
1	  
	  

Resan som förändrar 
– En studie om volontärturismens påverkan på 

barnhem i Tanzania   
	  

a 

 

 

 

 

 

 

 

  

	  	  

Södertörns Högskola | Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik 

Kandidatuppsats 15p | Turismvetenskap C | vårterminen 2013 

 

Av: Linda Vinblad von Walter & Lisa Nyström 

Handledare: Gustaf Onn 

	  



2	  
	  

Förord 

Vi vill tacka Engelbrektsstifelsen för det stipendium vi tilldelades som finansiellt stöd och 
därmed gjorde det möjligt för att genomföra studien i Tanzania. Vi vill även tacka barnhemmen 
som tagit emot oss med öppna armar och hjälpt oss i vår undersökning genom att ställa upp på 
intervjuer och finnas till hands när det behövdes samt vill vi tacka övriga informanter som 
deltagit i studien. Ytterligare ett tack går till våra familjer och vänner för de generösa bidragen vi 
tog emot i syfte att stödja barnhemmen i Tanzania. Vi båda har lika stort ansvar och har varit 
deltaktiga i alla delar av uppsatsen. 
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Sammanfattning 
  

Titel:  Resan som förändrar – En studie om volontärturismens påverkan på barnhem i 
Tanzania. 

Författare:  Lisa Nyström & Linda Vinblad von Walter 

Handledare:  Gustaf Onn 

Bakgrund:  Idag är turismsektorn en av de ekonomiskt snabbast växande sektorerna i världen. 
Volontärresor är ett resande som blir allt populärare och ett flertal researrangörer 
anordnar dessa resor. Fåtal biståndsorganisationer bedriver volontärverksamheter 
och därmed fångas intresset för volontärresor upp av researrangörer. Dessa 
turister reser i mindre grupper och interagerar med lokalbefolkningen. Idag är 
femtio miljoner barn i Afrika föräldrarlösa och afrikaner kämpar med 
omhändertagandet för dessa barn genom att grunda barnhem. 

Frågeställningar: 
- Vad bidrar volontärer med under sin vistelse på barnhemmen? 
- Vad har volontärerna och barnhemmen för syn på volontärturism? 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka de positiva samt de negativa effekter som 
volontärturismen bidrar med på barnhem. 
 

Metodval:  Studien bygger på en kvalitativ metod med semi- och ostrukturerade intervjuer, 
observationer samt mailintervjuer. Studien utgår från ett konstruktionistiskt 
synsätt och är genomförd på tre barnhem i norra Tanzania. 

Slutsats:  Volontärturism bidrar med flertalet positiva samt negativa effekter på barnhem. 
Negativt är exempelvis de känslor som uppstår hos barn samt personal då 
volontärer åker hem, den beroendesituation som uppstår då barnhemmen lever av 
donationer, dålig självkänsla hos barnen som beror på att de ser att volontärerna 
har det bättre än dem själva, att volontärens självförverkligande behov leder till 
mindre engagemang vid besöket och att volontärers levnadssätt kan skapa 
förvirring hos barnen. Positivt med volontärturism är exempelvis att volontärer 
bidrar med ökad kommunikation, besöket leder till glädje och ökad aktivitet, 
gåvor och pengar som bidrar till bättre levandsstandard samt ökad kunskap hos 
barn och personal.  

Nyckelord:  Volontär, Volontärturism, Barnhem, Tanzania 
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Abstract 
 

Titel:  The journey that makes a difference - a study about the impacts of volunteer 
tourism at an orphanage in Tanzania. 

Authors:  Lisa Nyström & Linda Vinblad von Walter 

Adviser:  Gustaf Onn  

Background:  Today, the tourism sector is one of the economically fastest growing sectors in the 
world. Volunteer travel is a type of service that is gaining in popularity and a 
number of tour operators organize these trips. Few aid agencies engaged in 
volunteer activities and therefore the interest in volunteer travel is caught by tour 
operators. These tourists travel in small groups and interact with locals. Today 
fifty million children in Africa are orphaned and Africans struggling with the care 
of these children by founding orphanages. 

Research questions: 
- What does volunteers contribute with during their stay at orpahanges?  
- What view does volunteers and orphanages have on volunteer tourism? 

Purpose:  The purpose of this paper is to examine the positive and the negative effects that 
volunteer tourism contributes to orphanages. 

Method:  The study is based on a qualitative approach with semi-and unstructured 
interviews, observations, and email interviews. The study is based on a 
constructionist approach and is conducted at three orphanages in northern 
Tanzania.  

Conclusions:  Volunteer tourism contributes with both positive and negative effects on the 
orphanage. Exemples of negative effects include the emotions that arise in 
children and staff when volunteers go home, the independent situation that arises 
because of the fact that the orphanages live off donations, poor self-esteem that 
accurs when children see that volunteers have it better comparing to themselfs, 
the volunteers self fulfillment leads to less involvement in the orphanage during 
their visit and also the volunteers lifestyles can create confusion for the children. 
Positively with volunteer tourism is such that volunteers contribute to increased 
communication, the visit will lead to happiness and increased activity, gifts and 
money that contribute to better living standards and also increased knowledge to 
the children and staff. 

Key words:  Volunteer, Volunteer tourism, Orphanage, Tanzania  
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1.	  Inledning	  

Kapitlet innehåller en inledning som ger läsaren en uppfattning om vad studien handlar om. I 
kapitlet finns även syfte samt problemformulering. 
______________________________________________________________________________
1.1	  Bakgrund 
Turismens tillväxt ökar och är idag en av de ekonomiskt snabbast växande sektorerna i världen. 
Dagens turism bidrar till skapandet av nya destinationer och det är för många utvecklingsländer 
en av de viktigaste inkomstkällorna (UNTWO 2013). Turism är inte endast ett resande utan det 
sammanför människor från olika samhällen och kulturer (Theobald 1998, s.63). Det finns både 
positiva och negativa aspekter med turism inom sektorerna ekonomi, politik, sociokultur och 
miljö (Theobald 1998 s.65-74). En positiv aspekt som turismnäringen medför är förståelse 
mellan olika människor och kulturer. Turismen ses även ur många samhällen och aktörers 
perspektiv som en fördel på grund av dess kraft att påverka fredsbevarandet (Theobald 1998, 
s.45).  

Ett resande som har ökat världen över är volontärresor som erbjuds av flera researrangörer vars 
reslängd varierar från en vecka till flera månader (Vagabond 2009). En volontär är en person 
som frivilligt arbetar gratis eller mot en låg lön (Nationalencyklopedin 2013). Det har gått från 
att svenska läkare på 70-talet åkte för att vaccinera barn tills idag då verksamheten sker på en 
mer politisk nivå. Det finns idag knappt någon biståndsorganisation som bedriver 
volontärverksamhet och företag på resemarknaden fångar därmed upp det växande intresset att 
åka som volontär (Laurén 2011). Volontärarbete är på många platser i världen en betydande del 
av socialpolitiken och volontärers engagemang är ett sätt att ersätta saknaden av kommunala och 
statliga insatser (Skandinaviska institutet 2013). 

Volontärturism ses inte som ett generellt koncept utan som två förenade. Det första konceptet är 
en effekt från modern konsumtion och ett kulturellt svar på massturism. Resenären ses som 
äventyrslysten och letar spontant efter ett gömt paradis. Det andra konceptet utgår ifrån ett 
utnyttjande av tredje världen och fokuserar på rättvis turism med inriktning att främja ömsesidig 
förståelse samt förhindra nedbrytning av kultur och miljö. Turisterna består ofta av mindre 
grupper som interagerar med lokalbefolkningen (Theobald 1998, s.151). 

De populäraste destinationerna finns i Asien, Afrika och Latinamerika med projektområden för 
skola, vård, djur, natur och barnhem (Vagabond 2009). Tanzania är ett land dit resenärer åker till 
för att volontärarbeta. De flesta turister som reser till Tanzania kommer från Storbritannien, 
Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, USA och skandinaviska länder. Turismsektorn står för 
cirka 17,2% av landets BNP och det arbetar cirka 200 000 tanzanier i turismsektorn (Hamisi 
2010) av landets drygt 46 miljoner invånare (Landguiden 2011). Majoriteten av befolkningen i 
Tanzania lever i fattigdom och de flesta bor på landsbygden (Sida 2013). Femtio miljoner barn i 
Afrika är föräldralösa på grund av att många föräldrar dör i krig, AIDS och andra sjukdomar, 
men framförallt dör mammorna i barnafödsel. Anledningen är dåliga vägar för framkomlighet, 
infektioner, högt blodtryck, utdragen förlossning och misslyckade aborter, problem som kan 
lösas med grundläggande förlossningsvård. Även om barnet överlever är det svårt för många 
släktingar att ta hand om barnen utan mammans bröstmjölk då de är fattiga. Idag kämpar 
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afrikaner med omhändertagandet för dessa barn genom att grunda barnhem där det bor omkring 
10-25 barn (Grady, 25 juni 2009). 

1.2	  Problemformulering 
Birrel (2010) menar att volontärarbete kan leda till mer skada än nytta för barnhem. Många 
barnhem låter volontärerna arbeta med omhändertagandet av barn och detta ses som ansvarslöst 
då barn inte är bekanta med volontärerna och då många volontärer inte har utbildning inom 
området. Birrel (2010) menar även att volontärturism handlar mer om västerlänningars 
självförverkligande behov snarare än behovet som finns i utvecklingsländerna. 
Västerlänningarna tycker synd om barnen och skapar en marknad för att stilla sin egen oro. 
Viljan att engagera sig är positiv, dock måste det ske försiktigt så det inte skadar barnen. Frågan 
vi ställer oss är om volontärerna bidrar till mer skada än nytta för barnen på barnhem? 
 
Flertalet forskare menar på att volontärturismen bidrar till interkulturell interaktion hos olika 
människor som kan leda till ökad kulturell förståelse (Raymond & Hall 2008, Mc Gehee & 
Andereck 2008). Stämmer detta påstående eller är det snarare som Raymond och Hall (2008) 
diskuterar att det kan leda till tvärkulturella missförstånd och att bilden mellan de outvecklade 
och utvecklade länderna förstärks ytterligare? I en guide publicerad av Lonely Planet (2010) 
diskuteras det att de primära orsakerna till volontärarbete vanligast är önskan att ge något 
tillbaka, förhoppningen om att göra något gott och önskan att göra en skillnad (Lonely Planet 
2010). En studie gjord av Levin och Heinz (2007) visade att kommunikationen mellan personal 
samt barn på barnhemmet de studerade var bristfällig och att barn som växer upp på barnhem 
därmed riskerar att utvecklas senare. Vi frågar oss om volontärer på ett positivt sätt kan bidra 
med ökad kommunikation till barnen för bättre utveckling? Volontärturism ses som en ny 
reseform (Stoddart & Rogerson 2004) och problemet vi ser är att det saknas forskning inom 
området gällande vad volontärturism kan ha för konsekvenser på de människor och samhällen 
som volontärer besöker. Däremot finns det mer forskning gällande vad volontärresor får för 
konsekvenser för volontären. Vilka är egentligen de positiva respektive negativa effekterna 
gällande volontärarbete på barnhem? Genom att besöka barnhem i Tanzania funderar vi på hur 
barnhemmen utvecklats från det att volontärer börjat besöka barnhemmen.  
 
Vad bidrar volontärer med under sin vistelse på barnhemmen och vad har volontärerna samt 
barnhemmen för syn på volontärturism? 
 
1.3	  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka de positiva samt de negativa effekter som 
volontärturismen bidrar med på barnhem.  
 
