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Sammanfattning 
 
Denna studie har volontärarbete på barnhem som utgångspunkt 
och syftar till att undersöka och analysera tanken med 
volontärverksamhet. Vidare är syftet att undersöka vilka 
konsekvenser denna verksamhet kan ha för barnen som skapar 
en kontakt med volontärer som ständigt byts ut. Detta är en 
kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer genomfördes 
med tidigare volontärer, organisationer som förmedlar 
volontärer och personal på barnhem där volontärer arbetar. 
Resultatet i studien visar att många valde att volontärarbeta för 
att de vill bidra med något samtidigt som de ville resa och 
uppleva ett annat land. Under deras tid som volontär fick de 
otroligt mycket kärlek, utvecklades mycket personligen och 
lärde sig uppskatta det de har mer. Många av volontärerna 
upplevde dock att syftet med deras arbete på plats var otydligt 
och kände sig inte så behövda som de förväntade sig. 
Organisationerna som intervjuas menade att volontärer är en 
viktig del i arbetet på barnhem där volontärerna bidrar med 
mycket uppmärksamhet och bekräftelse för barnen. 
Slutsatserna i studien är att en volontärresa är en kombination 
av att göra något för andra, och även för sig själv för att 
uppleva och utvecklas. Innan resan var det att göra något 
osjälviskt som drev dessa personer, efteråt var det dock de 
själv som fick mest ut av resan.  
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1. Inledning 
 
Åtta miljoner barn beräknas bo på barnhem och andra institutioner världen över. Detta trots 
att fyra av fem av dessa barn minst har en förälder vid liv. Flera av dessa barn skulle kunna 
bo kvar hemma, om pengar som idag läggs på barnhem istället lagts på projekt som stöttar 
föräldrar eller släktingar så att barn kan bo kvar hemma (Rädda barnen, u.å). Till exempel i 
Kambodja kan man se att antalet barnhem har ökat med 75 procent sedan 2005. Detta trots att 
regeringens policy säger att familjehemsplacering är det bästa för barnen och att barnhem är 
ett sista alternativ. Internationella undersökningar visar att barn som växer upp på barnhem 
påverkas negativt socialt, psykiskt och även när det gäller barnets intellektuella och 
emotionella utveckling (Unicef, 2011). Det kan bland annat innebära att barn som vuxit upp 
på institutionella vårdhem, hamnar efter i den fysiska och språklig utveckling samt får 
svårigheter senare i livet att anpassa sig till samhället utanför barnhemmet (Unicef, 2011). I 
Sveriges radio p1s program Kaliber framkommer det att i Kambodja har föräldralösa barn 
minskat sedan 90-talet, men trots detta har alltså antalet barnhem i landet ökat. Det visade sig 
att orsaken till detta är att barnen hämtas från fattiga områden, med löften till föräldrarna om 
att ge barnen en bättre barndom med utbildning och bra levnadsstandard, vilket sedan inte 
alls uppfylls (Schatzl, 2013, 9 juni). Det framgår i avsnittet att de flesta barnhem finansieras 
till stor del av donationer och volontärarbete, vilket leder till att resurserna och omsorgen till 
barnen är minimala. Detta har resulterat i att barnhemmen blir en turistattraktion för att tjäna 
pengar. När föräldrarna i dessa fall sedan fick vetskapen om barnens levnadsförhållande fick 
de inte ta hem sina barn igen pga. avtal som skrivits mellan parterna. För att få ta hem sina 
egna barn tvingades föräldrarna att betala barnhemmet (Schatzl, 2013, 9 juni).  
 
Större organisationer som SOS barnbyar och Unicef tar avstånd från volontärarbete på 
barnhem. På SOS barnbyars hemsida kan man läsa att all deras personal är lokalt anställda, 
dels för att skapa arbeten och dels för att ge barnen kontinuitet, trygghet och säkerhet (SOS 
barnbyar, u.å.). I ett mail som vi skickade svarade Unicef att anledningen till att de har valt 
att i princip inte ge något stöd alls till barnhem, är att de precis som den Kambodjanska 
regeringen, anser att barnhem är ett sista alternativ för utsatta barn. Det skriver även att de är 
kritiska till att många barnhem tar emot volontärer och besökare som ett sätt att tjäna pengar. 
De många besöken gör att barnen regelbundet utsätts för alltför många korta kontakter med 
nya människor, vilket ofta har en negativ påverkan på deras utveckling. Anna De Geer och 
Britta Holmberg jämför detta med att barn på förskolan i Sverige skulle få ny personal 
varannan månad, de beskriver det såhär; 
 

 Snälla och gulliga personer som visserligen inte förstår vad ditt barn säger och 
oftast inte har någon utbildning eller erfarenhet från barnomsorg, men det skadar väl 
inte. En gång kanske det bara är spännande och mysigt. Två gånger. Tre gånger. Men 
efter en tid börjar barnen förstå att även de mest kärleksfulla volontärerna kommer 
att överge dem. (De Geer & Holmberg, 2013, 3 juni) 
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Vidare anser de att även om det fanns en stor vilja att bidra och hjälpa de som inte har de lika 
bra ställt, skiljer sig ofta uppfattningen om barnets bästa, beroende på om det handlar om våra 
egna barn eller barn i tredje världen (De Geer & Holmberg, 2013, 3 juni).  
 
Den vanligaste typen av donationer från utländska givare, som vill göra gott, är donationer till 
barnhem. Ofta har de inte kännedom om vilka andra insatser som faktiskt pågår för att hjälpa 
barnen i samhället och arbetar för att barnen istället ska kunna bo kvar hemma eller hos 
släktingar. Majoriteten av alla barnhem är finansierade av enskilda utländska individer, vilket 
leder till många barnhem blir en turistattraktion för att få in mer donationer. Detta i sin tur 
kan i värsta fall leda till barnen behandlas som en attraktion, för att locka till sig turister och 
volontärer. De tvingas bland annat att uppträda med traditionell sång och dans, tillverka olika 
hantverk som sedan ska säljas åt barnhemmets vägnar (Unicef, 2011). I avsnittet från Kaliber 
får vi veta att barnhemmet som Kaliber har baserat avsnittet på inte har bokfört sin ekonomi. 
Barnhemmet kan därmed inte visa på något sätt vad de använt pengarna till eller hur mycket 
de har fått in via donationer (Schatzl, 2013, 9 juni). Idag vet vi att barn som växer upp på 
barnhem ofta får svårigheter senare i livet. Trots detta är det lättare att få ekonomiskt stöd till 
ett barnhem, än till förebyggande arbete som arbetar för att barnen istället ska kunna bo kvar 
hemma hos sina familjer (De Geer & Holmberg, 2013).  
  



	 3	

2. Problembild 
 
Att som barn bo på barnhem innebär att barnen ständigt måste knyta an till ny personal som 
arbetar på barnhemmet, vilket ha visat sig ha en negativ effekt på barnen (Unicef, 2011). På 
volontarresor.se beskrivs jobbet som volontär som en extra resurs vars uppgift är att ge 
barnen den närhet som de annars skulle fått från sina föräldrar och som personalen på 
barnhemmen inte hinner ge dem. (Volontärresor, u.å.). Även Unicef skriver att många 
volontärer ser det som sin uppgift att ge kärlek och närhet till barnen. När volontären sedan 
lämnar bryts dessa band som knutits med barnen som än en gång blir lämnade av personer 
som de kommit nära (Unicef, 2011). Hos volontärresor varierar längden på arbetet på ett 
barnhem beroende på land. I Sydafrika krävs det att du stannar minst två månader på ett 
barnhem där barnen är mellan 0-4 år gamla. Med barn som är 5-17 år krävs det att du stannar 
minst fyra veckor medan på barnhem i Ghana är minimum tiden att stanna endast två veckor.  
 
Vår utgångspunkt är att det inte är någon tvekan om att personer som väljer att arbeta som 
volontär, gör det av ett gott syfte. Samtidigt visar tidigare forskning att det handlar om 
självuppfyllelse, personlig utveckling och att få ett äventyr samtidig som du gör något gott 
(Bjerneld m.fl., 2006). Vi ställer oss därför frågan; vad blir då det egentliga syftet med att åka 
som volontär, för vems skull gör man det samt vilka konsekvenser det kan ha? 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte med denna studie är att undersöka och analysera vad tidigare volontärer- & personal på 
barnhem och volontärbyråer anser är målet med volontärverksamhet och konsekvenser som 
denna verksamhet kan ha för det enskilda barnet.  
 
För att besvara detta syfte formulerades följande frågeställningar: 
● Vad anser de olika aktörerna är målet med volontärverksamhet? 

