner 
burde utelukkende eller hovedsakelig bruke lokale frivillige eller arbeidere. Huma-
nitært arbeid blir også ofte kritisert for å være 
depolitiserende. Humanitære organisasjoner blir for eksempel gjerne kritisert for 
å være ‘apolitiske’, og for å fokusere på individuelle og kortsiktige behov framfor 
strukturelle endringer og rettferdighet (se for eksempel Fassin, 2007; Tickin, 2011). 

Disse debattene er komplekse og må diskuteres i lys av en rekke faktorer og 
betingelser. 
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I denne rapporten ønskes det ikke å gå inn i disse diskusjonene.  Det bør 
allikevel hevdes at de positive ringvirkningene diskutert i denne rappor-
ten, bør anerkjennes og vektlegges i offentlige og akademiske debatter 
om frivillig og andre former for humanitært feltarbeid. For eksempel in-
dikerer undersøkelsen at selv relativt kortvarige frivillighetsopphold kan 
ha omfattende og potensielt vedvarende effekter på frivilliges holdninger 
og engasjement. Undersøkelsen viser også at kritikken av humanitært 
arbeid som apolitisk eller depolitiserende bør ses i lys av potensialet for 
å skape politisk bevisstgjøring og engasjement (se også Givoni, 2011; 
Theodossopoulos, 2016). 

Helt til slutt bør de fremvoksende globale nettverkene av frivillige feltarbei-
dere og mennesker på flukt løftes frem. Som nevnt gir slike nettverk allerede 
håp og støtte til mange. De brukes til informasjonsutveksling og pengeinn-
samlinger. Men det ligger også store og delvis ubenyttede muligheter i disse 
nettverkene. Gjennom styrket koordinering kan de blant annet brukes til 
å mobilisere feltarbeidere raskt dersom for eksempel en katastrofe skulle 
inntreffe. Nettverkene kan også brukes til å organisere frivillige feltarbeidere 
rundt om i verden mot felles humanitære og politiske mål. 

Foto: Katrin Helen Siurek
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Sluttnoter
1) Våren 2019 presenterte Dråpen i Havet rapporten “Tidsvitner fra Hellas” 
(Wærstad og Pettersvold, 2019). 
2) 25-års aldersgrensen ble først innført i 2016. I visse tilfeller aksepterer 
organisasjonen frivillige som har fylt 23 år, men de må da først gjennom et 
personlig intervju. 
3) Det er noen unntak. For eksempel krever noen av organisasjonens opp-
gaver spesialkompetanse eller lengre tidsforpliktelse. Siden høsten 2019 
har frivillige også måtte gjennomføre et obligatorisk nettbasert opplærings-
program med fokus på organisasjonens arbeid og retningslinjer, frivilliges 
roller og forpliktelse, samt etiske dilemmaer. 
4) Vi har for eksempel ikke satt kvoter på noen parametere av utvalget. 
Det vil si at vi ikke har satt noen krav til hvor mange respondenter som er 
del av en undergruppe, for eksempel at det skal være over 40% menn eller 
kvinner. De endelige dataene er heller ikke vektet. Vekting er en teknikk 
som kan brukes for å korrigere for over- eller underrepresentasjon av en 
undergruppe i utvalget. 
5) Mogstad, i arbeid; se også Larsen, 2018 
6)Hoskin (2012) argumenterer for at mennesker generelt har vanskelig 
for å beskrive egen atferdsendring. Med hensyn til selvrepresentasjon kan 
dette blant annet medføre overdrevent positive eller ‘politiske korrekte’ 
svar som følge av at informanten ønsker å stille seg selv i godt lys overfor 
intervjuer eller andre personer. 
7) Dråpen i Havets frivillighetsteam består også av flyktninger som bor i 
eller utenfor leiren der organisasjonen jobber. 
8)Empati har både en kognitiv og en emosjonell side. Som Baron-Cohen 
(2011) presiserer kan vi kognitivt forestille oss hvordan andre har det 
(kognitiv empati), men vi kan også føle det og kjenne det på egen kropp 
(emosjonell empati). Vi spesifiserte ikke hvilken form for empati vi spurte 
om i undersøkelsen. 
9) I desember 2018 oppga 25% at de hadde vært frivllige med Dråpen i 
Havet to eller flere ganger. 
10) Tilsvarende konklusjoner er antydet av andre studier. For eksempel er 
det flere studier som fant at de som har direkte kontakt med innvandrere 
har mer positivt syn på innvandreres arbeidsmoral, og er mer åpen for økt 
innvandring (Mehta 2019). 
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