1.4	  Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till Arusha-området i norra Tanzania. Anledningen till detta är att vi 
efter egen forskning kunde konstatera att det finns många barnhem inom detta område. Vi har 
där besökt tre barnhem för att samla in empiriskt material. Med påverkan på barnhem syftar vi 
till barnen, personalen och hur de lever på barnhemmen. 
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1.5	  Uppsatsdisposition	  
Uppsatsen består av sex kapitel där det första kapitlet är inledning som ger läsaren insikt i det 
ämne som uppsatsen handlar om. Läsaren får i detta kapitel även ta del av uppsatsens syfte samt 
problemformulering som belyser vad vi har studerat. Kapitel två är ett metodavsnitt som visar 
vilken metod som använts samt studiens tillvägagånssätt. I kapitel tre redovisas tidigare 
forskning och teoretisk referensram. Detta kapitel ger läsaren en insyn i problemet och visar vad 
tidigare forskning säger. Kapitel fyra redovisar den empiri som samlats in genom valt 
tillvägagångssätt. Här redovisas den fakta som framkommit i studien. I kapitel fem finns en 
analys om den empiri som framkommit i studien och knyter samman de teorier som använts till 
det empiriskta materialet. Det avslutande kapitlet innehåller en slutdiskussion om arbetets 
resultat och följs sedan upp av en källförteckning på det material som uppsatsen bygger på. 
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2.	  Metodavsnitt	  
Kapitlet redogör för studiens metodval och tillvägagångssätt. Läsaren ges också en förklaring i 
hur vi gjort vårt urval och kritik mot vårt metodval.   
______________________________________________________________________________ 

2.1	  Författarnas	  angreppssätt  
Ontologi lägger vikt vid frågan om sociala ting ska betraktas som konstruktioner som bygger på 
deltagarnas uppfattningar eller om de sociala tingen ska uppfattas som objektiva enheter som har 
en yttre verklighet. Vi har utgått från den ontologiska ståndpunkten konstruktionism vilket 
betyder att individerna själva konstruerar verkligheten. Det konstruktionistiska synsättet handlar 
om att sociala företeelser och kategorier befinner sig i ett läge av ständig förändring och inte 
endast skapas via socialt samspel. Konstruktionism syftar även till att forskarens uppfattning av 
verkligheten och sociala sammanhang bildar konstruktioner (Bryman 2008, s.35-39).  

Vår studie bygger på en kvalitativ metod då vi söker en djup förståelse samt fylliga och 
detaljerade svar för att kunna uppnå uppsatsens syfte (Bryman 2008, s. 413). Kvalitativ metod 
analyserar ord och framhäver ett induktivt synsätt vilket innebär att det resultat forskaren 
åstadkommit kopplas till teorin som använts. Vi vill med ett kvalitativt angreppssätt uppfatta den 
sociala verkligheten på barnhemmen och det som sker där på samma sätt som de människor som 
lever där gör (Bryman 2008, s. 26-40). 

Kritik mot den kvalitativa forskningen bygger bland annat på att forskningen är för subjektiv 
(Bryman 2008, s. 369) och resultatet i för stor del bygger på forskarens uppfattningar om vad 
personen i fråga anser vara viktigt (Bryman 2008, s. 368). Detta har vi försökt undvika genom att 
anta en neutral inställning till det vi studerar.  

2.2	  Fallstudie	  
För att kunna genomföra denna undersökning har vi under tre veckor befunnit oss på plats i 
Tanzania.Vi har där vistats på tre olika barnhem under olika tidsintervaller. Samaritan Village är 
det barnhem vår uppsats till största del bygger på då det var där vi bodde och levde med barnen 
samt personalen. De andra två barnhemmen bestod endast av dagsbesök där vi umgicks med 
barnen under endast några timmar och hade möjligheten att ställa frågor.  

2.3	  Kvalitativ	  intervju 
En del av studien bygger på kvalitativa intervjuer. I den kvalitativa intervjun ligger vårt intresse i 
att undersöka informanternas egna ståndpunkter. Kvalitativa intervjuer är öppna för att kunna 
röra sig i olika riktningar och i vår undersökning har informanterna givits utrymme att diskutera 
det som de anser vara väsentligt. I en kvalitativ intervju får vi även utrymme att ställa följdfrågor 
och göra avvikelser från intervjuguiden. Detta metodval gjordes även för att skapa flexibilitet då 
informanterna själva får möjlighet att påverka vad de anser vara viktigt (Bryman 2008, s. 413). 
Vi har tolkat informationen vi fått genom intervjuerna och informanternas uttalanden blir 
byggstenar för vår tolkning som sedan utvecklas vidare då en dialog mellan informanterna och 
oss har förts. I den kvalitativa intervjun har vi uppnått en insikt om förhållanden ur 
informanternas sociala verklighet (Dalen 2007, sid. 11-13).  
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Problem som kan uppstå under en kvalitativ intervju är exempelvis stigmatisering då grupper 
eller enskilda personer kan känna sig uthängda (Dalen 2007, sid.16). Ett annat problem är att det 
kan uppstå en oro hos forskaren eller informanten som kan påverka intervjun (Dalen 2007, 
sid.17). Det kan även uppstå solidaritetsproblem som innebär att gränsen mellan vad som bör 
förmedlas och vad som får förmedlas är svårbedömt (Dalen 2007, s. 19). Då vi vistats på tre 
barnhem i Tanzania och upplevde svårare levnadsförhållanden i jämförelse med hur vi lever var 
detta något vi förhöll oss till när vi genomförde intervjuerna samt även vid behandling av det 
empiriska materialet.  

Det var viktigt för oss att innan undersökningen informera alla informanter som medverkade om 
vårt syfte (Dalen 2007, s 21). En annan aspekt gällande våra kvalitativa intervjuer var att vi och 
samtliga informanter skulle känna sig bekväma då mötet var personligt och att de som ville fick 
förbli anonyma i undersökningen. Ett problem som kan uppstå från detta är att undersökningen 
kan anses mindre trovärdig då informaterna ville vara anonyma (Dalen 2007, s 23).  

Vi ville med intervjuerna få informanternas egna uppfattningar om de teman vi diskuterade och 
ville därmed att de skulle känna sig fria att diskutera det som kändes viktigt och väsentligt.  

2.3.1	  Ostrukturerade	  och	  semistrukturerade	  intervjuer	  
I vår forskning har vi använt oss av både ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuer. I de 
ostrukturerade intervjuerna använde vi oss av teman som minneshjälp under intervjun och det 
liknades mer som ett samtal. I de semistrukturerade intervjuerna hade vi en lista med färdiga 
ämnen och frågor som skulle behandlas, däremot hade informanterna möjligheten som i de 
ostrukturerade intervjuerna att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2008, s. 415). 

Då vi har vistats på barnhemmen var det viktigt för oss att genomföra en kombination av 
ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. De ostrukturerade intervjuerna genomfördes för 
att få informanterna att slappna av och känna att det blev ett naturligt samtal vilket är viktigt i en 
intervju (Trost 2010, s.65). De semistrukturerade intervjuerna genomfördes för att styrka och 
verkligen få svar på det vi undersöker. En intervju på ett av barnhemmen genomfördes med tolk 
då informanterna inte hade tillräckliga kunskaper i det engelska språket (Dalen 2007, sid.34). 
Tolken vi tog hjälp av var ägaren på ett av de barnhemmen som undersöktes i studien då han 
pratade flytande engelska och även var insatt i det ämne vi undersöker.  

2.3.1.1	  Urval  
I de ostrukturerade- och semistrukturerade intervjuerna har vi valt att använda oss av ett 
snöbollsurval vilket innebar att vi sökte kontakt med ett fåtal personer som vi ansåg besitta 
kunskapen och informationen om det som vi studerar (Trost 2010, s.141). Vi utgick från ägaren 
på ena barnhemmet som sedan ledde oss vidare till de andra två barnhemmen och fler 
informanter. Då vi inte hade möjligheten att på egen hand i Tanzania söka upp barnhem och ta 
oss till dem såg vi detta som bästa lösningen.  

2.3.1.2	  Metodkritik 
Problem med användandet av tolk är att hitta en person som är lämpad för uppgiften, behärskar 
informanternas språk och sedan kunna förmedla detta på engelska till undersökaren (Dalen 2007, 
sid.34). Andra problem som kan uppstå kan vara att det sker språkliga missförstånd då tolken 
inte är insatt i det som undersöks och översättningen då blir felaktig (Dalen 2007, sid.35). Då vår 
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tolk är välkänd i området, känner människorna som arbetar på flertalet barnhem samt är väl insatt 
i ämnet, ansåg vi att han var lämplig för uppgiften.  

Under de ostrukturerade intervjuerna valde vi att inte använda oss av anteckningar då vi ville att 
interaktionen skulle bli så naturlig som möjligt. Detta medförde att vi under kvällarna skrev ner 
informationen vi fått under dagarna vilket kan ha lett till att viss information glömts bort.  

2.4	  Mailintervju	  
För att se om våra observationer har något samband med hur andra volontärer sett på sin vistelse 
har mailintervjuer gjorts med hemkomna volontärer som besökt Tanzania. Sju öppna frågor 
ställdes i hopp om att få uttömmande och fylliga svar. 

2.4.1	  Urval	    
Mailintervjuerna skickades ut till tio hemkomna volontärer som besökt barnhem i Tanzania. 
Personerna som deltog i intervjun valdes ut genom ett bekvämlighetsurval vilket innebar att vi 
använt oss av de personer vi hittat (Trost 2010, s.140). Vi tog hjälp av sökmotorn Google där vi 
kontaktade de tio första personerna vi hittade när vi googlade orden ”volontär, Tanzania, forum”.  

2.4.2	  Metodkritik 
Fördelen med att skriva frågor direkt i ett mail är att informanten direkt kan svara för att sedan 
skicka tillbaka mailet till undersökaren (Bryman 2008). Detta kräver inte stora datakunskaper 
och informanten får möjligheten att formulera sig på sitt eget sätt. Vi anser att det negativa med 
en mailintervju är att vi inte kan få chansen att ställa följdfrågor, att informanten missförstår 
frågorna och att informanten inte ger uttömmande svar. Svaren kan dessutom vara felaktiga om 
det är en annan person som svarar och inte informanten själv.  

2.4.3	  Bortfall 
Bortfall uppstod vid mailintervjuerna då vi skickade ut tio mail och endast fick svar från tre 
volontärer. Vi hade som avsikt att få svar från tre till fem volontärer och skickade därför ut tio 
mail för att en medvetenhet om att bortfall kunde uppstå fanns. 
 
2.5	  Presentation	  av	  informanter 
En del av informanterna ville förbli anonyma i studien, där av saknas fullständiga namn på ett 
fåtal av informanterna. 
 
Informanter på Samaritan Village: 
Agnes:    Anställd på barnhemmet  
Familjen Karmer: Missionärer och bidragande i organisationen samt aktiva 
   inom volontärverksamhet i över 20 år 
Fred:   Anställd på barnhemmet  
Mmanyi, Josephat:  Ägare och ansvarig för barnhemmet  
Veronica:  Anställd på barnhemmet  
Winny:   Lokalvolontär på barnhemmet  
 
Informanter på Bethlehem: 
Munsi, Tumaini R:  Ägare och grundare för barnhemmet  
Scnhell, Robin: Tysk volontär på barnhemmet och har volontärarbetat på    
   barnhemmet sedan september 2010 till maj 2013. 
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Informanter på St Lucia: 
Anställd ett:  Anställd som bodde heltid på barnhemmet  
Anställd två:  Anställd som bodde heltid på barnhemmet  
 

Hemkomna volontärer: 
Emma 
Karolina 
Veronika  	  

2.6	  Deltagande	  observation 
Studier av människor som syftar till att undersöka situationer kallas observationer. I en 
observation är det vanligt att forskaren går in i samtal med de som studeras för att exempelvis 
bättre kunna förstå deras åsikter (Repstad 2007, s.33). Vi fick med observationer möjlighet till 
direkt tillträde av det sociala samspelet och de sociala processerna på de tre barnhemmen 
(Repstad 2007, s.34). Då vi ville samla så mycket information som möjligt inom det vi 
undersöker har vi gjort ostrukturerade och öppna observationer. (Olsson & Sörensen 2011, 
s.140). Med öppen observation menas att aktörerna är medvetna om att observationen genomförs 
(Repstad 2007, s.41). För att skapa tillit och förtroende från de som observerats var det viktigt att 
utveckla relationer inom gruppen som i sin tur ledde till tillit hos andra personer. Genom den 
öppna observationen kom vi nära inpå vardagen och de människor som befann sig i den. Vid 
observationen påverkade vi och blev påverkade av omgivningen. Det var viktigt för oss att i 
förväg och under tiden tänka på vårt beteende så att vi i sådan liten utsträckning som möjligt 
påverkade omgivningen (Holme & Solvang 1997, s. 110-115). För att inte glömma information 
som samlats under observationerna har vi fört fältanteckningar i form av provisoriska och 
preliminära anteckningar. Det bestod av mindre noteringar för att vi vid ett senare tillfälle 
antecknade informationen (Bryman 2008, s. 399). 