 
● Vilka konsekvenser kan volontärverksamheten ha för barnen enligt de olika 

aktörerna? 
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3. Bakgrund  
 
Nästan varannan svensk i ålder 18-24 år skulle kunna tänka sig att volontärarbeta visar en 
undersökning som Yougov gjort på uppdrag av Unicef. Samtidigt säger Per Westberg som är 
vice generalsekreterare på Unicef i artikeln att det är bättre att bidra ekonomiskt om man vill 
göra bestående skillnader. Ofta finns det resurser inom landet men de behövs ekonomiskt 
stöd eller experthjälp (DN, 2013, 28 november).  
 
Begreppet volontärturism, syftar till att man kombinerar semestern med någon form av 
välgörenhetsarbete/ volontär, vilket har blivit allt vanligare (Wearing, 2001). Om syftet med 
att volontärarbeta är för att utvecklas eller få ökad kompetens anses det för själviskt för att ses 
som volontärarbete menar Musick och Wilson. De menar att för att det ska få klassas som 
volontärarbete bör syftet med det enbart vara att göra gott för andra (Musick & Wilson, 
2008). Många undersökningar har försökt att få ökad förståelse till varför människor betalar 
för att åka och arbeta gratis istället för att lägga pengarna på en vanlig semester (Holmberg, 
2014). En förklaring som Trauer och Ryan (2005) kommit fram till är att människor idag vill 
ha genuina upplevelser och se det “riktiga” och “äkta” i landet, något som inte alla andra 
turister hittar. Friends- international har med stöd från Unicef en aktiv kampanj gentemot den 
så kallade barnhemsturismen i Kambodja. Begreppet barnhemsturism syftar på det faktum att 
det blivit vanligt för turister att bli kontaktad av barn som vill att de ska komma till deras 
barnhem. Väl på barnhemmet hålls det oftast dansföreställning tillsammans med en begäran 
om en donation. Detta har lett till att en hel industri har vuxit fram av turister som besöker 
barnhem (Think child safe, u.å.). Tidigare forskning visar på att volontärarbetet har förändrats 
genom åren, från att på 60- och 70-talet anse vara en politisk aktion som inte bara angick 
staten utan även individen. Till idag att vara mer en kommersiell bransch, där egentligen alla 
som vill och kan betala för det kan åka som volontär (Jonsson, 2012).  
 
Vi som skriver denna kandidatuppsats valde att göra vår verksamhetsförlagda utbildning i 
Sydafrika på ett barnhem där barnen var mellan 3-14 år gamla. Därför kom det sig naturligt 
att vi i studien har fokuserat på Sydafrika. Under vår tid på hemmet hann vi, på relativt kort 
tid, bygga upp en god relation till barnen. Vi reflekterade mycket över hur barnets anknytning 
såg ut samt det faktum att de alla hade erfarenhet av att ha blivit lämnade. Vi märkte att 
barnens beteende förändrades när det bara kvarstod några veckor av vår tid tillsammans. 
Vissa blev en aning avståndstagande och drog sig undan, medan vissa blev ännu mer fäst och 
ville ha ännu mer närhet och även började benämna oss som mamma. Detta blev sedan ännu 
mer påtagligt dagen då vi sa hejdå till barnen. Då de barnen som vi kom närmast reagerade 
oerhört olika men uttryckte tydligt sina starka känslor av sorg. Detta ledde till att vi började 
reflektera över volontärers roll i barnens liv samt hur det eventuellt påverkar barnen att 
behöva säga hejdå till människor som ofta haft en stor betydelse under en viss tid i deras liv. 
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4. Kunskapsöversikt 
 
Volontärarbete med barn i utvecklingsländer var ett ämne som det var svårt att finna 
forskning om, däremot finns det gott om kandidat- och masteruppsatser som berör ämnet. Det 
mesta man kan hitta som handlar om volontärturism, som förklaras nedan, är inte skrivna 
utifrån barnens perspektiv utan är skrivna mer allmänt om turismen och 
turisterna/volontärernas perspektiv. Det finns dock en doktorsavhandling som berör ämnet 
volontärarbete och hur det har vuxit fram och även hur det har gått från en ideell och politisk 
arena till en mer kommersiell marknad. I denna studie kan en även läsa att den största 
gruppen som åker till utvecklingsländer för att arbeta som volontär är tjejer mellan 20-25 år. 
Det visar sig även att de flesta väljer att åka med kommersiella volontärresebyråer i stället för 
att åka med någon av de ideella organisationerna, trots att en betalar mycket mer för att åka 
med en volontärresebyrå. Orsaken till detta är att kommersiella volontärresebyråer 
marknadsför sig bra, det är lätt att hitta och för att det finns en uppfattning om att en måste 
arbeta eller engagera sig även i Sverige, för att överhuvudtaget få möjlighet att åka med de 
ideella organisationerna (Jonsson, 2012). 
 

4.1 Volontärturism 
 
Ett begrepp som det finns tidigare forskning om är volontärturism, vilket även kommer att 
användas i denna studie. Volontärturism innebär att man kombinerar semester med att 
volontärarbeta och är något som ökat mycket den senaste tiden. Under tiden som volontär 
finns ofta möjligheter för volontären att delta i lokala aktiviteter och integreras in i samhället. 
Wearing, som undersökt detta, menar dock att volontärerna nästan alltid betalar mer för detta 
än vad en vanlig turist hade gjort, även fast att resa som en vanlig turist oftast också bidrar 
med personlig utveckling (Wearing, 2001). Wearing ger några exempel på kända 
organisationer som bedriver denna typ av arbete, som han benämner som volontärturism. 
Dessa organisationer och dess projekt varierar mycket, dels i syftet med arbetet, längd på 
vistelse och var i världen det finns. Gemensamt för dem alla är att de utgör en stor del av 
volontär turismen. De som väljer att arbeta som volontär genom dessa organisationer letar 
efter en upplevelse som både kommer att bidra med personlig utveckling men även ge dem 
en möjlighet att bidra inom ett specifikt område. Även om dessa personer bidrog med något 
under deras tid som volontär skedde den största förändringen hos dem själva. Den personliga 
utveckling som ofta sker hos en volontär är en ökad medvetenhet om sig själv. Detta innebär 
att man upptäcker sina egna styrkor och svagheter, sina egna värderingar blir tydligare och en 
kommer i kontakt med sina egna möjligheter och begränsningar. Det ökar även ens kulturella 
och ibland professionella utveckling. Under sin tid som volontär lär man sig oftast inte ett 
nytt praktiskt arbete eller en specifik kunskap inom något område utan det är en personlig 
utveckling som sker. Att åka som volontär till ett utvecklingsland ger en däremot kunskap om 
landet och de problem som de kämpar med (Wearing, 2001).  
 
Volontärturism handlar därmed mer om personlig utveckling än att faktiskt få ökad kunskap 
inom ett specifikt område. Att få ökat självförtroende är ofta kopplat till alla typer av program 
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där man ska lära eller få ökad medvetenhet om något. Volontärarbete eller utbytesprogram är 
två exempel där ökat självförtroende är en positiv erfarenhet som identifierats. Till 
självförtroende inkluderar Wearing hur vi definierar oss själva, att vi anser att vi själv duger 
som vi är, att vi tror på oss själva och att vi är kapabla till att klarar av vissa uppgifter 
(Wearing, 2001). Vidare talar de om något som de benämner som självbelåtenhet som 
innefattar vilka uppfattningar vi har om oss själva och hur andra uppfattar oss. När man åker 
iväg på volontärarbete byter man tillfälligt ut sin vanliga sociala omgivning och de 
uppfattningar som finns om dig. Det innebär att de nya människor som du möter kommer att 
bilda en ny uppfattning om dig. Denna nya uppfattning i kombination med självförtroende 
som beskrevs tidigare leder ofta till en känsla av självbelåtenhet. Under tiden som man är 
volontär upptäcker man ofta inte detta, utan det är först efteråt när du börjar reflektera över 
din resa som du ser din egen utveckling (Wearing, 2001). De flesta positiva konsekvenserna 
av volontärarbete är alltså ofta hos den enskilde volontären. Guttentag (2009) har tittat på de 
negativa konsekvenser volontärarbete eventuellt kan ha. Volontärarbete innefattar oftast jobb 
som inte kräver någon utbildning. En konsekvens av detta blir därmed att volontärer inte bara 
arbetar gratis, utan faktiskt betalar för att göra jobb som istället hade kunnat utföras av 
lokalbefolkning och därmed bidragit till arbetstillfällen och inkomst till fler lågutbildade 
inom landet.    

