
 

Vill du arbeta som volontär? 

Att arbeta som volontär innebär att du gör en aktiv insats för någon som behöver din hjälp. Det är en 

resa som kommer att kunna ge dig upplevelser och minnen för livet! 

En bra start om du vill åka iväg och volontärarbeta är att först välja ett område som du är intresserad 

av, och sedan läsa igenom vilka typer av resor olika organisationer kan erbjuda. Ofta har de projekt i 

ett flertal olika länder runt om i världen. På många volontärresor behöver du inte ha någon tidigare 

erfarenhet, medan andra kräver att du har en viss bakgrundskunskap. Välj ett område där du känner 

att du vill och kan bidra med något, det finns många att välja på. När du deltar i ett projekt kommer 

du att kunna använda dina egna kunskaper och resurser till att göra din resa så bra som möjligt, både 

för de du kommer arbeta med och för dig själv.  

Farmaceuter utan Gränser har tyvärr ingen möjlighet att skicka iväg volontärer utomland för 

föreningens räkning, men vi hjälper gärna till med att förmedla information och kontaktuppgifter till 

ett flertal olika organisationer som arbetar med volontärarbete och annat biståndsarbete.  

Här nedan följer en sammanställning av några av de organisationer man kan välja på. Det är 

fokuserat på projekt inom vård och samhällsfrågor så som HIV/AIDS och undervisning, men det finns 

självklart projekt inom andra områden om man är intresserad av det. Det varierar hur lång tidsperiod 

de olika projekten är och de kan ofta skräddarsys efter dig. Ofta vill organisationerna att man kan 

vara borta i minst 2 veckor, och vissa projekt kan pågå upp till flera månader. Tidsperiod och pris kan 

du hitta om du går in på respektive organisation och det projektet du är intresserad av. Var noggrann 

med att se vad som ingår i priset, det är inte ovanligt att man utöver organisationens avgift får stå för 

flygbiljetter, försäkringar och arbetstillstånd själv. Ett tips är att söka stipendier för din resa! FuG 

erbjuder Nippestipendiet, vilket du kan läsa mera om på FuGs hemsida, www.fug.se. En annan bra 

hemsida för att hitta stipendier är www.globalgrant.com, men utnyttja också stipendiehandböcker 

från bibliotek och sök stipendier via ditt universitet om du är student. 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalgrant.com/


 
      

  

 

Volontärresor AB är Sveriges största volontärresebyrå som erbjuder volontärresor för alla åldrar, 

både för yngre och äldre. De erbjuder projekt inom bland annat vård, barn & ungdom och utbildning.  

Exempel på projekt inom vård är: 

- Arbeta på ett sjukhus i Kathmandu, Nepal 

- Arbeta på en vårdklinik eller ett sjukhus i Moshi, Tanzania 

- Arbeta på vårdcentral i Lima, Peru 

- Arbeta på vårdcentral eller med kommunens pågående hälsoprojekt i Quito, Ecuador 

- Arbeta inom hälsovården i Ghana 

Läs mer och kontakta Volontärresor AB på https://www.volontarresor.se/  

 

Skandinaviska Institutet 

Skandinaviska Institutet är en stiftelse som har som syfte att tillvarata och utveckla möjligheterna till 

ett internationellt engagemang. De erbjuder volontärresor inom områden som bland annat 

mänskliga rättigheter, utbildning och djur & natur. 

Exempel på projekt inom vård & medicin är: 

- Arbeta inom sjukvården i Tanzania 

- Arbeta på ett barnhem för HIV/AIDS-smittade barn i Ecuador 

- Arbeta inom sjukvården i Nepal 

Läs mer och kontakta Skandinaviska Institutet på 

http://www.scandinavianinst.se/volontar/volontarprojekt/   

 

 Amzungo Volontärresor 

Amzungo Volontärresor erbjuder volontärresor inom områdena barn & ungdom, djur & natur och 

kvinnor.  

Inom området sjukvård har de haft projekt där man kan arbeta inom sjukvården i Arusha och Moshi i 

Tanzania. 

Läs mer och kontakta Amzungo på http://www.amzungo.com/  

 

 

 

Volontärresor AB  

https://www.volontarresor.se/
http://www.scandinavianinst.se/volontar/volontarprojekt/
http://www.amzungo.com/


 
      

 

 Kilroy Travels 

Kilroy är ett företag som erbjuder tjänster skräddarsydda för ungdomar och studenter, som är till för 

att kunna utforska livet genom resor och utbildning. De erbjuder volontärresor inom områdena 

miljöarbete, sociala projekt och djur & natur.  

De har för närvarande inga projekt inom medicin eller vård, men läs mer och kontakta dem på 

http://travels.kilroy.se/aventyr-upplevelser/volontararbete-utomlands 

 

 Blueberry Volontär 

Blueberry Volontär har för närvarande inga projekt inom medicin eller vård, men erbjuder projekt 

inom bland annat barn, djur och natur och samhällsprojekt.  

Läs mer och kontakta Blueberry Volontär på http://www.blueberrysprak.nu/aeventyr/  

 

 Projects Abroad 

Projects Abroad erbjuder projekt inom bland annat undervisning, barn & ungdom, natur & miljö samt 

och juridik & mänskliga rättigheter. Inom medicin och sjukvård erbjuder de projekt som passar 

sjuksköterskor, läkare, barnmorskor, tandläkare och sjukgymnaster. 

Läs mer och kontakta Projects Abroad på http://www.projects-abroad.se/volontararbete-projekt/  

 

  

 

AFS är en ideell förening som funnits sedan 1948 och har som mål att erbjuda människor möjligheten 

att få interkulturell utbildning, med syftet att kunna skapa en mer rättvis värld. De erbjuder 

volontärresor inom områden som barn & ungdom, socialt arbete, och mänskliga rättigheter.  

De har för närvarande inga projekt inom medicin eller vård, men läs mer och kontakta dem på 

http://www.afs.se/Bli-volontar/ 
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 Minor Field Studies - MFS 

Är du student och vill göra ditt examensarbete utomlands? Då kan du söka stipendium för att kunna 

samla in material till ditt examensarbete i ett utvecklingsland. Man söker dessa stipendier hos 

institutioner på sitt universitet som beviljats MFS-stipendier.  

Mer information kan du hitta under http://www.programkontoret.se/mfs 

Du kan även hitta informationen från ditt universitet. För Uppsala Universitets studenter finns denna 

information här: http://www.pcr.uu.se/education/minor-field-studies/ 

 

Vill du hitta mer information om volontärresor? 

Sida är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. På deras hemsida kan 

du få mer hjälp och idéer, samt fler länkar till organisationer som erbjuder volontärarbete.  

Denna information hittar du här: http://www.sida.se/Svenska/engagera-dig/Volontararbete/ 

 

Vill du läsa mer om biståndsarbete? Ladda ner tidningen Omvärldens utbildningsbilaga från 2014, där 

du kan läsa om vägen till biståndsjobb och vilka utbildningar du kan läsa för att kunna arbeta med 

detta i framtiden.  

Ladda ner denna bilaga här: 

http://www.omvarlden.se/contentassets/a49a872f8e4d4d6dae54d58d6d3e3a00/utbildningsbilaga_

2014.pdf 

 

Du är självklart också välkommen att kontakta oss om ni har några frågor kring vårt arbete. Ni når oss 

på info@fug.se. 

Stort lycka till!  
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