2.6.1	  Urval 
Observationer genomfördes på de tre barnhemmen Samaritan Village, Bethlehem samt St Lucia. 
På barnhemmet Bethlehem genomfördes en hel dags observation från morgon klockan 10.00 till 
eftermiddagen klockan 17.00. På barnhemmet St Lucia genomfördes observationen under kortare 
tid på grund av barnens tillstånd och situation. Observationen ägde rum mellan 11.00–14.00 på 
dagen. Valet av dag på de två barnhemmen ansåg vi vara irrelevant då barnen hade påsklov och 
befann sig på barnhemmet hela dagarna. På barnhemmet Samaritan Village genomfördes 
observationer från morgon 08.00-21-00 på kvällen under 10 dagar. Tidsintervallen för 
observationen på det tredje barnhemmet var den tid då barnen var aktiva varje dag. 

2.6.2	  Metodkritik 
På grund av att våra observationstillfällen skiljer sig i tid kan inte lika många slutsatser dras på 
de barnhem där observationstillfället pågick under en dag jämförelsevis med de som pågick 
under tio dagar. På barnhemmet Samaritan village där observationen pågick under tio dagar 
skapades en djupare relation med barnen samt personalen, vilket bidrog till att vi observerade 
händelser som vi på grund av tidsbrist inte kunde se på de andra två barnhemmen. 
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2.7	  Sekundärdata	   
Vi har använt oss av ett fåtal sekundärkällor i studiens teoriavsnitt. Detta på grund av svårigheter 
med att hitta primärkällorna.  

2.8	  Aktionsforskning 
Aktionsforskning innebär att undersökaren själv deltar i processen för att skapa en förändring. Vi 
har genom en ekonomisk insamling och aktivt deltagit på plats i Tanzania. Målet med vår 
undersökning var att öka den vetenskapliga kunskapen samtidigt som vi försökte lösa ett 
problem. En helhetsförståelse försökte uppnås som är svår att få genom endast intervjuer eller 
enbart observationer. För att genomföra en aktionsforskning krävs det att undersökaren arbetar 
gemensamt med de personer som studeras för att påverka resultatet (Gummesson 1985, s 67-69).  

Aktionsforskning och observation 
Vi har använt oss av både observation och aktionsforskning då syftet med vår resa var att under 
tre veckor arbeta som volontärer för att bättre kunna få svar på det vi undersöker. En volontärs 
uppgift är att bidra på plats vilket medförde att vi inte endast kunde genomföra en observation. 
Med hjälp av donationerna ville vi även se hur olika situationer påverkade barnen och de 
anställda på barnhemmen.  
 
2.9	  Analysmetod 
Studiens analysavsnitt bygger på en kvalitativ analys och utgår från standardverket ”Qualitative 
Data Analysis”. Analysprocessen delas upp i tre steg -kodning, tematisering och summering 
(Hjerm & Lindgren 2010, s.87). Vi har i vår studie skapat ordning i det insamlade materialet 
genom att koda informationen (Hjerm & Lindgren 2010, s.89). Detta innebar att vi strukturerade 
det insamlade materialet för att göra det hanterbart (Hjerm & Lindgren 2010, s.90). Steg två var 
att tematisera de framtagna resultaten. Detta gjorde vi genom att ordna materialet i kategorier 
och i relation till varandra. Tematisering ses som ett sorteringsarbete och det var viktigt för oss 
att hitta samband, skillnader och mönster (Hjerm & Lindgren 2010, s.94). I slutet övergick vår 
process från kodning och tematisering till att bilda summeringar (Hjerm & Lindgren 2010, s.89). 
Övergången till summeringar skedde när vi bedömde att kodningen och tematiseringen var klar 
(Hjerm & Lindgren 2010, s.94).  

Vi har valt att tematisera enligt följande kategorier -kommunikation, vi och de, kunskaper, 
donationer och relation mellan barn samt personal till volontär. Teman valdes efter de områden 
vi ansåg relevanta för studien.  
 
2.10	  Forskningsetik 
Vi har använt oss av en situationsbetingad etik som innebär att vi i vår undersökning har 
informerat informanterna i olika utsträckning beroende på deras egen kunskap. Då vi exempelvis 
har använt oss av barn som undersökningspersoner och då de inte själva har valt att medverka 
eller förstår vårt syfte var det viktigt för oss att ta hänsyn till dem (Dalen 2007, s.24). Dessutom 
är vår undersökning gjord på en utsatt och svagare grupp människor och därmed försökte vi 
närma oss gruppen på ett etiskt och respektfullt sätt (Dalen 2007, s.25-26). Tre etiska principer vi 
tagit hänsyn till i vår studie är frivillighet, integritet och konfidentialitet. I vår undersökning har 
vi informerat samtliga av de vuxna informanterna om vårt syfte med undersökningen för att vi 
vill att deras beslut att vara delaktiga ska vara frivilligt. Vi har även frågat om samtycke från 
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personalen på barnhemmen när det gäller vår studie av barnen. Vissa av informanterna ville 
förbli anonyma vilket vi även tagit hänsyn till (Bryman 2008, s.131-132). Det är svårt att i en 
undersökning vara helt etiskt korrekt då informanterna inte kan ges alla detaljer som ska vara 
med i studien. Då vi under vissa omständigheter inte höll med om vissa av informanternas 
attityder och handlingar var vi i viss utsträckning oärliga då detta var något vi dolde för att inte 
skapa en negativ stämning mellan oss och informanterna (Bryman 2008, s.129).  
 
2.11	  Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet består av de fyra kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjligheter att styrka och konfirmera. Trovärdighet handlar om att garantera att undersökningen 
genomförts efter de regler som finns. Överförbarhet kan ses som extern validitet men forskaren 
uppmanas i en kvalitativ metod att istället frambringa fylliga beskrivningar med detaljer av det 
som undersöks. Detta kan därmed ses som en databas som kan förse andra personer med 
information och som sedan kan bedöma om resultaten är överförbara till en annan miljö. 
Pålitlighet kan ses som reliabilitet men att forskaren som gör en kvalitativ undersökning ska anta 
ett kritiskt synsätt där forskaren redogör för alla steg i forskningsprocessen. Andra forskare kan 
sedan granska forskningen för den ska ses som pålitlig. Det sista kriteriet är möjligheten att 
styrka och konfirmera som handlar om att forskaren utgår från att det är omöjligt att nå en 
fullständig objektivitet och belyser att personen i fråga agerat pålitligt och inte subjektivt. 
(Bryman 2008, s. 354) 
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3.	  Tidigare	  forskning	   
Kapitlet redovisar tidigare forskning inom ämnet som undersöks. Den tidigare forskningen 
handlar om volontärturism och dess effekter samt hur kommunikationen ser ut för barn som 
växer upp på barnhem. 
______________________________________________________________________________ 

3.1	  Volontärens	  syfte 
Wearing (2002) definierar volontärturism som ett organiserat sätt att arbeta på sin semester och 
som involverar medhjälp samt lindring av fattigdom i samhället, bevarandet av miljön och 
forskning om hållbarhet. Många definitioner av volontärturism handlar om altruism som innebär 
att volontärers huvudmotiv för resandet är att hjälpa. Luh Sin (2009) menar däremot att många 
volontärer reser på grund av självförverkligande skäl vilket innebär att den altruistiska 
uppfattningen om volontärturism skjuts undan. Wearing och Lyons (2008) menar att senare 
forskning visar på resemotiv som exempelvis önskan att vilja utveckla nya sociala kontakter, en 
möjlighet till att resa eller att utveckla egen kunskap som kan bidra till en framtida karriär. Även 
Luh Sins (2009) forskning visar på olika resemotiv som viljan att lära sig mer om lokala kulturer 
och uppleva hur människor verkligen lever. 

3.2	  Positiva	  effekter	  
Stoddart och Rogerson (2004) diskuterar att volontärturism är ett nytt sorts resande. En volontär 
letar efter något annat än vad som erbjuds av massturismen. Enligt dem handlar volontärturism 
om att integrera det sociala värdet i identiteten. Jonsson (2012) menar att det är upp till varje 
resenär själv att vara självvärderande då inga specifika kunskaper krävs för att åka på en 
volontärresa och det är det som skiljer volontärresebyråer från ideella hjälporganisationer. 
Enligt Raymond och Hall (2008) är volontärturism en ökande populär verksamhet som innebär 
en kombination mellan arbete och resande. Generellt har volontärturism lyfts fram som positiv 
då det bland annat innebär ett skonsammare sätt att resa och bidrar till interkulturell förståelse 
hos människor. Även McGehee och Andereck (2008) diskuterar att en positiv aspekt gällande 
volontärturism är den kulturella interaktionen som sker mellan volontärer och de som får hjälpen 
vilket kan leda till ökad kulturell förståelse. De diskuterar vidare att en volontärs vistelse kan 
bidra till att personen i fråga ökar sin uppfattning om internationella frågor. Detta på grund av att 
de väl på plats får möjlighet att ta del av olika internationella frågor genom att se dem med egna 
ögon. När de väl kommer hem kan de då bli inspirerade att fortsätta sitt engagemang. En annan 
positiv effekt som volontärturismen för med sig är enligt McGehee & Andereck (2008) att 
livskvaliteten för individer i det lokala samhället på destinationer förbättras. Volontärer har även 
möjligheten att stödja sociala program som endast får lite statliga och privata ekonomiska 
resurser.  

3.3	  Negativa	  effekter 
Raymond och Hall diskuterar däremot att det på senare tid uppstått påståenden och argument för 
att volontärturismen bidrar till negativa effekter. Detta menar även Guttentag (2009) då han anser 
att volontärturismen inte upplevt tillräckligt med kritik och menar att de negativa effekterna bör 
få ökad uppmärksamhet. Luh Sin (2009) diskuterar att volontärturism kan leda till att människor 
förstärker den stereotypiska synen på ett annat folkslag. Vidare diskuterar Raymond och Hall 
(2008) att det uppstår tvärkulturella missförstånd och att volontärer omedvetet förstärker 
skillnaden mellan de outvecklade och utvecklade länderna. Detta innebär att volontärturismen 
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kan leda till en form av nykolonialism, speciellt då volontärer tar på sig roller som ”experter” 
och ska lära upp de underutvecklade (McBride m.fl 2006 se Raymond & Hall 2008, s.531). Om 
volontärresor organiseras på ett opolitiskt sätt som exempelvis försummar demokrati blir det 
svårt att åtgärda sociala ojämlikheter (Luh Sin 2009). Raymond (2008) diskuterar att en volontär 
bör förbereda sig innan resan för att utveckla den rätta attityden. Detta för att de väl på plats ska 
ha viljan att lära sig och komma med ett öppet sinne (Wearing 2001, Butcher, 2005 & Simpson, 
2007 se Raymond 2008). Vidare diskuteras att volontärer ska ta på sig rollen som elev och gäst 
för att på så sätt skapa ett resande för ömsesidigt lärande och utbyte (Crabtree, 1998 se Raymond 
2008). Det påstås även att ”de bästa” volontärerna” är dem som känner att de har mer att lära sig 
än vad de har att ge (Simpson 2007, se Raymond 2008) istället för att volontärerna tar på sig 
rollen som ”experterna” som bidrar med att förstärka ojämlikheten mellan den utvecklade 
världen och utvecklingsländerna (Wearing 2004 & Griffin 2004 se Raymond 2008).  