4.2 Volontärarbete på barnhem 
 
Precis som många andra, så påpekar även en artikel som är skriven av Richter och Norman 
att institutionell vård påverkar barn negativt på många olika sätt. De menar att det påverkar 
barnen även senare i livet när de blivit vuxna. Det framgår även att det som har störst negativ 
påverkan på barn på barnhem är bristen på en trygg vuxen att knyta an till, vilket är något 
som ett barn behöver, men som inte finns tillgängligt på ett barnhem (Richter & Norman, 
2010). De skriver även att nyfödda barn är redan vid födsel gjorda för att få skapa en 
anknytning och behöver det. Att barn inte får en trygg anknytning har en stor påverkan på 
deras utveckling. Detta med tanke på att spädbarn är ”utformade” för att upprätthålla en stabil 
kontakt med en trygg anknytningsperson, kan man förstå att det är en viktig del i deras liv. 
Richter och Norman (2010) menar att om man som barn bli placerad i fosterhem eller på ett 
barnhem blir det en dramatisk störning i anknytningsrelationen. På barnhemmet är det även 
svårt för ett barn att skapa en anknytning till någon i personalen eftersom personalen ofta 
byts. Rutinerna på barnhemmet och antalet barn är också ofta orsaker till avbrott i relationen 
(Richter & Norman, 2010).  
  
Richter och Norman (2010) belyser att under de senaste decennierna har turistnäringen vuxit 
och blivit allt mer bredare med olika typer av resor där volontärturism tagit täten. 
Organisationer som säljer volontärresor beskriver ofta det enorma behovet av volontärer hos 
både institutioner och barnen som bor där. De skriver att volontärerna som bara är där 
kortvarigt, uppmuntras till att skapa djupa relationer, finnas där för barnen, ge dem tröst och 
närhet. Barn vill ofta ha kontakt med vuxna och klamrar sig fast vid personer, ibland vid 
första mötet. Richter och Norman menar att även barn som bor på barnhem kommer med 
största sannolikhet att bete sig på detta sätt gentemot volontärer. Sedan efter en tid, ibland 
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bara någon vecka, bryts denna kontakt som skapats mellan dem. När en ny volontär sedan 
anländer skapar barnet en ny kontakt med hen men även denna bryts senare och så fortsätter 
det för dessa barn. Det framgår i artikeln att det finns lite forskning på hur barn påverkas av 
korta anknytningar över tid men det finns studier som visar på att det har stor negativ 
påverkan på barn som tillfälligt är omhändertagna att få upprepade avbrutna anknytningar 
menar författarna. Barn som redan tidigt i livet stött på stora motgångar och varit med om 
mycket behöver en stabil omgivning, inte en omgivning där nya volontärer konstant väcker 
förhoppningar hos dem och som sedan försvinner efter någon vecka (Richter & Norman, 
2010). 
   
Denna artikel kommer fram till fyra viktiga punkter inom ämnet volontärturism och barnhem. 
Det första är att alla resurser som finns tillgängliga bör läggas på att stötta och hjälpa familjer 
så att barn kan bo kvar hemma. Institutionell vård bör inte finnas om det går att göra insatser 
så att barnen kan bo kvar i hemmet. Det andra är att barn som inte bor med sina 
vårdnadshavare har rätt till skydd. Detta gäller även mot erfarenheter som kan vara till skada 
för dem som till exempel upprepade avbrutna anknytningar i form av hög personalomsättning 
eller korttids volontärer. Vidare konstateras att sociala myndigheter måste agera mot 
volontärresebyråer och barnhem som gör vinster på utsatta barn. Det poängteras även att unga 
människor som vill göra gott för barn som har det sämre ställt, måste informeras om 
potentiella konsekvenser av volontärarbete med barn. De bör även få ökad kunskap om hur 
de ska hantera relationen för att minimera negativa risker för barnen (Richter & Norman, 
2010).   
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5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Volontärarbete och volontärturism  
 
Idag finns det ett stort utbud av olika volontärresor och företag att åka med. Vissa kontaktar 
personligen en organisation de kan tänka sig volontärarbeta hos, går på intervju och har en 
passande utbildning för jobbet. Medan andra åker genom företag, betalar en stor summa 
pengar och har inte någon utbildning eller erfarenhet inom något specifikt område. Dessa 
volontärer vet ofta inte på förhand vad det är för typ av organisation de ska arbeta på 
(Bjerneld m.fl., 2006). Detta stödjer Jonssons studie om att de som åker och volontärarbetar 
kommer från en stabil socioekonomisk bakgrund. I västvärlden är det som man kan kalla 
medelklassen en stor del, där man är villig att betala för att åka och arbeta som volontär 
eftersom man anser att det är en investering som senare betalas tillbaka i form av erfarenhet. 
Detta leder till att marknaden för volontärresebyråer är gynnsam. Det framgår också att det 
som är mest populärt är att åka och arbeta på barnhem eller med barn på en skola (Jonsson, 
2012). Du kan välja att stanna både en kort eller lång tid. Ofta är det de som stannar en 
kortare tid som inte har någon utbildning eller specifika kunskaper som behövs hos 
organisationen de åker till. De åker istället iväg för att skaffa sig erfarenhet och få ett äventyr, 
det är ofta dessa resor som benämns som volontärturism (Bjerneld m.fl., 2006). 
 
Många som väljer att åka som volontär till ett utvecklingsland söker efter speciella exotiska 
upplevelser, vilket egentligen inte skiljer sig speciellt mycket från vanliga turister. Att vara 
turist är något som volontärer i stort inte vill definiera sig som, då de ofta anses vara lite 
bättre att vara volontär än turist (Gray & Campbells, 2007). Något som ofta är gemensamt för 
volontärer är viljan att hjälpa andra, känna sig betydelsefulla och få självuppfyllelse. Att 
känna att man faktiskt gör skillnad är också något som är gemensamt för volontärer. Tidigare 
forskning visar också att personlig utveckling är en motivation bland de som volontärarbetar. 
De ser det som en möjlighet att utvecklas när man åker till utvecklingsländer och arbetar 
under de utsatta förhållanden som ofta råder (Bjerneld m.fl., 2006). I vissa fall handlar det om 
att volontärerna vill resa och bo utomlands en längre tid. Det framgick även att vissa söker 
efter en organisation som passar dem medan andra inte vet vad de söker efter. De upplever att 
de inte riktigt vet vem de är och hoppas på att arbetet utomlands ska resultera i att de lär 
känna sig själv bättre (Bjerneld m.fl., 2006). Om anledningen till att åka som volontär inte är 
en osjälvisk handling menar forskning att volontärarbete inte skiljer sig från vanlig turism 
(Gray & Campbells, 2007). 

5.2 Drivkraften till att arbeta som volontär 
 
Att som människan få känns sig betydelsefull och att man gör skillnad, vilket är en typ av 
självförverkligande, skulle kunna beskrivas med hjälp av Maslows behovstrappa. Denna 
modell som beskriver människors behov framkom när Maslow studerade människors behov 
och vad som motiverar vårt beteende. Han upptäckte att vi människor har liknande behov 
som vi försöker tillfredsställa och dessa kan ses som en trappa eftersom vi oftast 
tillfredsställer dessa behov i samma ordning. För att gå vidare till nästa steg i trappan måste 
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föregående behov vara uppfyllt. Nedan finns en bild på stegen, första stegen i trappan är 
grundläggande behov såsom hunger, törst, sömn och sex. Efter det följer behovet av trygghet, 
följt av kärlek, samhörighet och relationer. Fjärde steget i trappan är självkänsla följt av det 
sista steget som är självförverkligande. Det är personer som har alla grundläggande behov 
tillfredsställda, som kan känna sig otillfredsställda och vill uppleva något nytt som når det 
sista steget i trappan. I artikeln som Bjerneld m.fl. (2006) skrivit, där de intervjuat tidigare 
volontärer, framkom det att de intervjuade har bra levnadsförhållanden, de bor i ett tryggt 
land med sin familj och vänner. Däremot beskrev de att de känner sig uttråkade och längtade 
efter en upplevelse där de skulle få utmana sig själva och därmed utvecklas som person. 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Maslows behovstrappa 

 
5.3 Anknytningsteori 
	
Anknytningsteorin växte fram från Bowlbys forskning om barn som separerats från sin 
mamma samt Ainsworths studier om samspelet mellan barnet och mamman. Själva begreppet 
anknytning avser det känslomässiga band som skapas mellan barn och föräldrar. Att vara 
anknuten till någon är en av våra starkaste relationer. Ainsworth menar att anknytningen 
sedan integreras i vår personlighet, där en kan se mönster i hur vi som individer senare i livet 
organiserar våra känslomässiga relationer och sinnesstämningar. Anknytning beskrivs som en 
relation som;  

Fysiska	behov	
Syre,	mat,	vatten,	sömn	&	övriga	kroppsliga	funktioner	

Trygghet	
Att	känna	sig	säker	och	ohotad	i	sin	vardagliga	situation		

Gemenskap	
Vänskap,	familj	och	fysisk	närhet	

Uppskattning	
Självkänsla,	självförtroende	och	respekt	för	

sig	själv	och	andra	

Självförverkligande	
Moral,	kreativitet	och	problemlösning	
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1. Varar under en lång tid. 
2. Som finns till en eller flera personer som inte är utbytbara.  
3. Har en betydande känslomässig roll.  
4. Ömsesidig relation där anknytningspersonen och barnet söker sig till varandra.  
5. Barnet känner obehag vid ofrivillig separation.  
6. Innebär att den som är anknuten söker trygghet, tröst, och beskydd hos sin 

anknytningsperson (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2006). 
 