Även McGehee och Andereck (2008) tar upp negativa aspekter med volontärturism. Bland annat 
att volontärer kan nyttja resurser på plats i landet som annars skulle gått till lokalbefolkningen. 
De menar även att om volontären inte får tillräckligt med information innan de besöker platsen 
kan volontärers beteende påverka destinationens lokala kultur negativt och förolämpa invånarna. 
Det kan även uppstå ett beroende på destinationen där de lokala invånarna förväntar sig att 
volontärerna ska bidra med ekonomiskt stöd till deras samhälle. Beroendet kan även överföras 
till nästa generation vilket gör att problemet fortsätter. Volontärerna kan även omedvetet få de 
lokala invånarna att känna sig mindre värda och därmed sänka deras självkänsla.  

3.4	  Vi	  och	  de 
Guttentag (2009) diskuterar att volontärturismen stödjer både lokalsamhället och turisten själv. 
Han menar även på att många ser volontärturismen som en lovande form av turism. Han 
diskuterar dock flera negativa effekter som kan uppstå av volontärturism och nämner bland annat 
att det bidrar till en försummelse av lokalbefolkningens önskemål vilket skapas på grund av 
bristen på lokalt engagemang. Andra negativa följder är att volontärers brist på kunskap inom 
specifika områden skapar ett hinder för arbetsprocesser och sysselsättningen kan minska. Precis 
som McGehee och Andereck (2008) menar Guttentag (2009) att det kan skapas ett beroende som 
orsakas av det volontären tillför som exempelvis arbetskraft. Guttentag (2009) menar även att 
volontärer förstärker begreppet ”de andra” och rationaliserar fattigdom. Vidare menar han att det 
finns positiva effekter av volontärarbete som inte bör överträffas av de negativa. Positiva effekter 
är exempelvis det arbete som volontärer uppnår väl på plats som ökande intäkter till 
lokalsamhället och organisationer, bevarande av miljö och en ökad förståelse mellan olika 
kulturer. Kultur kan definieras som det samlade värdet av en grupps eller ett samhälles attityder 
som bildar beteenden, och vidare sägs det att kulturen inte har något värde förrän den kommer i 
kontakt med andra kulturer. Mötet leder till att skapa en situation mellan ”oss” och ”dem” där 
båda grupper upplever skillnader i uppträdande, språk och religion från den andra gruppen, och 
detta kan vidare leda till främjat lärande och utbyte. Tvärkulturella relationer kan skapas genom 
volontärturism då arbetet oftast tar plats inom ett samhälle. Det diskuteras även att 
volontärturism kan bidra till tvärkulturella missförstånd då det oftast är unga volontärer som är 
otränade och har primärt egoistiska motiv (Benson 2011). 

Johnssons (2012) studie visar att den största andel grupp människor som reser som volontärer är 
unga kvinnor mellan 20-25 år. De flesta av dagens volontärer kommer från en välutbildad 
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medelklass och de unga kvinnorna studerar eller ska börja på universitetet. De populäraste 
volontärresorna går till en destination och arbetsplats som är ett barnhem eller en skola.  

3.5	  Kommunikation 
Levin och Hainez (2007) diskuterar att barn som växer upp på barnhem riskerar att utvecklas 
senare, främst när det kommer till tal och språkinlärning. Detta beror på att interaktionen mellan 
barn och vuxna individer är begränsad. Under deras observation såg de att kommunikationen 
mellan barn och personal var begränsad då personalen inte svarade när barnen försökte 
kommunicera. I studien tas olika scenarier upp, bland annat att personalen valde att inte svara om 
barnen sökte kontakt verbalt eller icke verbalt. Barnens försök att söka uppmärksamhet var att 
röra, skaka eller prata. Personalen kommunicerade sällan med barnen under till exempel matning 
och blöjbyten. Den fysiska kontakten var dock större, barnen satt i personalens knän och de blev 
burna. Spontana kramar och pussar förekom inte från personalens sida utan all fysisk kontakt 
kom genom att barnen tog initiativet. Barnen mellan nio och tolv månader låg mestadels i sina 
sängar, förutom vid matning och blöjbyten, personalen pratade sällan med dem. Alla barn på 
barnhemmet hade förseningar gällande tal och språk. De små barnen låg tysta i sina sängar och 
utgjorde nästan inga ljud alls vid blöjbyten och matning. Icke verbal kommunikation 
integrerades mellan barnen. Barnen pratade med varandra genom att dra i varandras kläder, hålla 
varandras händer, och dra åt det håll de ville. Det förekom även att de slog varandra för att 
uttrycka sig. Mycket fysisk kontakt visades mellan barnen, speciellt från de äldre till de yngre. I 
studien observerades två volontärer och hur de integrerade samt kommunicerade med barnen på 
barnhemmet. Volontärerna var intresserade och visade intresse gällande vad barnen hade att 
säga.  
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4.	  Empiri	  
Avsnittet redovisar studiens resultat. Kapitlet börjar med en kort introduktion av respektive 
barnhem. Efter det är empirin uppdelad i fem teman som är: kommunikation, relationer mellan 
barn samt personal till volontärer, donationer, nya kunskaper samt vi och de. Slutligen redovisar 
kapitlet mailintervjuerna med hemkomna volontärer. 
_____________________________________________________________________________ 

4.1	  Samaritan	  Village 
Barnhemmet Samaritan Village grundades 1996 av en amerikansk kvinna vid namn Elizabeth 
Mwalozi. Syftet med barnhemmet är att hjälpa föräldralösa barn till en trygg uppväxt och målet 
är att ge barnen omtanke, kärlek och uppmärksamhet. Idag är Mwalozi pensionerad och har 
därför lämnat över ansvaret till Josephat Mmanyi, en lokalinvånare som driver och äger 
barnhemmet. Mwalozi bor numera i USA men hjälper fortfarande till med finansieringen för att 
barnhemmet ska klara sig ekonomiskt. Samaritan Village ses som ett stort barnhem och för att 
organisationen ska fungera arbetar sammanlagt 13 anställda inom olika arbetsområden. 
Barnhemmet har egna djur som höns, getter och kor samt har många odlingar vilket betyder att 
de i matväg i stort sätt är självförsörjande. Utöver barnhemmet drivs ett vandrarhem för att 
generera inkomster (Mmanyi 2013). En amerikansk missionärsfamilj vid namn Karmer har även 
en stor del av ansvaret för barnhemmet då de har en nära relation till grundaren Mwalozi. 
Mwalozis önskan är att familjen Karmer ska se till att barnhemmet fortsätter att utvecklas 
(Karmer 2013).  

Samaritan Village har i dagsläget 28 barn från åldrarna två månader upp till 16 år men 
barnhemmet har förmågan att ta emot upp till 40 barn. Barnen blev som spädbarn övergivna på 
gatan, i papperskorgar, gästhus, toaletter eller i buskageområden. Majoriteten av barnen som blir 
övergivna i Tanzania hittas döda, eller i ett döende tillstånd då mamman eller familjen försökt att 
döda barnet. De kan också ha blivit skadade av djur eller ohälsosamma omgivningar efter att de 
blivit övergivna. Barnen på Samaritan Village får stanna tills de får fosterföräldrar eller blir 
förflyttade till någon annan social institution. De barn som aldrig blir adopterade eller tillges 
fosterföräldrar blir omhändertagna tills de hittar sin egen plats i samhället. Målet för Samaritan 
Village är att se till att barnen kan stanna tills de har möjligheten att försörja sig själva (Mmanyi 
2013). För Mmanyi är det viktigt att hitta sponsorer till alla som har potentialen att gå på 
universitetet. 

Alla barn på Samaritan Village som har uppnått skolålder har en sponsor. Sponsorerna finns över 
hela världen och skänker en mindre summa pengar varje månad som går till skolavgift, 
skolböcker och skoluniformer (Mmanyi 2013). Samaritan Village började ta emot volontärer år 
2007 och Mmanyi (2013) menar att detta har varit till stor hjälp för utvecklingen av 
organisationen. Allt som finns på barnhemmet är donerat från volontärer och människor som vill 
hjälpa till. Då vi befann oss på barnhemmet arbetade två lokala volontärer två timmar varje dag 
för att hjälpa barnen med skolarbete (Observation 2013).  
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4.2	  Bethlehem	  
Tumaini R, Munsi är grundare till barnhemmet Bethlehem och hon startade verksamheten år 
2006. På Bethlehem bor det tillsammans med Munsi elva barn, där det yngsta barnet är fem år 
och den äldsta elva år. Till sin hjälp har Munsi två anställda som hjälper till med hushållssysslor 
och trädgårdsarbete (Munsi 2013). Munsi (2013) vill i framtiden bygga ut huset för att skapa 
möjligheten att ta emot fler barn. Barnen på Bethlehem är där av olika anledningar och behöver 
inte vara spädbarn vid ankomst. Den vanligaste åldern på barnen vid ankomst är runt tre år. 
Munsi samarbetar med olika kristna kyrkor i området för att få reda på vilka barn som behöver 
ett hem. De vanligaste anledningarna är att föräldrarna har dött eller att de är för fattiga för att 
kunna försörja och ta hand om barnen (Munsi 2013).  

Bethlehem är ett litet barnhem och området är väldigt begränsat vilket minskar möjligheten till 
att äga stora djur. De har precis påbörjat ett kycklingprojekt och har ett trädgårdsland där de 
odlar frukt, grönsaker och potatis. Detta räcker dock inte för att i matväg vara självförsörjande. I 
dagsläget är de beroende av lokalbefolkningen som bidrar med mat (Munsi 2013). Barnen på 
Bethlehem har sponsorer för att kunna gå i skolan. Två av barnen saknar dock en sponsor, därför 
går alla donationer i form av pengar först och främst till att betala deras skolgång (Munsi 2013). 
Bethlehem är i stort behov av hjälp från andra länder. Detta på grund av att de inte har råd att ha 
fler anställda och behöver därför fler volontärer som hjälper till med hushållssysslor. En annan 
anledning är att de behöver finansiellt stöd, allt från mat till att betala barnens skolgång. 
Betlehem har inte möjligheten att erbjuda sovplats för volontärerna och kan inte erbjuda 
transport till och från barnhemmet då de inte äger någon bil. Detta försvårar möjligheten för 
volontärer att arbeta på Bethlehem (Munsi 2013). 

Bethlehem är ett fattigt barnhem i jämförelse med Samaritan Village då de inte är 
självförsörjande med mat och är beroende av sponsorer. De har en lägre levnadsstandard då 
exempelvis huset är i dåligt skick och behöver renoveras och då barnen har ett begränsat område 
att vistas på (Observation Bethlehem 080413) . Även Munsi påpekar att det som de är i störst 
behov av är större markområde och utbyggnad av hus då de vill ha möjligheten att äga större 
djur, vilket därmed skulle göra dem mindre beroende av donationer i form av mat (Munsi 2013). 

4.3	  St	  Lucia	  orphanage 
St Lucia är ett barnhem som endast tar emot barn som har HIV eller Aids. Barnhemmet 
grundades år 2007 och har i nuläget 16 barn men har plats för 30. Barnhemmet har en ägare som 
tillsammans med fyra anställda driver och bor på barnhemmet. Majoriteten av barnen på St Lucia 
har familjemedlemmar, men på grund av fattiga levnadsförhållanden eller bristande kunskap om 
sjukdomen väljer de att lämna barnen på barnhemmet för att de ska få en bra medicinering och 
sund kost (Anställd 1 2013). 

Barnhemmet äger mycket mark och har med hjälp av finansieringar både kor och höns samt 
odlingar i form av grönsaker, potatis och frukt. Detta medför att de i matväg stort sätt är 
självförsörjande. När det gäller medicinering så bidrar staten med gratis bromsmediciner till alla 
smittade med HIV och Aids (Anställd 2 2013). För närvarande har St Lucia en volontär från 
Tyskland som har varit där i drygt ett år. Hon hjälper till med allt möjligt när det kommer till 
barnen och även hushållssysslor såsom städning och tvättning. Detta avlastar personalen i sina 
dagliga rutiner (Anställd 1 & Anställd 2 2013). 
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Samaritan Village, observation (2013) 

4.4	  Kommunikation 
Kommunikationen mellan barnen och personalen på Samaritan Village var bristfällig. Personalen 
förde sällan en konversation med barnen och den fysiska kontakten var begränsad. Endast de 
yngre (0-5 år) barnen som inte lärt sig äta och ta hand om sig själva fick närhet av personalen. 
Detta skedde vid måltider då de fick hjälp med att äta och bland annat satt i personalens knän, 
samt att de fick hjälp vid klädombyten. Den största fysiska kontakten förekom mellan barnen 
själva då de äldre (10-15 år) oftast tog hand om de mindre. Barnen kommunicerade ofta via oss 
med personalen då de ville någonting (Observation Samaritan Villagen 2013).  

”Can you ask mama, I want color books” (Paulo 6 år Samaritan Village) 

Ett annat exempel på detta var när Ibrahim 6 år frågade en ur personalen om plåster då han hade 
skadat sig och personalen nekade. När vi vid ett senare tillfälle frågade personalen om ett plåster 
till Ibrahim fick vi det omgående. Samaritan Villages enda spädbarn, Husea, låg mestadels i sin 
säng under dagarna. Även om han var vaken uttryckte han sällan några ljud. När personalen bar 
upp Husea pratade de inte med honom utan utförde det som behövdes som exempelvis matning 
för att sedan lägga tillbaka honom i sängen (Observation Samaritan Village 2013). Personalen 
uttryckte sig att de uppskattar volontärerna då de bland annat kan lyfta upp spädbarnen ur deras 
sängar och ge dem närhet. När barnen lärt sig gå är det lättare för personalen att uppmärksamma 
dem då de kan vara med mer under dagarna och de lättare 
kan bli omhändertagna av de äldre barnen (Agnes 2013). 
Mycket ickeverbal kommunikation förekom mellan barnen. 
Exempelvis kunde de äldre smiska de yngre för att 
tillrättavisa dem. De yngre barnen kommunicerade mycket 
med varandra genom fysisk kontakt så som att de brottades, 
ryckte i varandras kläder och kastade saker på varandra 
(Observation Samaritan Village 2013). På Bethlehem 
förekom mestadels icke verbal kommunikation mellan barnen 
i form av slag och annan fysisk kontakt (Observation 
Bethlehem 080413).  

Under vår vistelse på Samaritan Village kommunicerade vi dagligen med barnen och umgicks 
med dem från morgon till kväll. Barnen sökte mycket fysisk kontakt genom exempelvis kramar, 
hålla handen och de ville sitta i våra knän (Observation Samaritan Village 2013). 
Kommunikationen på Samaritan Village blev djupare ju mer tid vi spenderade på barnhemmet. I 
början var de anställda reserverade och kommunikationen mer formell för att i slutet övergå till 
en mer fysisk kontakt med exempelvis pussar, kramar, dans och kunskapsutbyte (Observation 
Samaritan Village 2013).   

Samtliga på Samaritan Village uppskattar när en långvarig kontakt även efter besöket 
upprätthålls via brevväxling då barnen uppskattar att få personliga brev och kort tillsammans 
med dem själva och volontärerna. Detta var något som även personalen på Bethlehem och St 
Lucia efterfrågade (Observation Bethlehem 080413 & St Lucia 100413). Agnes (2013)menar 
däremot att majoriteten av volontärerna lovar att hålla en fortsatt kontakt med barnhemmet, dock 
är det bara ett fåtal som de har kontakt med nu.  
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4.5	  Relation	  mellan	  barn	  samt	  personal	  till	  volontär	  
Det var lätt att skapa kontakt med samtliga barn på de tre barnhemmen och de frågade ständigt 
när vi skulle lämna dem och när vi skulle återvända. En del av barnen visade även oro. 
(Observation Samaritan Village, Bethlehem 080413 & St Lucia 100413). De mindre barnen 
uttryckte sig bland annat: 

”I ask mum you take me Sweden?” (Brigitta 5 år Samaritan Village) 
”Can you adopt me?” (Ibrahim 6 år Samaritan Village) 

Både vuxna som barn på Samaritan Village är positivt inställda till volontärer. Barnen älskar att 
få besök menar Mmanyi (2013) men berättar att en del barn blir ledsna efter det att volontärerna 
åkt hem. Däremot pratade barnen aldrig om före detta volontärer utan endast när vi frågade dem 
(Observation Samaritan Village 2013). Vidare menar Mmanyi (2013) att volontärer bidrar med 
så mycket positivt att det överväger de negativa känslorna som kan uppstå. Separationen från 
barnen på Samaritan Village var jobbig, då en del barn var ledsna (Observation Samaritan 
Village).  

”When i finish university can I come to Sweden and visit you? But how will I find you?”(Jaquline 
11 år Samaritan Village) 
 
Då vi endast spenderade en dag på Betlehem och St Lucia fick vi ingen djup relation till barnen 
och det blev inget sorgligt avsked även om de visade en oro, utan de var glada för en dag med 
lek och uppmärksamhet. Intrycket av besöket på St Lucia var att de större barnen var skeptiska 
och mer tillbakadragna samt att det tog ett tag att vinna deras förtroende. På samtliga barnhem 
visade barnen stor glädje över vårt närvarande och sökte ständigt vår uppmärksamhet 
(Observation Samaritan Village 2013, Betlehem 080413 & St Lucia 100413). Oundvikligt fick vi 
favoriter bland barnen vilket skapade en situation där en del barn kom i skymundan och inte fick 
lika mycket uppmärksamhet som de som vi fick en närmare relation till (Observation Samaritan 
Village).    

4.6	  Donationer 
Både personal och barn på samtliga barnhem förväntade sig att få saker och trodde att alla vita 
människor har mycket pengar. Ju mer gåvor vi gav ges desto mer började barnen tigga och be om 
fler saker. Personalen på barnhemmen uppskattade våra inköp (Observation Samaritan Village, 
Bethlehem 080413 & St Lucia 100413). Barnen kämpade och slogs för att få minsta lilla sak 
vilket medförde att vi vid inköp med hjälp av Mmanyi noggrant delade upp sakerna för att alla 
skulle få samma och för att det inte skulle uppkomma några bråk eller negativa känslor. Inför 
varje shoppingtillfälle skrev Mmanyi tillsammans med personalen en lista på saker de behövde 
och ville ha samt barnens önskemål. Detta var vårt mål då vi ville att alla skulle vara delaktiga i 
inköpen till barnhemmet. Mycket av det som inhandlades bidrog till att nya kunskaper hos barn 
och personal uppstod (Observation Samaritan Village 2013). Efter att vi uppmärksammat allas 
önskemål och donerat en del saker till barnhemmet utvecklades kommunikationen till det bättre 
då personalen blev mer öppna till samtal (Observation Samaritan Village 2013). Vi frågade 
barnskötaren Agnes (2013) om det var vanligt att volontärer skänker mycket saker till 
barnhemmet och hon uttryckte sig på följande sätt: 

”Only people with good hearts” (Agnes barnskötare) 
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Samaritan Village, observation (2013) 

Även Munsi på barnhemmet Bethlehem är positiv till volontärer och sade att deras verksamhet 
inte skulle gå runt då de lever på sponsorer samt volontärer. Hon berättar att de flesta volontärer 
som kommer sponsrar barnhemmet med olika saker i olika mängder (Munsi 2013). Volontären 
Schnell (2013) sponsrade och hjälpte till att starta barnhemmets kycklingprojekt som ett steg att 
göra barnhemmet mer självförsörjande. Vidare berättar Schnell (2013) att han är positiv till 
volontärturism. Utan volontärer skulle barnhemmet ha det ännu fattigare och jobbigare än vad de 
i dagsläget har det. Däremot anser han att en negativ aspekt gällande donationer är att barnen och 
de vuxna förväntar sig att få saker direkt när volontärerna kommer. Det är inte tillräckligt att 
hjälpa till med hushållssysslor, och att leka med barnen utan de förväntar sig gåvor i form av 
pengar och mat då de tror att volontärerna är rika. Både personalen och barnen på Bethlehem och 
St Lucia visade tacksamhet för de ekonomiska bidrag samt inhandlade saker vi donerade. De var 
även angelägna om att upprätthålla en relation via mail (Betlehem 080413 & St Lucia 100413).  

Mmanyi (2013) menar att den västerländska världen kan vara skeptiskt inställd till bistånd och 
volontärturism då de bidrar till en situation där barnhemmen blir beroende, men säger att dessa 
barn inte har någonting alls vilket de i den västerländska världen bör fundera på. Barnen på 
barnhemmen i Tanzania lever idag för att personer, både lokala, nationella och internationella 
väljer att bidra på olika sätt till barnhemmet. Däremot är det viktigt att volontärer bidrar med 
kunskap och hjälp som gör att de kan överleva även om volontärturismen skulle avstanna. På 
Samaritan Village har exempelvis volontärer sponsrat och hjälpt till så att de i dagsläget har en 
fiskedamm, ett kycklingprojekt och andra djur. Huset där volontärerna bor i är även byggt på de 
bidrag som volontärer donerat. Allt detta har gjorts för att barnhemmet inte ska vara beroende av 
andra länder (Karmer 2013).  Familjen Karmer menar att en stor summa pengar som doneras till 
ett barnhem kan förvaltas fel då personalen kan ta pengarna till eget syfte eller att pengarna helt 
försvinner vilket inte leder till någon utveckling för barnhemmet. Det bästa sättet att donera är 
genom små summor för att se till att pengarna spenderas på lämpliga saker (Karmer 2013).  

4.7	  Nya	  kunskaper 
Till Samaritan Villages äldre barn inhandlade vi bland annat en cykel (se bilaga 2) då de aldrig 
hade cyklat förut och det var ett önskemål från barnens sida. Många eftermiddagar spenderades 
med att lära barnen cykla. Barnen visade stor glädje och efterfrågade cykeln konstant 
(Observation Samaritan Village). 

”Where is the bike?” (Esther 12 år) 
”Can we ride the bike today?” (Niceclara 12 år)  

Till de yngre barnen inhandlades pysselböcker med diverse 
problemlösningar och färgläggning (se bilaga 2). Barnen 
uppskattade pysselböckerna mycket och efterfrågade dem 
varje dag. När de väl pysslade och målade fick de chansen 
att sitta tysta och koncentrera sig vilket underlättade 
personalens arbete under förmiddagarna då de städade.  
Andra inköp bidrog även till att barnen utvecklade nya 
kunskaper som till exempel hoppa hopprep (Observation 
Samaritan Village 2013). Ett stort nöje för både oss, barn samt personal på Samaritan Village var 
att dagligen spela musik från våra Iphones i en högtalare på altanen. Tillsammans med barnen 
dansade vi och sjöng och efter tio dagar på barnhemmet hade alla barnen, stora som små, lärt sig 
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Samaritan Village, observation (2013) 

Samaritan Village, observation (2013) 

deras favoritlåt utantill. Detta bidrog till att barnen utvecklade sina kunskaper inom engelska. 
Trots vår korta vistelse på Samaritan Village utvecklade de mindre barnen sin engelska då vi i 
början endast kommunicerade med lek men i slutet kunde prata enkla meningar med varandra 
(Observation Samaritan Village 2013).  

På Samaritan Village är personalen öppen för nya tankesätt och levnadssätt. Personalen visade på 
att de ville lära sig mer om hur vi lever i Sverige. Barnskötaren Agnes var väldigt nyfiken på vår 
klädsel och efterfrågade bilder på hur vi ser ut och klär oss i Sverige. Kulturkrocken mellan oss 
och personalen var stor men respekt visades oss emellan (Observation Samaritan Village 2013).  