Författarna menar att anknytningen är något universellt där alla barn, förutom barn med grava 
neuropsykiatriska handikapp, knyter an till sina vårdnadshavare. Dock är det viktigt att se till 
kvalitén i anknytningen snarare än utvecklingen av den, då det är den regelbundna fysiska 
kontakten som avgör om barnet utvecklar en anknytning eller ej. Detta innebär att 
anknytningen utvecklas även till vårdnadshavare som till exempel misshandlar barnet. 
Anknytning och den fysiska kontakten är av sådan vikt för det nyfödda barnet att hen inte 
överlever om ingen tar hand om henom. Ett barn gör allt för att få kontakt med vuxna i sin 
omgivning. När barnet är litet använder hen sig av gråt då ingen människa kan förbli oberörd 
när ett spädbarn gråter, medan ett äldre barn använder sig av sitt leende i hopp om att få 
bekräftelse (Broberg, m.fl. 2006). 
 
Broberg m.fl. menar att ett barns förmåga att utveckla anknytningsrelationer kan påverkas av 
en så kallad kritisk eller känslig period. De menar att barn som är yngre än två år och vistas 
på institution i mer än sex månader, där det är rullande personal som har hand om 
omvårdnaden om barnet, inte får möjlighet att utveckla och behålla en känslomässig relation 
till någon vuxen. Detta i sin tur leder till att barnet får svårare att utveckla 
anknytningsrelationer. Broberg m.fl. menar även att denna effekt inte helt och hållet kan 
upphävas vid senare goda relationserfarenheter. Barn som efter två års ålder redan hunnit 
skapa en selektiv anknytning, tar inte samma skada som barn under två år som utsätts för 
denna typ av institution (Broberg m.fl. 2006). Forskning har även visat att kognitiva 
utvecklingsproblem samt distanslöst beteende är vanligare bland de barn som tillbringat en 
längre på institutioner (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008).   
 
En konsekvens av att långvarigt vara separerad från sin anknytningsperson menar Bowlby är 
ett aggressivt beteende mot både andra barn och vuxna. Det är vanligt att barn som är 
utåtagerande har haft splittrade uppväxtförhållanden eller varit separerade från sin/sina 
anknytningspersoner. I dessa situationer har barnets anknytningssystem varit aktiverar men 
inte blivit “bemött”. Det är situationer som dessa, där barnets anknytningssystem är aktiverat 
och hur föräldrarna bemöter det, som barnets anknytningsmönster till föräldrarna bygger på 
(Broberg m.fl. 2006).   

5.4 Anknytningsmönster 
 
En trygg anknytning skapas genom att föräldern är tillgänglig och hen är förstående mot 
barnets behov. Detta leder till att barnet har tilltro till att hen får skydd och tröst hos sina 
föräldrar och därmed vågar visa sina känslor och behov. Med en trygg anknytning vågar barn 
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vara nyfikna och utforska sin omgivning eftersom de vet att föräldrarna finns tillgängliga för 
dem om det skulle behövas (Broberg m.fl. 2006).  
 
Barn som har utvecklat en otrygg och undvikande anknytning till sina föräldrar visar ett litet 
behov av att ha sina föräldrar som trygg bas utan de tenderar till att undvika sina föräldrar. 
När dessa barn blir lämnade av sina föräldrar gråter de sällan. Eftersom att de vid upprepade 
tillfällen blivit avvisade av sina föräldrar har de skapat en strategi till att klara sig själv och 
förnekar sitt behov av att få tröst och skydd. När föräldern sedan kommer tillbaka till barnet 
undviker barnet ofta att ha ögonkontakt med föräldern vilket tyder på att barnet blev ängsligt 
när föräldern lämnade hen. Barnet vill dock inte visa detta för föräldern för att undvika att bli 
avvisade igen. Barn med otrygg och undvikande anknytning känner både oro och rädsla men 
visar sig självständig utåt (Broberg m.fl. 2006).  
 
Om en otrygg och ambivalent anknytning skapats mellan barnet och föräldern sker ofta 
samspelet mellan dem på föräldrarnas villkor. Ibland svarar föräldern på barnets signaler efter 
vad barnet vill och ibland svarar de utifrån sina egna behov. Detta leder till att föräldern blir 
oförutsägbar för barnet som får svårt att i förväg veta hur föräldern ska reagera. Även när 
barnet får närhet av föräldern så fortsätter anknytningssystemet att vara igång eftersom barnet 
ständigt visar sina anknytningsbehov. Barnet lär sig inte att hen kan styra föräldern genom 
sina signaler eftersom omvårdnaden alltid är på förälderns villkor. Därmed är barn som har 
en ambivalent anknytning ibland passiva och ibland bevakar föräldrarna för att försäkra sig 
om deras närhet och skydd (Broberg m.fl. 2006).   
 
De tre ovanstående anknytningar har gemensamt att barn och förälder har haft en så pass 
konsekvent relation att de hunnit etablera ett organiserat anknytningsmönster. Barn har 
tillsammans med sina föräldrar haft möjlighet att forma en inre arbetsmodell som 
tillvägagångssätt för att få sitt behov av anknytning bemött (Broberg m.fl. 2006).  
 
Man har sett att anledningen till att barn utvecklar en desorganiserat anknytning, där barnet 
saknar klara anknytningsmönster, är på grund av att anknytningspersonerna på ett eller annat 
sätt inte hjälpt barnet att reglera sin stress och få anknytningssystemet i viloläge. Med hjälp 
av salivprov har man kunnat studera nivåerna av stresshormonet kortisol hos barn och också 
sett ett samband med höga halter av kortisol och desorganiserat beteende vilket har använts 
för att kunna förklara varför barn får kollapsat beteendemönster när de är stressade (Broberg 
m.fl. 2008). Barn som har en desorganiserad anknytning tillhör ofta de man anser är 
riskgrupper. Dessa riskgrupper är barn som vuxit upp med föräldrar med missbruk, psykisk 
störning och föräldrar som vanvårdar eller misshandlar barnen fysisk eller psykiskt 
(Hagström, 2010). Dessa barn har svårt för att veta hur de ska förhålla sig till sin förälder i 
stressade situationer för att få trygghet och skydd. Detta för att desorganiserad anknytning 
ofta orsakas av att anknytningspersonen är en person som väcker rädsla hos barnet och 
samtidigt är den person som barnet ska söka skydd hos, vilket blir en svår situation för barnet. 
En konsekvens av att växa upp med desorganiserad anknytning är att senare få svårigheter 
som beteendeproblem, känslomässiga och kognitiva problem (Broberg m.fl. 2006). 
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För äldre barn, tonåringar samt vuxna pratar man ofta om anknytningen, det vill säga: trygg, 
otrygg och desorganiserad anknytning, som personlighetsdrag hos barnet, snarare än den 
relation som barnet befinner sig i (Broberg m.fl. 2006). Ett nyckelbegrepp för lite äldre barn 
är tillgänglighet och att vara där för barnet. Författaren menar att ju säkrare ett barn är på 
dennes anknytningspersoner desto lugnare och friare blir barnet att utforska världen. Det är 
även de tidiga erfarenheterna av att anknytningspersonerna tog sig tid att prata, lyssna och se 
barnet i ögonen när barnet berättar något hemskt, som att denne blir mobbad eller liknande, 
som gör att barnet även i fortsättningen vågar berätta när något hemskt hänt. För att detta ska 
bli möjligt krävs det att anknytningspersonen har tillräckligt med tid, för att det ska finnas 
möjlighet för barn och anknytningsperson att skapa en lugn samvaro där det kan berätta 
viktiga saker för varandra (Broberg m.fl. 2006).  
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6. Metod 
 
Ett abduktivt förhållningssätt tillämpades i denna studie, vilket innebär en pendling mellan 
data, teorier och redan kända kunskaper om volontärarbete, dess syfte och konsekvenser. 
Detta för att se mönster för att provisoriskt förklara den mest sannolika slutsatsen (Fejes & 
Thornberg, 2015).  

6.1 Datainsamling  
 
Vid insamlingen av materialet har kvalitativa intervjuer används för att få intervjupersonernas 
synvinkel och deras erfarenheter, samtidigt som det fanns specifika frågor som vi ville få svar 
på (Kvale & Brinkmann, 2014). De intervjuade personerna hade tidigare volontärarbetat eller 
var personer som arbetade inom organisationer som förmedlar volontärer samt barnhem. 
Intervjuerna med de tidigare volontärerna skedde via Skype eftersom vi befann oss på olika 
platser i landet. Trots att subtila uttryck inte analyseras i studien användes Skype för att bidra 
med en mer seriös känsla. Detta beslut togs i samråd med intervjupersonerna då vi sedan 
tidigare känner till varandra. Att kunna se varandra innebär också att det är enklare att 
bekräfta intervjupersonen med nickningar vilket kan ge en känsla av trygghet till 
intervjupersonen.  
 