Det viktigaste som volontärer bidrar med på plats är enligt 
Mmanyi (2013) kunskap, läxhjälp, kulturell kunskap och 
uppmärksamhet till barnen. Även samtliga informanter på 
barnhemmen Bethlehem och St Lucia ansåg att det viktigaste 
volontärerna bidrar med är interkulturell kunskap och 
läxhjälp (Munsi 2013 & Anställd 1 & Anställd 2). Barnen på 
både Samaritan Village, Betlehem och St Lucia lever 
isolerat, då de knappt lämnar området förutom när de är i 
skolan. De har inte tillgång till Internet och de träffar nästan 
endast likasinnade personer med samma religion och 
levnadssätt (Observation Samaritan Village 2013, 
Bethlehem 080413 och St Lucia 100413). Mmanyi (2013) menar att volontärer från andra delar 
av välden ger barnen och personalen kunskap om att det finns andra sätt att klä sig, leva och 
tänka (Mmanyi 2013). De flesta volontärer som kommer till Samaritan Village är unga tjejer och 
killar mellan 20-30 år som inte har utbildning när det gäller barn. Detta anser inte personalen på 
Samaritan Village som ett problem, utan det viktigaste är att volontärerna gillar barn och har en 
ödmjuk inställning (Mmanyi, Agnes, Fred & Kramer 2013).  

4.8	  Vi	  och	  de 
När vi först kom till Samaritan Village var det en stor 
kulturskillnad. Vårt första intryck var att de levde under 
dåliga levnadsförhållanden och standarden var låg. 
Exempelvis hade barnen knappt några leksaker, det var 
smutsigt, dålig hygien och det skedde ibland att en del barn 
fick sova i sin egen avföring då personalen inte hann städa 
i samma takt som det blev smutsigt. Det uppstod därmed 
en situation där vi tyckte synd om dem på grund av att vi 
jämförde vår levnadsstandard med deras (Observation 
Samaritan Village 2013).  

Det uppstod många situationer då vi ansåg att personalen fostrade barnen på ett felaktigt sätt. Ett 
exempel var att personalen lindade in barnhemmets enda spädbarn, Husea, i fleecefiltar när det 
var 30-graders värme utomhus, vilket ledde till att han fick värmeutslag. Detta bidrog till att vi 
ständigt tog bort filtarna medan personalen alltid lade tillbaka dem över honom (Observation 
Samaritan Village 2013). En annan situation som uppstod var när barnen berättade att de blir 
agade i skolan och fick bland annat smisk om de inte klarade sina prov. Detta var något vi blev 
chockade över och frågade barnen om de tyckte att det var rättvist. Vi berättade för dem att aga 
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aldrig skulle förekomma i skolorna i Sverige. En liknande situation var när vi diskuterade 
religion då barnen och personalen tyckte synd om oss eftersom vi inte tror på Gud. Detta ledde 
till att en del barn visade oro och bad för oss i hopp om att vi skulle finna Gud och komma till 
himmeln där vi sedan kunde mötas igen. I förhållande till detta tyckte vi synd om dem då vi 
anser att de blivit manipulerade och inte fått möjligheten att tänka själva då de från födsel blir 
indoktrinerade in i kristendomen (Observation Samaritan Village 2013).  

Barnen på Samaritan Village var självgående men stor respekt visades till personalen då de vid 
tillsägelser alltid löd. När det var mat åt dem och när de skulle gå och lägga sig var det ingen 
som ifrågasatte, utan barnen gick direkt till sängs utan protester. Vi ville gärna följa med barnen 
in i sovsalarna för att säga godnatt och stoppa om dem men blev ofta tillsagda av de äldre att vi 
inte skulle hjälpa de yngre med att exempelvis sätta iordning myggnäten över sängarna 
(Observation Samaritan Village 2013). En av de äldre pojkarna tillrättavisade oss och sade: 

”They are not babies, they can take care of themselfs” (Moses 11 år Samaritan Village) 

De yngre barnen ville däremot att vi skulle hjälpa dem med deras myggnät och även vara där när 
de gick och lade sig. Eftersom att de små barnen var många blev det under kvällarna väldigt 
högljutt då de skrek våra namn och ville att vi skulle komma till just deras säng. Detta ledde till 
att deras vanliga kvällsrutiner kom ur fas (Observation Samaritan Village 2013).  

Vi hade under vår vistelse på Samaritan Village många djupa samtal med Mmanyi om diverse 
ämnen. Även han tyckte synd om oss eftersom vi ännu inte funnit Gud och hoppades innerligt att 
vi en dag skulle finna frid hos Jesus. Han var nyfiken och frågade många frågor där han 
förvånades över våra skilda levnadssätt då vi levde ensamma utan våra föräldrar då vi inte var 
gifta. Han förvånades även över att det kunde finnas ett stort geografiskt avstånd mellan unga 
vuxna och deras föräldrar i Sverige (Observation Samaritan Village 2013). 

”Who is cooking your food and cleaning your clothes?” (Mmanyi) 

En annan kulturskillnad under vår vistelse var klädseln mellan vi och dem. Vi hade delvis 
anpassat oss till deras klädsel med längre kjolar och till viss mån täckta axlar, detta var dock inte 
tillräckligt (Observation Samaritan Village 2013). Det resulterade i att de ofta drog i våra kläder 
för att de ville täcka oss mer.  

”If you show your shoulders and legs the guys might think you want to seduce them” (Jaquline 
11 år Samaritan Village) 

En del av de äldre barnen såg upp till oss och försökte efterlikna oss. När flickorna klädde upp 
sig försökte de hitta kläder som liknade våra. I början av vistelsen påpekade barnen ständigt och 
var fascinerade av tatueringar. De såg tatueringarna som dåliga och var oroliga för att en av oss 
skulle hamna i fängelset. I slutet av vistelsen hade detta beteende övergått till att en flicka ville 
ha samma tatuering på samma ställe och målade därför med bläckpenna på sin kropp. Barnen 
pratade som om att vita människor är bättre än vad de själva är (Observation Samaritan Village 
2013). Detta var även något som Schnell upplevde under sin vistelse på Bethlehem (Schnell 
2013). 

”I want to have white skin and be beautiful like you, then I can be rich and buy nice clothes” 
(Jaquline 11 år Samaritan Village) 
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Personalen behandlade oss som gäster snarare än volontärer då våra sysslor mest bestod av att 
leka med barnen och inte att hjälpa till med hushållssysslor. Exempelvis kom barnen dagligen 
med frukost till oss på rummet. Frukosten och de andra målen skiljde sig oftast från barnens då 
de en dag kunde få gröt medan vi fick pannkakor. Personalen gav oss alltid mycket samt lite 
”bättre” mat än vad barnen fick. Till middag åt barnen endast ris medan vi fick spagetti och 
köttfärssås. Denna situation bidrog till att vi kände sympati för barnen och gav dem våra rester 
(Observation Samaritan Village 2013). I början av vår vistelse var det två av flickorna som kom 
med frukost till vårt rum. Vid ett tillfälle bjöd vi dem på chips då de stod framme på bordet när 
de kom. Detta resulterande i att de resterande dagarna efterfrågade chips och alla barnen ville 
hjälpa till med att bära frukosten till vårt rum (Observation Samaritan Village 2013).  

Under vårt besök på St Lucia var personalen till en början skeptiska till vårt besök och ställde 
frågor om vårt syfte (Observation St Lucia 100413). Detta på grund av att de äldre barnen kan 
känna sig utsatta då vissa besökare kommer för att studera hur sjuka de är. (Anställd 1 & 
Anställd 2 2013) 

4.9	  Tidigare	  volontärer 
Karolina 
Volontären Karolina besökte ett barnhem placerat i ett fattigt område i Arusha. Karolina hade 
sedan tidig ålder en önskan att åka till Afrika för att hjälpa människor, uppleva kulturen och 
träffa trevliga människor. Arbetsuppgifter hon fick utföra var att diska, tvätta och vikariera i 
någon utav skolklasserna. Hon hittade även på aktiviteter och lekte med barnen. Veronikas tid på 
barnhemmet bidrog till att avlasta kvinnan som sköter barnhemmet. Andra faktorer som Karolina 
själv upplevde att hon bidrog med var att hjälpa barnen med läxor och se till att det fanns någon 
de kunde umgås med. Under sin tid på barnhemmet donerade hon diverse artiklar som 
exempelvis kläder, ritblock, pennor och leksaker. Då Karolina nyligen är hemkommen har hon 
inte upprättat någon kontakt ännu med barnhemmet men planerar att åka tillbaka nästkommande 
vinter. Tills dess är hennes plan att skicka hälsningar via personalen som driver och arbetar på 
barnhemmet. 

Emma 
Volontären Emma arbetade på ett kvinnocenter som även var ett barnhem. Där togs kvinnor 
emot som varit utsatta för olika övergrepp och på barnhemmet fick de möjligheten att studera 
exempelvis engelska, hemkunskap, biologi/sexualkunskap och sömnad. Många av kvinnorna 
hade barn som Emma hjälpte till att passa medan kvinnorna studerade. Anledningen till att 
Emma åkte som volontär var för att få resa och se mer av världen. Hon ville även känna att hon 
kunde hjälpa till på något sätt. Till barnhemmet hade Emma med sig en hel resväska med 
leksaker och kläder som hon donerade. Under tiden där gjorde hon även en insamling som 
resulterade i köp av 26 pottor och fem madrasser till barnen. Emma anser att hon bidrog med 
kunskaper, glädje och kärlek. Hon undervisade kvinnorna och lärde dem hur de använder 
datorer. Däremot tror Emma själv att hon inte gjorde någon större skillnad för barnen och 
kvinnorna då hennes vistelse endast varade i fyra veckor. Det hon upplevde som negativt var att 
kvinnorna blev väldigt ledsna när hon åkte. Emma har idag ingen kontakt med barnhemmet. 
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Veronika 
Volontären Veronika besökte fler än ett barnhem under sin vistelse i Tanzania. Veronikas önskan 
var att resa och göra något för någon annan som inte kan ändra på sin livssituation. Hon berättar 
att hon valde att resa på grund av helt osjälviska skäl. Målet hon strävade efter var att hjälpa men 
där hon befann sig fanns redan många andra volontärer som redan bidrog med arbetskraft. 
Hennes kunskaper blev på grund av detta otillräckliga då många volontärer hade lärar- och 
läkarutbildningar. Därför blev inte resans syfte endast arbetsmässigt då Veronika på fritiden reste 
runt i trakterna där hon lärde känna kulturen, folket och fick en uppfattning om hur människorna 
där lever.  
 
Veronika skulle från början vara på ett annat barnhem men som tyvärr visade sig vara korrupt. 
Hon berättar att många barnhem tyvärr är korrupta och det är barnen samt volontärerna som 
drabbas hårdast av detta. Veronikas arbetsdagar gick ut på att hon tillsammans med ägaren 
arbetade på ett kontor och hjälpte dem med att göra insamlingar till barnhemmet. Hon försökte 
även att organisera aktiviteter och projekt för barnen. Ägaren på barnhemmet ville att barnen ska 
vara aktiva och därför åkte de en helg till ett lokalt badhus där barnen fick lära sig att simma. En 
annan uppgift Veronika hjälpte barnhemmet med var att tillsammans med barnen läsa läxor, 
framförallt engelskaböcker. Hon upplevde att barnen var väldigt duktiga på engelska och de fick 
alla gå i en privatskola tack vare sponsorer, främst från USA. På ett annat barnhem som 
Veronika besökte var det fattigare än de andra och omställningen för henne var stor. På detta 
barnhem utförde hon ett tyngre arbete i form av att tvätta barnen och deras kläder. Hon försökte 
även lära dem engelska då barnen nästan bara pratade swahili samt att hon lekte med dem.  
 
Veronika tror att hon bidrog med mycket kunskap och glädje till barnen. Däremot anser hon att 
volontärer i sig inte är bra. Hon förklarar att de flesta i Tanzania inte vill ha volontärer i landet 
och därför är visumet för volontärarbete dyrt. Hon menar även att volontärer inte bidrar på 
samma sätt som turister gör eftersom volontärer inte är där för att turista och hjälper därför inte 
landets ekonomi genom att åka på safari eller till Zanzibar. Hon tror även att korruptionen i 
landet till stor del beror på volontärer då de kommer dit och skänker pengar till organisationer 
som de tror är pålitliga, men i slutändan är det någon annan person som tar pengarna för eget 
syfte. Detta bekräftar Veronika då flera volontärer berättar att de sett samma situation. Det är bra 
att skänka pengar men det är viktigt att veta vart pengarna tar vägen. En annan negativ aspekt 
Veronika berättar om är att man som volontär lurar barnen. Med detta menas att volontärer 
kommer under en kortare tid för att sedan lämna dem. Däremot märkte Veronika på barnen att de 
var vana vid denna process men kunde bli ledsna då någon de tycker om lämnade dem, men det 
varade inte länge då de var medvetna om att det snart skulle komma nya volontärer.  
 
Veronika lärde känna en svensk tjej i Tanzania som startade ett eget barnhem. Veronika valde att 
skänka alla sina mjukisdjur hon hade med sig från Sverige till detta barnhem. Förutom detta 
skänkte inte Veronika något annat utan hade med sig viljan att arbeta hårt och hjälpa till så gott 
hon kunde. Det barnhem som Veronika var längst tid på har hon idag mailkontakt med. Hon har 
även kontakt med en annan svensk kvinna som hon lärde känna i Tanzania. Kvinnan driver själv 
ett barnhem för gatupojkar. 
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5.	  Analys	  
Detta kapitel redovisar en tolkande analys som knyter samman empirin med teorin. Vi diskuterar 
fördelar samt nackdelar med volontärturism och tolkar det vi sett från observationer samt 
intervjuer. 
______________________________________________________________________________ 

5.1	  Kommunikation 
Precis som Levin och Heinz (2007) såg i sin studie gällande barnhem såg även vi under vår 
observation att kommunikationen mellan barn och personal på Samaritan Village är bristfällig. 
Vår vistelse på Samaritan Village bidrog till ökad kommunikation då vi precis som volontärerna 
i Levin och Heinz studie visade intresse gällande barnen då vi, som tidigare nämnts, gav dem 
uppmärksamhet och kommunicerade med dem. Precis som Agnes (2013) på Samaritan Village 
berättade såg vi dagligen att en viktig uppgift som volontärerna bidrog med var att de har tiden 
att lyfta upp spädbarnen ur sina sängar och ge dem närhet. Vår uppfattning är att de yngre barnen 
på Samaritan Village var sena gällande språklig utveckling. Detta bekräftar Levin och Heinz 
(2007) vara en konsekvens gällande barn som växer upp på barnhem. Vi anser att 
kommunikationen blir bättre då volontärer kommunicerar med barnen vilket avsaknas från 
personalens sida och detta ser vi som en positiv effekt gällande volontärarbete på barnhem. 
Levin och Heinz (2007) studie visade även på att den fysiska kontakten från personalen var 
större än den verbala. Detta var något som stämde överens på alla de tre barnhemmen vi besökte. 
Trots vår korta tid på St Lucia och Bethlehem kunde vi utifrån våra observationer bekräfta att 
den icke verbala kommunikationen var större än den verbala. Detta skedde på samma sätt som i 
Levin och Heinz (2007) studie genom att dra i varandras kläder, hålla varandras händer och dra 
åt det håll de ville. Medvetenheten hos oss finns att fysisk kommunikation är vanlig hos barn i 
allmänhet men däremot uppfattade vi att de yngre barnen hade förseningar i den verbala 
kommunikationen vilket kan bidra till att den icke verbala kommunikationen blir större. Barnen 
på Samaritan Village kommunicerade via oss till personalen, då det bidrog till större 
genomslagskraft gällande vad de ville då personalen inte lyssnade på vad de hade att säga. 
Positivt med detta var att barnen blev mer uppmärksammade och sedda från personalens sida 
under vår tid på barnhemmet. Som vi nämnt tidigare anser Agnes (2013) att det är lättare för 
både personal och äldre barn att uppmärksamma de yngre när de lärt sig gå. Vi anser dock att 
detta inte stämmer då vi under observation såg att personalen sällan tilltalade barnen även om de 
lärt sig gå. Genom att vi tillsammans med många barn lekte och sysselsatte dem exempelvis 
genom sällskapsspel så ökade kommunikationen mellan alla som deltog.  
 
5.2	  Relation	  mellan	  barn	  samt	  personal	  till	  volontär 
Som tidigare nämnts visade personalen samt barnen på samtliga barnhem ledsamhet när vi skulle 
åka hem och barnen visade även oro. Detta anser vi vara en negativ situation som uppstår av att 
volontärer kommer till barnhemmen. Detta styrker även volontärerna Emma och Veronika. 
Däremot berättade Veronika som volontärarbetade under en längre tid att barnen trots att de blir 
ledsna kommer över avskedet snabbt då det hela tiden kommer nya volontärer. Vi tror även som 
Veronika att detta stämmer då barnen på Samaritan Village var vana vid volontärer och pratade 
sällan om före detta volontärer. Detta ser vi som positivt då barnen inte visade på någon större 
saknad. En annan negativ aspekt kan vara att vi visade ledsamhet när vi skulle lämna barnen 
vilket kanske bidrog till en större påfrestning på dem än vad som var nödvändigt. Då samtliga 
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barn samt personal visade glädje över att det kom volontärer ser vi det som en positiv aspekt då 
det visade på att de tyckte om besökare. Det negativa är dock att barn samt personal är medvetna 
om att volontärerna kommer att återvända hem och att relationen därmed blir kortvarig. Under 
vår vistelse på Samaritan Village fick vi favoriter bland barnen. Detta uppfattar vi vara negativt 
då barnen kan känna sig åsidosatta som i sin tur kan leda till negativa känslor hos dem. 

5.3	  Donationer 
Överlag uppfattar vi våra donationer som positiva då det bidrog till barnhemmens utveckling 
samt förbättrad livskvalite hos individerna. Exempelvis genom att vi köpte gummistövlar till 
personalen kunde de arbeta bättre under regnperioder. Ett annat exempel var att de större barnen 
inte hade någonstans att sitta och äta vilket resulterade i att vi köpte två matbord och flertalet 
stolar (se bilaga). Precis som McGehee och Andereck (2008) menar är positivt, bidrog vi till en 
förbättring av individernas livskvalitet, främst på Samaritan Village där det inhandlades mest 
saker. Dessutom var en bieffekt av våra donationer att lokalbefolkningen gynnades då alla inköp 
inhandlades lokalt vilket Guttentag (2009) bekräftar som positivt. Samtliga volontärer i vår 
undersökning har donerat gåvor i form av pengar samt saker och även Munsi (2013) berättar att 
de flesta volontärer väljer att donera. En negativ aspekt med donationer anser vi precis som Mc 
Gehee och Andereck (2008) är att det kan skapas ett beroende och att personal samt barn 
förväntar sig att få saker av volontärer.  

En annan negativ effekt som vi upplevde var att irritation skapades från vår sida då barnen tiggde 
konstant vilket vi tror kan leda till att volontärer avstår från att donera gåvor. Det positiva 
däremot var att vi involverade allas önskemål och försäkrade oss om att pengarna spenderades på 
barnhemmen och inte hamnade i fel händer. Detta bekräftade även Karmer (2013) och Veronika 
(2013) vara viktigt. Vi upplevde Agnes kommentar gällande donationer ”Only people with good 
hearts” som negativ då personalen på barnhemmet har en felaktig uppfattning om volontärer. 
Deras uppfattning är att volontärer har mycket pengar och förmågan att skänka. Dessutom 
upplevde vi från vår observation precis som Schnell (2013) bekräftade, att personalen inte nöjer 
sig med volontärernas arbetskraft utan förväntar sig att få donationer i form av pengar eller saker. 
Munsi (2013) samt Mmanyi (2013) bekräftar att barnhemmen inte skulle gå runt utan donationer 
då detta är deras sätt att överleva då de inte har tillräckligt mycket pengar. Därför ser vi 
beroendefrågan som McGehee och Andereck (2008) diskuterar som ett långsiktigt problem som 
inte går att hantera genom att volontärerna försvinner då barnhemmen inte skulle överleva. En 
positiv donation tror vi precis som Schnell (2013), Mmanyi (2013) samt Karmer (2013) är att 
göra eller ge något som bidrar till att barnhemmen blir mer självständiga. Ett exempel på detta är 
Schnells (2013) bidrag med kycklingprojektet på Bethlehem och Karmers (2013) bidrag med 
fiskedammen på Samaritan Village. Detta anser vi vara positivt då det bidrar till att barnhemmen 
blir mindre beroende av donationer. 

5.4	  Nya	  kunskaper 
En positiv aspekt gällande volontärturism är att det leder till nya kunskaper för barnen och 
personalen på barnhemmen. Detta bekräftade samtliga av de intervjuade volontärerna då de alla 
ansåg sig bidragit med nya kunskaper som exempelvis att lära barnen simma, utveckla barnens 
engelska, datorkunskaper till personal och barn samt läxhjälp. Detta var något som vi såg under 
våra observationer då vi lärde en del av barnen på Samaritan Village att cykla, ökad kulturell 
kunskap på samtliga barnhem, språkkunskaper i engelska, musikkunskaper samt att hoppa 
hopprep. Även Mmanyi (2013), Munsi (2013), Anställd 1 & Anställd 2 (2013) nämnde dessa 
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fördelar med volontärturism. Vi anser däremot att våra tekniska prylar som Iphones och 
musikspelare kan bidra negativt då barnen och personalen endast får tillgång till dessa saker 
under den tid då volontärerna befinner sig på barnhemmet. Detta tror vi bidrar till att personalen 
och barnen kan få sämre självkänsla då de inte har möjligheten att införskaffa dessa materiella 
saker vilket McGehee och Andereck (2008) styrker då en negativ effekt är att invånarna känner 
sig mindre värda och får sämre självkänsla av volontärernas materiella saker. 

Som tidigare nämnts var personalen öppna för nya tanke- samt levnadssätt. De var nyfikna och 
visade intresse om hur vi lever och tänker. Positivt med detta anser vi vara att kunskapsutbytet 
ökar och det visas på respekt mellan olika kulturer. Negativt kan vara att det uppstår 
kulturkrockar och missförstånd som leder till dålig stämning. Då barnen lever isolerat och inte 
har tillgång till yttre information anser vi precis som Mmanyi (2013) att det är viktigt att det 
kommer volontärer och andra besökare dit för att bidra med kunskap om hur andra personer runt 
om i världen lever. Ingen av informanterna på Samaritan Village såg något problem i att 
volontärerna saknade kunskaper i barnafostran. Vår uppfattning efter deltagandet är precis som 
Mmanyi (2013) att utbildning inom barnomsorg inte är nödvändigt för att arbeta som volontär. 
Däremot menar Jonsson (2012) att de flesta som åker som volontärer är unga kvinnor mellan 20-
25 år som kommer från en medelklass med universitetsutbildning. Detta innebär att de som reser 
som volontärer är vuxna kvinnor med akademisk kunskap och därmed tror vi efter vårt eget 
deltagande att volontärer har förmågan att föra vidare kunskap till barn samt vuxna på 
barnhemmen.  

5.5	  Vi	  och	  de 
Luh Sin (2009) menar på att många volontärer reser för självförverkligande skäl och detta tror vi 
kan vara en negativ faktor då vi anser att dessa volontärer kan sakna engagemang då de som Luh 
Sin (2009) påstår reser för att söka egen kunskap. Vi anser precis som McBride (2006), Wearing 
och Griffin (2004) att en negativ aspekt gällande volontärturism är att volontärerna tar på sig 
rollen som ”experter” och ska visa personalen samt barnen på hur det ”egentligen” är. Ett 
exempel på detta under vår vistelse är det tidigare nämnda exemplet gällande spädbarnet Husea 
då vi ansåg att personalen tog hand om honom på ett felaktigt sätt. Något annat vi upplevde 
under deltagandet var precis som Guttentag (2009) diskuterar att volontärerna kan skapa hinder i 
arbetsprocessen då de saknar kunskap. Detta upplevde vi som tidigare nämnts under 
nattningsrutinerna då processen blev utdragen och en del irritation skapades hos personal samt 
äldre barn.  

Vi anser precis som Crabtree (1998) att det bästa är om volontären tar på sig rollen som elev och 
gäst för att visa respekt till kulturen som besöks och på så sätt blir kunskapsutbytet bättre. Det 
område som vi skiljde oss mest inom var religion. Som tidigare nämnts var Mmanyi positiv till 
att volontärer bidrar med kunskap om olika levnadssätt. Däremot ser vi att det kan skapas 
negativa effekter utav detta. Ett exempel är att vi pratade med barnen om att vi inte trodde på 
Gud vilket kan påverka barnen negativt då det kan skapas förvirring hos dem.   