Eftersom att volontärers egna berättelser och upplevelser är i fokus har semistrukturerade 
intervjuer använts. Det innebär att en intervjuguide förbereddes innan intervjuerna som 
byggde på åtta öppna frågor som utgick från studiens frågeställningar (Bryman, 2011). Att 
intervjun utgår får en intervjuguide innebär att intervjupersonen får stor frihet att utveckla 
sina svar. Denna metod innebär stor flexibilitet och ett aktivt lyssnande för att kunna ställa 
följdfrågor utifrån vad intervjupersonen svarar eller en uppmuntran om att de ska berätta mer 
(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Det var anledningen till att två intervjuare deltog 
vid varje intervju. Intervjuerna spelades in vilket intervjupersonerna var informerade om och 
även gett samtycke till. Detta gjordes för att allt fokus skulle vara på intervjun och vad som 
sägs utan att behöva tänka på att ta anteckningar (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Intervjuerna med organisationer skedde skriftligen eftersom dessa personer är väldigt 
upptagna. Tanken var därmed att det underlättar för dem att slippa boka upp en tid, utan de 
har möjlighet att svara på frågorna när tillfälle ges. En nackdel med detta tillvägagångssätt är 
att följdfrågor inte kan ställas för att få ett mer utvecklat svar. Dessa intervjuer skedde på 
engelska och översattes sedan vid transkriberingen till svenska. 

6.2 Urval och bortfall  
 
Strategiskt urval användes i studien, vilket innebär att intervjupersonerna blev utvalda efter 
kännedom om att de kan besvara studiens frågeställningar (Trost, 2012). Kraven på 
intervjupersonerna i denna kategori var att de har volontärarbetat i minst 3 månader med barn 
under åren 2015-2016. Dessa intervjupersoner faller även inom ramen för den största gruppen 
som åker och arbetar som volontär internationellt, alltså tjejer mellan 20- 25 år (Jonsson, 
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2012). Genom samma bekvämlighetsurval intervjuades personer som arbetar med att 
förmedla volontärer samt personal på barnhem, som har volontärer, för att besvara 
frågeställningarna.  
 
Åtta intervjuer planerades, tre av dem skedde muntligt med tidigare volontärer. Till 
resterande fem skickades intervjuformulär ut, dessa var alla personer inom organisationer 
som antingen arbetade med att förmedla volontärer eller på barnhem där volontärer arbetar. I 
denna studie uppstod ett bortfall på tre intervjuer vid datainsamlingen eftersom formulären 
aldrig besvarades, vilket minskade datan på organisationerna syn markant. Bortfall i en studie 
kan dels handla om att någon eller några väljer att inte delta i studien eller att de inte svarar 
på de frågor som studien önskar att få svar på (Bryman, 2012). Eftersom denna studie inte är 
jämförande eller generaliserbar kan de antas att bortfallen inte har någon märkbar påverkan 
på studien som helhet.   

6.3 Analysmetod 
 
De inspelade intervjuerna transkriberades för att på ett lättare sätt kunna få en överblick över 
intervjusvaren samt se likheter och olikheter i analysen. Utskrifterna av intervjuerna är inte 
ordagranna och pauser eller emotionella uttryck har inte noterats. Detta för att inga subtila 
uttryck kommer att tas med i analysen. Tematisering är den analysmetod som användes i 
denna undersökning. Redan under transkriberingen startades en analys om vad som sagt 
under intervjun. Sedan lästes transkriberingarna ett flertal gånger och teman togs fram ur 
materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Tematisering är en vanlig analysmetod inom kvalitativ forskning. Det finns inget bestämt 
tillvägagångssätt vid tematisering utan kan göras på olika sätt. Genom att läsa 
transkriberingarna ett flertal gånger, blev det möjligt att identifiera flera teman i svaren. Olika 
meningar sammanfördes därefter under relevanta teman. Bland volontär intervjuerna sattes 
dessa teman senare samman i tre stora teman. Bland organisation intervjuerna resulterade det 
i två stora teman, som tydligare besvarade studiens frågeställningar. I detta steg avidentifieras 
intervjupersonerna genom att talspråk togs bort men i övrigt kvarstår intervjupersonernas 
språk (Bryman, 2011). Intervjupersonerna har sedan fått läsa och eventuellt kommentera 
deras respektive intervjutext för att bekräfta att de uppfattats korrekt (Kvale & Brinkmann, 
2014).   

6.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Det tre begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet används för att mäta en studies 
vetenskapliga nivå (Bryman, 2011). Nedan kommer dessa begrepp främst presenteras hur det 
används inom kvalitativa studier. Reliabilitet innebär att om någon annan gör samma studie 
vid ett senare tillfälle ska resultatet bli detsamma. Vilket är svårt för en kvalitativ studie 
eftersom det förutsätter att intervjupersoner inte ändrar sina svar under en intervju eller ger ett 
annat svar till en annan intervjuare. Det går heller inte att rekonstruera den sociala miljön, 
som har en stor påverkan på att den andra forskares resultat ska kunna jämföras med det den 
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första forskaren kom fram till. I studien strävades det efter högre reliabilitet genom att i 
metodkapitlet så tydligt som möjligt redogöra varje steg i hur vi gått tillväga i genomförandet 
av denna studie. För att studien ska ha validitet ska studien faktiskt undersöka det som avses 
att undersökas utifrån genomförande och metoder som används i studien. Detta, till skillnad 
från reliabiliteten, är en styrka i kvalitativa forskningar. Då forskare vid en kvalitativ studie 
spenderar mycket tid med intervjupersonerna, kan forskaren därmed försäkra sig om att 
intervjupersonerna har uppfattats rätt (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). Detta har 
även gjorts i denna studie då den sammanställda intervjun skickades tillbaka till 
intervjupersonen som fick läsa den, för att säkerställa att de inte har blivit misstolkade. 
Reliabilitet och validitet uppnås genom att noggrant och systematiskt arbeta genom hela 
forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2015). Denna studie genomfördes med 
semistrukturerade intervjuer vilket innebär en minskad reliabilitet. Detta eftersom 
semistrukturerade intervjuer handlar till stor del om följdfrågor, vilket kan variera mycket 
beroende på vem som håller i intervjun (Bryman, 2011). Denna metod och att ett få antal 
intervjupersoner deltog i studien medför att denna studie inte kan generaliseras till en större 
population. Däremot kan eventuellt en kvalitativ studie generaliseras till en teori eller en så 
kallad måttlig generalisering. Detta innebär att vissa delar från en undersökning kan ses som 
ett exempel på en förklaring i en större skala (Bryman, 2011).  

6.5 Etiska överväganden  
 
Det finns fyra forskningsetiska huvudprinciper; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa finns till för att ge riktlinjer mellan forskaren 
och intervjupersonen och även har tillämpats i denna studie. (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Det första kravet av de fyra huvudprinciperna är att alla de som berörs av forskningen ska 
vara informerade om forskningens syfte. Intervjupersonerna i denna studie var även 
informerade om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverka om de 
ville fram till att de läst och godkänt transkriberingen. De var även informerade om att den 
information de gav bara kommer att användas till denna forskning, vilket också är en del av 
informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet innebär att deltagaren själv har 
rätt att bestämma om sitt deltagande. De hade rätt att själv bestämma hur länge de ville delta i 
studien och på vilka villkor. Intervjupersonerna blev skriftligen tillfrågade om de ville delta 
och därmed inhämtades samtycke av dem. De hade rätt att avbryta sin medverkan utan att de 
skulle få några negativa konsekvenser för dem (Vetenskapsrådet, 2002). Alla personuppgifter 
har förvarats och använts på ett sätt så att inga obehöriga kunnat ta del av informationen, 
vilket är en fråga om sekretess och offentlighet. Detta innebär att intervjupersonerna 
avidentifierades för att utomstående inte skulle kunna härleda vem citat och liknande kom 
ifrån. Intervjuinspelningar och transkriberingar har raderats efter att studien publicerats. Med 
tanke på att intervjupersonerna känner varandra och även oss, slogs intervjupersonernas 
uttalande ihop i resultaten. Inga personuppgifter lämnas ut och staden där barnhemmen var 
belägna kommer inte att benämnas utan endast landet, detta för att öka konfidentialiteten 
(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter av personer som 
ingår i studien, endast används i denna forskning. Riskerna har övervägts för att resultaten 
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skulle kunna användas på felaktigt sätt, det vill säga för beslut eller åtgärder som har direkt 
påverkan för den enskilde (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa risker ansågs vara så pass små i 
denna studie att den var värd att genomföras.     

6.6 Genomförande  
 
Denna kvalitativa studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer som sedan med hjälp 
av tematisering analyserades för att tolka och förstå innehållet. Intervjupersonerna valdes 
utifrån ett bekvämlighetsurval, där personer som antogs kunna besvara frågeställningarna 
intervjuades. För att hitta teman, lästes det transkriberade intervjuerna ett antal gånger. Efter 
det kunde meningar plockas ut och sättas samman under teman som sedan presenterades med 
resultatet och även analyserats (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Under hela 
studien har även de etiska riktlinjerna tagits i beaktning samt har det strävats efter att uppnå 
validitet och reliabilitet i så stor utsträckning som möjligt.  
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7. Empiri 
 
Nedan kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Först presenteras resultaten från 
intervjuerna med volontärerna och följs sedan av intervjuerna med organisationerna. 
Resultaten för både organisationerna och volontärerna presenteras utifrån de tre teman som 
identifierades i intervjuerna: syftet med volontärarbete, relation till barnen och upplevelser 
under tiden som volontär. Det sista temat berör endast volontärerna.    

7.1 Syfte med volontärarbete 
 
Den största motivationen bland intervjupersonerna till att åka och arbeta som volontär var att 
hjälpa och göra skillnad. Att arbeta med barn var inte självklart för alla, en av dem var även 
intresserad av att arbeta som volontär med djur. För många var det en kombination av att resa 
en längre tid samt att få upplevelser och erfarenheter. En av de intervjuade funderade på att 
studera utomlands, innan hon bestämde sig av ekonomiska skäl, att arbeta som volontär. För 
en annan av intervjupersonerna kom idén efter att hon besökt ett barnhem i ett annat land för 
en dag, där hon blev väldigt tagen och kände att hon ville göra skillnad.   
 

När jag började googla mer på ”…/Ortnamn/…” förstod jag att det var en häftig stad 
med allt man kan göra, naturen och så. Först förstod jag inte hur det gick ihop, att 
volontärarbeta i en stad som var så väl uppbyggd men sedan läste jag om 
gängkriminaliteten och det var de jag fastnade för. Det var en blandning av nytta och 
nöjen. Jag ville göra skillnad på nåt sätt men ändå var det ju en resa som jag ville 
uppleva.  

 
I en fråga om vad volontärerna ansåg vara det generella syftet med volontärarbete svarade de 
att det handlar om att byta kunskaper med varandra och att bidra med något. Att arbeta som 
volontär med barn menade intervjupersonerna, handlar till stor del om att stärka och inspirera 
barnen. De sa också att det i en stor utsträckning handlar om att volontären ska föra vidare det 
hon upplevt under sin tid som volontär. Detta för att visa på att hjälp behövs i andra delar av 
världen, till människor här hemma.  
 

 Att vi i väst ska komma och få en inblick i hur det är i andra delar av världen och 
komma tillbaka till Sverige och förstår hur det kan se ut och att vi måste göra något 
åt det. Det är nog mer för vår egen skull än deras. 

 
När de väl var på plats hade alla intervjupersoner tänkt att de skulle vara mer behövda och en 
av intervjupersonerna hade förväntat sig att omständigheterna skulle vara värre. Alla hade 
förväntat sig att det skulle finnas tydliga arbetsuppgifter, vilket det inte fanns. Det visade sig 
att det låg mycket eget ansvar på volontärerna om att själva hitta på arbetsuppgifter. En av 
intervjupersonerna ansåg att detta var bra eftersom det ledde till att hon utvecklades mycket. 
De övriga kände sig emellanåt, framförallt i början, överflödiga på organisationen de arbetade 
på.  
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7.2 Relationen till barnen 
 
När intervjupersonerna beskrev sina första dagar på sitt volontärarbete, upplevde de att den 
första dagen blev de behandlade som en diamant, där de hade alla barns uppmärksamhet. 
Barnen var väldigt närgångna och slängde sig i armarna på intervjupersonerna. Redan dagen 
där på var den uppmärksamheten borta och det var mer upp till volontärerna att försöka ta 
kontakt med barnen. En av intervjupersonerna upplevde att personalen på boendet inte heller 
var intresserade av vem hon var eller vad hon kunde bidra med. 
 

Första intrycket var att barnen var väldigt öppna och man blev liksom väldigt
  omtyckt. Det fick en att tänka efter lite, till exempel, om jag träffar en 
främmande människa, så är ju inte det första jag gör att springa fram och krama den. 
Det gjorde de här små barnen från första stund, de var väldigt närgångna och man 
märkte direkt att de behövde mycket närhet och uppmärksamhet. Jag förstod direkt att 
det inte är något som är vanligt i deras vardag och deras familjeförhållande. 

 
Att skapa en relation till barnen tyckte alla intervjupersonerna var väldigt olika från barn till 
barn. Det berodde framförallt på hur gammalt barnet var. De yngre barnen var lättare att få 
kontakt med eftersom de hade så pass stort behov av närhet och kärlek. Däremot var det 
svårare att få en djupare kontakt med dem. En av intervjupersonerna menade att det lätt blev 
att de barn som hördes mest, också fick mest uppmärksamhet. Bland de äldre barnen förklarar 
volontärerna det som vilken relation som helst, där det måste finnas kemi och ett intresse för 
varandra. En av intervjupersonerna upplevde att de äldre och, som hon beskrev dem “mest 
skadade”, var svåra att få kontakt med. Hon tänkte att detta berodde på att de hade en liten 
tillit till vuxna och var medvetna om att volontärerna bara var där tillfälligt och kommer att så 
småningom att åka hem. En annan av intervjupersonerna upplevde det annorlunda och 
beskrev det såhär; 
 

De barnen som öppnade upp sig direkt var de barn som hade stora problem hemma, 
så de fick nog inte så mycket närhet och uppmärksamhet hemma så de är klart de ville 
ha de nu. De var framförallt en tjej som klamrade sig fast vid mig i början. Efter en 
tid fick hon kanske ett lugn inom sig, kanske för att hon hade mig som en vuxen trygg 
punkt.  

 
Alla tre intervjupersoner beskrev att relationen till barnen förändrades efter att tag när, vad 
intervjupersonerna upplevde, barnen märkte att volontärerna återkommer till barnhemmet 
varje dag. Det var då lättare att skapa en relation med barnen. En av intervjupersonerna 
upplevde detsamma gällande personalen på hemmet, när de noterade att hon kommer tillbaka 
började de visa intresse för henne. Vissa av barnen lärde volontärerna känna, när de endast 
hade några få veckor kvar. Orsaken till detta tänkte intervjupersonerna var att barnen var 
tvungna att se att volontärerna är återkommande, innan de ville börja bygga en relation.   
 
En av intervjupersonerna arbetade på en förskola i Sverige och beskrev relationsprocessen 
som väldigt annorlunda med barnen på barnhemmet jämfört med barnen i Sverige. Hon 
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menade att det går fortare att skapa en djupare relation till barnen på förskolan i Sverige. 
Detta på grund av att dessa barn redan hade en tillit till vuxna, medan det tog lång tid för 
barnen på barnhemmet att våga lita på att man var en snäll vuxen. En annan skillnad hon 
noterade var att barnen på barnhemmet hade mycket större behov av att få bekräftelse än barn 
i Sverige.  
 
När det väl skapats en relation mellan intervjupersonerna och barnen var det ofta inte många 
veckor kvar av deras tid på organisationen. När tiden sedan började närma sig sitt slut 
upplevde alla att det var svårt att förbereda barnen på att de snart skulle åka. Orsaken till detta 
var att barnen hade svårt att uppfatta tid. Vissa av volontärerna pratade öppet med barnen 
under hela perioden om att de bara hade en begränsad tid tillsammans. Barnhemmet hade haft 
volontärer förut och barnen var medvetna om hur det fungerar och började tidigt fråga när 
intervjupersonerna ska åka och om de kommer tillbaka. Trots att de berättade för barnen i 
förväg att de t.ex. bara har en vecka kvar var det inte förrän dagen de skulle åka som det gick 
upp för barnen.      
  
Att barnen eventuellt såg dem som en i mängden var något som alla intervjupersonerna 
pratade om. De beskrev även att de tror att de har haft en relativt stor betydelse för barnen 
just där och då men resonerade lite olika vad det gäller betydelsen för en längre tid. En av 
intervjupersonerna uttryckte att hon hoppas att hennes tid som volontär kan ha lett till att 
barnen kanske fick en annan syn på vuxna. Nedan ses ett citat som visar hur en annan 
volontär tänker angående det;  
 

För stunden när man gör roliga saker betyder det nog mycket, att de får avbrott från 
sin vardag och sina tankar. Kanske gav det dem något i längden, men jag tror inte jag 
har förändrat deras liv direkt. 