Som tidigare nämnts var kulturskillnaden mellan oss och dem på barnhemmen stora. Vi anser 
precis som Guttentag (2009) att volontärer förstärker begreppet ”de andra” och rationaliserar 
fattigdom. Detta på grund av att vi kände sympati för barnen då de i jämförelse med oss lever 
under jobbigare levnadsförhållanden. Det positiva av detta är från vårt perspektiv att vi efter 
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hemkomst vill fortsätta att hjälpa dem på något sätt. Det negativa är att vi förstärker synen på vi 
och dem vilket kan leda till att avståndet mellan oss och dem ökar.  

Efter vårt besök på Samaritan Village där vi hade många djupa samtal med Mmanyi samt Agnes 
är vår uppfattning att det bidragit till ömsesidig respekt och kunskap, vilket ledde till ökad 
kulturell förståelse som även McGehee och Andereck (2008) diskuterar som en positiv aspekt 
gällande volontärturism. En annan stor kulturskillnad mellan oss och dem var hur vi såg ut, 
framförallt gällande klädsel då vi använde oss av kjolar som gick ovanför knäna och linnen med 
smala band. En negativ effekt av detta var att en del av flickorna visade oro för oss. Detta kan ses 
som att vi bidrog med dåligt inflytande då en del av barnen i slutet av resan försökte efterlikna 
oss vilket inte passade in i deras kultur. Ett annat exempel på detta är som tidigare nämnts att en 
av flickorna ville ha tatueringar som i deras kultur anses ”dåligt”. Därför anser vi precis som 
McGehee och Andereck (2008) att det är viktigt att volontärer förbereder sig genom att ta del av 
information om landets kultur för att inte förolämpa den. Detta talar dock emot Mmanyi (2013), 
som vi tidigare nämnt, anser det som positivt att människor med andra levnadssätt besöker 
barnhemmen. Vi tror därför att det kan vara svårt att hitta en balansgång mellan hur mycket 
volontärer bör anpassa sig gällande landets kultur.  

Precis som Schnell (2013) upplevde vi att en negativ effekt var att barnen pratade till oss som att 
vi var ”bättre” och ”finare” för att vi hade vit hy. Detta tror vi är en effekt av bland annat 
volontärers donationer och materiella saker som kan skapa dålig självkänsla hos invånarna. 
McGehee och Andereck (2008) menar även på att volontärturismen kan leda till dålig 
självkänsla. En synvinkel ur detta problem är det att personalen behandlade oss som bättre då vi 
som nämnt tidigare bland annat fick ”finare” mat. Detta var ett sätt att skilja oss från dem och en 
negativ effekt av det är att barnen känner sig mindre värda som även McGehee och Andereck 
(2008) såg som en negativ påverkan. Detta bidrog även till att vi skiljde dem från oss då vi gav 
bort vår mat till barnen som vi fått av barnhemmet eftersom vi tyckte synd om dem. Även Luh 
Sin (2009) bekräftar att volontärturism stereotypiserar synen på ett annat folkslag. McGehee och 
Andereck (2008) menar att resurser utnyttjas till volontärernas fördel istället för till 
lokalbefolkningen. Detta kan vi referera till matsituationen som tidigare nämndes. 
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6.	  Slutdiskussion	  
Detta kapitel behandlar en slutdiskussion om negativa samt positiva effekter av volontärturism 
på barnhem. Kapitlet avslutas med författarnas slutord.  

______________________________________________________________________________
6.1	  Negativt 
Volontärturism bidrar till en situation där barn samt personal vid avskedet från volontärerna blir 
ledsna. Volontärer kan även få favoriter bland barnen som kan resultera i att de resterande barnen 
känner av favoriseringen.  

Även då donationer hjälper barnhemmen vid ett specifikt tillfälle leder det till en 
beroendesituation då barnhemmen inte har förmågan att överleva på egen hand. Dessutom leder 
donationer till en situation där barnen samt personalen förväntar sig att alla volontärer ska skänka 
gåvor och pengar vilket resulterar i att de börjar tigga.  

Materiella kunskaper i form av tekniska prylar som volontärerna har med sig leder till att barnen 
samt personalen får dålig självkänsla då de inte själva kan införskaffa dessa saker. Interaktionen 
mellan volontärer samt den lokala kulturen kan skapa kulturkrockar i form av missförstånd vilket 
kan leda till dålig stämning.  

Självförverkligande skäl till att volontärer reser kan leda till mindre engagemang och minskad 
kunskap till barnhemmen. Dessutom ser sig volontärer ofta som ”experter” vilket bidrar till en 
nedvärderande syn på hur de på barnhemmen lever och detta är något som personalen kan känna. 
Volontärer kan även skapa hinder i arbetsprocessen då de ändrar barnhemmens dagliga rutiner 
om volontärerna har bristande kunskap eller tar på sig roller som ”experter”.  

Volontärer kan skapa förvirring hos barnen genom att påverka dem med deras egen kultur och 
levnadssätt. Volontärturismen bidrar till att personalen och barnen på barnhem nedvärderar sig 
själva då de ser volontärer som ”finare” och exempelvis föredrar vit hy framför sin egna. Då 
peronalen behandlar volontärer som gäster leder det till att de försummar sina egna resurser för 
volontärers nyttjande. 
 
6.2	  Positivt 
Volontärturism bidrar med att barnens kommunikation utvecklas och ökar då volontärerna 
kommunicerar med dem då kommunikationen från personalens sida är bristfällig. Dessutom 
bidrar volontärturism med att ge spädbarn närhet och kommunikation då de under majoriteten av 
dygnet ligger ensamma i sina sängar. Volontärer bidrar även till att barnen uppmärksammas mer 
då volontärerna kan föra barnens talan direkt till personalen då de sällan lyssnar. 

Barn samt personal visar stor glädje till volontärer då de bidrar till ökad aktivitet på 
barnhemmen. Även då det är negativt att barnen blir ledsna vid avsked ser vi det inte som något 
stort problem då barnen inte visar någon långvarig ledsamhet då de vet att nya volontärer 
kommer.  

Gåvor och pengar ä positivt då det förbättrar barnhemmen samt individernas livskvalitet och 
dessutom gynnar inköpen det lokala samhället. Vid en donation är det positivt om volontären ser 
vart donationen tar vägen för att pengarna inte ska gå till fel syfte. 
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Volontärturism bidrar till ökad kunskap hos samtliga på barnhemmen, både när det gäller 
praktisk kunskap samt interkulturell förståelse. Dessutom är det bra att barnen får se andra 
människors levnadssätt då de i stort sätt lever isolerat. 

Även om volontärturism kan bidra till ökat avstånd mellan oss och dem leder det till att 
volontärer efter hemkomst vill fortsätta att hjälpa barnhemmen och andra fattiga områden.  
 
6.3	  Författarnas	  slutord 
Vi tror att den västerländska världen analyserar volontärturismens negativa påverkan i för stor 
utsträckning eftersom alla informanter samt barnen på barnhemmen ser volontärturismen endast 
som positiv. Vi ser en del negativa effekter av volontärers vistelse på barnhem, dock överväger 
de postitiva effekterna eftersom barnhemmen lever av donationer och hjälp i form av arbetskraft 
och då volontärerna på plats bidrar med ökad kunskap samt kommunikation. 
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Bilaga 1 - mailintervju  
 
Vart i Tanzania låg barnhemmet du arbetade på? 
 
Vad var anledningen/anledningarna till att du valde att åka på en volontärresa? (ex träffa 
kompisar, hjälpa barnen, se landet, göra utflykter osv) 
 
Hur såg en typisk arbetsdag för dig ut? 
 
Vad tror du att du bidrog med under din tid som volontär? 
 
Såg du några negativa effekter av din eller någon annan volontärs vistelse på 
barnhemmet? (ex blev barnen ledsna när ni åkte osv) 
 
Skänkte du något till barnhemmet under din tid som volontär? (ex kläder, pengar, mat 
osv) 

Har du någon kontakt med barnhemmet idag? 
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Bilaga 2 – Inköpslista 
 
Mat & Kök 
- 5 paket köttfärs 
- 6 korvpaket 
- 14 paket pasta 
- Ketchup 
- Ost 
- Smör 
- Flertalet läskflaskor 
- Stort paket med te 
- 5 liter glass 
- 1 kg kex 
- Mjölk 
- Två stora kastruller 
- Brödrost 
- Plastmuggar till alla barnen 
- Dricksglas 
- Skedar 
- Två termosar 
- 2 stycken köksbord med 8 stolar (Barnen kunde inte äta samtidigt då det inte fanns tillräckligt 
med plats kring matbordet, som även var ett litet barnbord) 
- Papperstallrikar för fika 
 
Hygienartiklar: 
- 7 stycken tvålar 
- 2 stycken stora pumptvålar 
- 4 paket bindor 
- Deodoranter till de äldre barnen 
- Toalettpapper 
- Toalettborstar 
- Vattenskyffel till dusch 
- 3 handdukstrasor 
- Rakapparat - Vaselin till bebis 
- Tvättmedel 
- 4 stycken lukta-gott-spray  
 
Leksaker: 
- Dockor 
- Leksaksdjur 
- Plastbilar 
- Bollar 
- Te set 
- Pussel 
- En stor cykel till de äldre barnen + hjälm  
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- Hopprep 
- Målarböcker till de yngre barnen 
- Kritor 
- Pennor 
 
Övrigt: 
- 10 stycken pappersblock 
- Stor papperskorg 
- Liten papperskorg 
- 3 par gummistövlar till personalen som arbetade med djuren (kor och getter) och trädgården. 
- 3 stycken moppar med tillhörande hink 
- Kvast 
- Två spadar 
- Trädgårdssax 
- Skolböcker 
- Miniräknare 
- Bläckpennor  
- 4 stycken soldrivna ficklampor  
- Kontorsstol till Josephat (ägaren)  
- 10 stycken plaststolar 
- Flertalet fikastunder 
- En dag tog vi med de äldre tjejerna och killarna (8-15 år) för att gå 200 meter utanför 
barnhemmet där de på en liten ”kiosk” fick välja en varsin dricka. 
- 30 stycken armband som avskedspresent till barnen som ett minne från Sverige 
 
Barnhemmet Bethlehem:  
- 500 kr donation  
- toapapper 
- socker 
- mjöl 
- tandkräm 
- Fikastund med popcorn, chips och läsk 
- Pasta 
- Tvål 
- Kakor 
- Ketchup 
- Te 
 
Barnhemmet St Lucia:  
- 400 kronor 
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Bilaga 3 – semistrukturerad intervju 
 

ü How did the orgaisation start?  
 

ü How many employees do you have at Samaritan Village?  
 

ü How do you supply yourself? 
 

ü How many children do you accept at the same time? 
 

ü How do you find the kids?  
 

ü How do you finance the children’s school? 
 

ü When did the volunteers start to arrive at Samaritan, and how has the organization 
developed when it comes to staff, economics, buildings and children?  
 

ü What is the most important thing that the volunteers contribute with at Samaritan?  
 

ü Do you think there are any negative effects that volunteers contribute with at 
Samaritan?  
 

ü But do you think that it can hurt the children emotional, if they get very attached to 
the volunteers, and then they just leave?  
 

ü Do you think it can be harmful for the kids because of the fact that most of the 
volunteers don’t have any education about childcare?  
 

ü Why do you think it’s important, from the children’s perspective that volunteers 
come here to help out?  
 

ü Is it common for volonteers to donate a lot of things to the orphanage when they 
come here? 
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 Bilaga 4 – ostrukturerad intervju 
	  

ü Volontärer 
 

ü Donationer 
 

ü Negativt 
 

ü Positivt 
 

ü Känslor 
 

ü Kommunikation 
 

ü Relationer 
 

ü Barnen 
 

ü Organisationen 
 

ü Personalen 

 

 