 
En av dem sa att det är klart att volontärer bidrar med något, men menar att barnen i 
Kapstaden kommer från förhållanden där de har fått klara sig själv och kanske inte litar på 
människor. För dessa barn, kanske det faktum att det kommer volontärer som är där för deras 
skull och som sedan åker och lämnar dem, gör att tilliten till människor blir ännu mindre. 
Hon menar även att denna bristande tillit kan vara svår att bygga upp hos barnen.  

7.3 Upplevelser under tiden som volontär  
 
Intervjupersonerna beskrev hur de upplevde sin resa. Många av dem beskrev resan som 
utvecklande för dem själva. En av intervjupersonerna fick en emotionell chock när hon först 
kom ner;  
 

Jag grät varje kväll när jag pratade med mamma. Det kom som en chock, hur de här 
små barnen lever, med alla droger och kriminalitet. Det är ju inget jag är van vid att 
se. Jag blev tagen av att se de här barnen springa omkring i det där sammanhangen, 
med den omgivningen som fanns runt om dem. 
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Alla beskrev att de lärt sig otroligt mycket om både sig själv, andra delar av världen och olika 
kulturer. De lärde sig att uppskatta och att ta vara på det de hade mer. De fick även känna sig 
uppskattade och värdefulla under deras tid i Kapstaden. En av intervjupersonerna berättade 
att hon kände sig otroligt omtyckt och fylld av kärlek när hon åkte därifrån. 
 

Jag lärde mig så himla mycket, egentligen var det nog jag som fick mest ut av 
volontärarbetet. Jag lärde känna mig själv, då man tog ner allt till en grundlig nivå, 
jag menar att någon bara är i behov av en kram. Jag lärde mig att se skillnader och 
uppskatta saker, för det är ju verkligen inte självklart allt vi har. Det vet man ju, men 
det blir liksom mer verkligt när man ser det med egna ögon.  

 
En av de intervjuade hade tidigare arbetat som volontär i ett annat afrikanskt land i två 
veckor. Hon jämförde det och sina tre månader på det aktuella barnhemmet och berättade att 
hon kände sig mer behövd i det andra landet där de hade större brist på personal. Där arbetade 
hon likadant som resten av personalen och hade därmed tydligare arbetsuppgifter. Hon 
upplevde även att det var lättare att skapa en relation med barnen i det landet. Under hennes 
två veckor, fick hon starkare band med dessa barn än barnen på det aktuella barnhemmet. 
Hon tänkte att det berodde på att de barnen hade ännu större behov av närhet.   
 
Alla av intervjupersonerna ansåg att deras roll på organisationen var oklar, både för dem 
själva, barnen och personalen. En av de intervjuade tror att organisationen inte ansåg att hon 
uppfyllde något syfte där utan att de isåfall var pengar som organisationen fick för att de tog 
emot henne. Hon beskrev även att det fanns förväntningar på att hon som volontär skulle 
anordna en rolig dag med aktiviteter utöver det vanliga. En annan av de intervjuade som 
upplevde att det var svårt att hitta sin plats bland barnen förklarade det på följande sätt; 
 

För de är också mycket att dom kommer från dom förhållande som dom gör och är 
barn så dom förstår inte hur viktigt det är för dom att kanske ta nytta av en volontär 
som kommer från ett mer välstrukturerat samhälle som vi har i Sverige. 

 
En annan av de intervjuade upplevde att det fanns förväntningar från både personal och barn 
på att hon skulle ge dem presenter. En förklaring till detta är att tidigare volontärer hade 
lämnat presenter, vissa större saker som en platt-tv. Detta anser hon gav fel uppfattning till 
organisationen om syftet med volontärer. Det bidrog även med fel uppfattning till barnen som 
frågade om hon skulle ge dem något när det var dags för henne att åka hem.  
 

För vi kommer dit och är vita och rika i deras ögon liksom ‘här kommer dom med lite 
pengar, skulle man kunna få lite?’ De är helt förståeligt, dom grabbar väl tag i vad 
dom kan. 
 

Hon beskrev att det var delade meningar hos personalen om att ge gåvor till barnen. Hon 
berättade att grundtanken från barnhemmet var att volontärer kunde bidra med nödvändiga 
saker som kläder eller hygienartiklar. Personalen antydde dock mer på att de skulle anordna 
upplevelser för barnen så att de kan ha roligt för en stund och ge dem ett minne än att ge dem 
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materiella saker. Samtidigt var det vid ett tillfälle en i personalen som bad henne köpa en 
mobiltelefon till ett enskilt barn vilket intervjupersonen sade nej till. Hon kände att det hon 
bidrar med är hennes tid som hon spenderar med barnen och stöttar dem.     
 

7.4 Organisationer 

Syfte med volontärarbete 
 
Volontärer behövs inom en organisation som ett barnhem för att hjälpa till med uppgifter och 
aktiviteter med barnen så att personalen på barnhemmet kan åstadkomma mer. De hjälper och 
stärker organisationen i vad de gör och är en stor hjälp i det dagliga praktiska arbetet, beskrev 
en intervjuperson som arbetar på ett barnhem. Hon ansåg också att volontärerna ger väldigt 
mycket av sig själva och spenderar mycket tid med barnen, vilket är värdefullt för dem.  
 
En annan intervjuperson ansåg att volontärarbete är bra för att byta kunskap, lära sig om olika 
kulturer och få mer förståelse för varandra. Volontärerna bidrar även med kärlek och närhet 
vilket dessa barn har stort behov av. De blir förebilder för barnen, kan stötta dem och få dem 
att tro på sig själva. Hon beskrev vidare att om en volontär är öppen och lyhörd om hur 
organisationen arbetar kommer man ha en positiv påverkan eftersom man blir en extra resurs 
för barnhemmet. Volontärer kan bidra med nytänk och eventuellt starta någon form av 
aktivitet som eventuellt kan fortsätta även efter att volontären slutat.  
 
Varför man väljer att åka som volontär tänkte en av intervjupersonerna kunde bero på att de 
vill lära sig om ett annat land och de problem som finns inom det landet. Hon tänkte även att 
de vill göra skillnad för människor under deras tid som volontär. Den andra uttryckte att man 
åker som volontär för att man vill känna sig behövd, lära sig mer om andra kulturer och få 
ökad förståelse för hur saker fungerar i andra delar av världen. En negativ konsekvens som en 
av intervjupersonerna kunde se med volontärarbete var att organisationer endast använder sig 
av volontärer. I de fall minskar det arbetstillfällen i landet då det inte anställs personal lokalt.  

7.5 Relation till barnen 
 
Intervjupersonerna ansåg att de flesta av barnen tycker väldigt mycket om volontärerna, 
eftersom att de ger barnen individuell uppmärksamhet. Det ger barnen möjligheten att skapa 
en relation med volontärerna. Vidare ansåg en av intervjupersonen att uppmärksamheten som 
volontärerna ger barnen är nyttigt för dem. Intervjupersonerna sa dock att vissa barn skapar 
ett starkt band till volontärerna, vilket kan vara svårt för barnet att hantera. Organisationen 
har haft många volontärer och barnen är vana vid att de kommer och går. Hon poängterade 
dock att volontärerna blir väldigt saknade när de åker eftersom de fyllde en lucka och ett 
behov hos barnet under den tiden det var där. 
  
Den framkom även att det är viktigt att volontärerna inte får en för nära relation till barnen, 
just på grund av att volontären tillslut måste åka hem. Samtidigt är det viktigt att barnen får 
känna sig uppskattade, omtyckta, värdefulla och får uppleva känslan av att någon bryr sig om 
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dem. Hon menar att utsatta barn får tillfälliga relationer till människor som sedan lämnar dem 
kan påverka barnen negativt om detta inte sköts på rätt sätt. Det är därför viktigt att man 
pratar om avslut och att det inte alltid behöver vara något negativt. Med yngre barn anser en 
av intervjupersonerna att det är viktig att man stannar en längre period, minst två månader.  
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8. Analys  
 
I detta avsnitt analyseras resultatet, det tolkas och förklaras med hjälp av de teoretiska 
utgångspunkterna som presenterats tidigare i texten. Resultatet från både volontärer och 
organisationer analyseras tillsammans, för att på ett tydligare sätt besvara studiens 
frågeställningar.  

8.1 Syfte med volontärarbete 
 
Som tidigare forskning visar på är ofta viljan att hjälpa utsatta barn orsaken till att åka och 
arbeta som volontär. Detta framkom även i samtliga intervjuer i denna studie. Både tidigare 
forskning och dessa intervjuer visade på att många såg volontärarbete som en chans till att 
vara utomlands en längre period, få ett äventyr och samtidigt uppleva ett annat land (Bjerneld 
m.fl., 2006; Gray & Campbells, 2007). En av de intervjuade berättade att valet att åka till den 
stad hon åkte till, påverkades av det faktum att det var en stad med så mycket att erbjuda. 
Gemensamt för alla våra intervjuade var att de inte hade något speciell utbildning för 
volontärarbetet och stannade tre månader, vilket kan ses som en kortare tid för arbete med 
barn. De hade alla åkt genom ett företag och därmed betalt för det. Tidigare forskning 
benämnde det som stora summor pengar, medan en av de intervjuade ansåg att volontärarbeta 
var ett bra alternativ för att vara utomlands en längre tid utan att betala enorma summor 
(Bjerneld m.fl., 2006). Att resa, till exempel backpacka, runt i världen idag, anser författarna 
av denna studie, också kostar väldigt mycket. När du åker som volontär köper du ett paket, du 
får boende, ofta med andra volontärer, sysselsättning och eventuellt någon upplevelse i form 
av en mindre utflykt på köpet. Vi tänker att i det stora hela kanske det inte skiljer sig så 
mycket i pris och i värde för vad man få jämfört med att resa på egen hand. Jonsson menar att 
åka och arbeta som volontär är en investering som senare kommer att betalas tillbaka i form 
av erfarenheter. Endast en av de intervjuade hade som ett motiv att lära sig nya saker och få 
nya erfarenheter, men efteråt hade samtliga sagt att de lärt sig otroligt mycket (Jonsson, 
2012).  
 
En förklaring till viljan att volontärarbeta kan vara Maslows behovstrappa. Om individer har 
de fyra första stegen i behovstrappan uppfyllda, kan man komma till en punkt då man vill 
göra något mer. I Maslows (1943) behovstrappa benämns detta steg som självförverkligande 
där man gör något betydelsefullt och blir den bästa versionen av sig själv. Det kan tänks att 
alla de intervjuade volontärerna hade de övriga trappstegen i behovstrappa uppfyllda. Därmed 
kan det ses som att de intervjuade som valt att åka och arbeta som volontär, tar det sista steget 
i behovstrappan där de få hjälpa och bidra med något för dem som har de sämre ställt.  
 
Samtliga intervjudeltagare hade svårt att beskriva sina förväntningar som de hade innan de 
åkte iväg. De hade svårt att förvänta sig något eftersom det var något helt nytt som väntade 
dem. Efteråt beskrev en av intervjupersonerna att hon hade förväntat sig mer misär. Alla hade 
de alltså åkt iväg till ett främmande land för att hjälpa andra människor utan att riktigt veta 
vad de skulle förvänta sig. Det blev alltså ett äventyr som med största sannolikhet skulle 
komma att påverka dem som person mycket (Bjerneld m.fl., 2006). Det är därför inte konstigt 
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att samtliga kände att de utvecklades och lärde känna sig själv mycket under den period de 
volontärarbetade. De fick även en bekräftelse i form av den kärlek barnen visat för dem. Det 
framkom dock att i efterhand upplevde volontärerna att det var dem själva som fick mest ut 
av det hela och att en av dem ansåg att syftet volontärarbete är att vi i väst ska få se hur 
verkligheten kan se ut på andra platser i världen.  

8.2 Relationen till barnen 
 
Vi tänker att eftersom barnen på barnhemmen bor tillsamman med många andra barn räcker 
personalen helt enkelt inte till. Intervjupersonerna beskrev relationen som en väldigt viktigt 
del i volontärverksamheten. Både organisationerna och volontärerna menade att 
volontärernas huvuduppgift är att ge barnen den uppmärksamheten som de annars inte får. 
Volontärerna beskrev även att den första dagen på barnhemmet, fick volontärerna en enorm 
uppmärksamhet av barnen. Detta intresse hade dock redan svalnat till nästa dag och det var 
sedan upp till volontären själva att ta kontakt med barnen. Det här kan man koppla till 
barnens tidigare hemförhållanden och deras anknytningsmönster. Eftersom en förutsättning 
för att ett barn ska våga ta kontakt och skapa nya kontakter är att barnet har en trygg 
anknytning. En trygg anknytning medför att barnet vet att hen får tröst och skydd från sina 
anknytningspersoner om hen behöver (Broberg m.fl, 2006). Volontärerna beskrev även att 
relationsprocessen till barnen var väldigt olika, men att det ofta var lite svårt att komma 
barnen nära och få dem att öppna upp sig. Detta tänker vi att anknytningsmönstret har en 
bidragande faktor till. Barn som är uppvuxna i institutionell miljö, där det är olika personer 
som tar hand om barnet, får inte möjlighet att utveckla känslomässiga relationer (Broberg 
m.fl. 2006). Volontärerna menade även att de äldre barnen som hade varit med om värst 
saker, ofta inte ville ha kontakt med dem. Däremot visade de yngre barnen som varit med om 
liknande saker, stort intresse eftersom de fortfarande hade så stort behov av uppmärksamhet 
och hade lättare att öppna upp sig än de äldre. Man skulle kunna förklara detta med det 
faktum att de spenderat en längre tid på institution, där personal bytts ut och därmed även 
relationer brutits. Som Broberg m. fl. skriver får även barn som tillbringat en längre tid på 
institutioner svarare att utveckla anknytningsrelationer senare i livet (Broberg m.fl. 2006).  
 
Det framkom även att de barn som var mest högljudda och syntes mest också fick mest av 
volontärernas uppmärksamhet. Vi tänker att detta beteende hos barnen kan vara ett tecken på 
att barnet har en otrygg och ambivalent anknytning, där samspelet mellan barn och 
anknytningsperson ofta sker på anknytningspersonens villkor. En konsekvens av denna typ av 
anknytning är just att anknytningssystemet fortsätter att vara igång. Eftersom att barnet inte 
har lärt sig att styra anknytningspersonen genom signaler, då omvårdnaden alltid är på 
anknytningspersonens villkor (Broberg m.fl. 2006). Detta beteende skulle man även kunna 
förklara med att barnet kan ha haft en desorganiserad anknytning, där anknytningspersonerna 
inte har kunnat hjälpa barnet att reglera sin stress, vilket resulterar i att anknytningssystemet 
är fullt påslaget (Broberg m.fl. 2008). Denna höga stressnivå som barn med desorganiserad 
anknytning kan tänkas ha, tänker vi som gör studien, eventuellt även påverkas av att det hela 
tiden kommer nya människor in i barnets liv.  
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En av intervjupersonerna från en organisation ansåg att vid arbete med yngre barn, bör 
minimum tiden vara två månader. Även Broberg m. fl. (2006) problematiserar institutionell 
vård, där personalen som tar hand om barnen har ett rullande schema. Detta gör att barnen 
inte får någon kontinuitet och därmed kan få svårigheter att skapa nära relationer till 
personalen. Om Barnet dessutom är under två år och vistas en längre tid på barnhem kan 
denna svårighet bli problematisk att reparera (Broberg m.fl. 2006). 

8.3 Slutsats 
 
Våra slutsatser är att en volontärresa är en kombination av att göra något för andra 
människor, utvecklas, få nya erfarenheter och samtidigt få en spännande upplevelse. Av att 
åka på en volontärresa lär man sig väldigt mycket om sig själv samt får perspektiv på livet. 
Det var den goda tanken om att göra något osjälviskt och betydande som drev volontärerna 
innan avfärd. I efterhand kan man se att allt det volontärerna gjorde för barnen fick de 
tillbaka gånger tusen. De gav kärlek och fick kärlek tillbaka. Detta kan man dock 
problematisera utifrån anknytningsteorin, där man kan se att barn som inte fått kontinuitet i 
sina relationer och därmed inte hunnit skapa och behålla känslomässiga relationer, även kan 
få svårigheter med detta i framtiden (Broberg m.fl., 2006). Något vi kan se som gemensamt 
för alla volontärer är att de alla har på något sätt uttryckt att det var de själva som fick ut mest 
av volontärresan.  
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9. Diskussion  
 
Det var väldigt intressant och givande att göra denna studie. Vi som gjorde studien fick 
tillfälle att djupare reflektera över studiens syfte och frågeställningar och även över 
volontärarbete i stort. Det vi tidigt kom fram till var att det var svårt att finna forskning inom 
det här området och att det behövs mycket mer kunskap. Det gäller både volontärarbete i stort 
men framför allt hur det påverkar barnen över en längre tid. Vi anser att det är viktigt att 
volontärresebyråerna tar sitt ansvar gentemot organisationerna och därmed också barnen. 
Med detta menar vi det faktum att en känd volontärresebyrå svarar i ett mail till oss, att 
orsaken till att man inte kan åka till en stad i Sydafrika och arbeta som volontär på barnhem 
under en kortare period, är för att det är en trygghet för barnen att volontärerna stannar en 
längre tid. Projekten väljer själv vilka minimum tidskrav de vill ha. Denna organisation i 
Sydafrika har därför valt att ha ett krav på att volontärerna stannar i minst två månader medan 
till exempel Ghana endast kräver att volontärer stannar i minst två veckor. Företaget föreslog 
därför att vi istället åker till Ghana och volontärarbetar trots att de tidigare sade att det 
handlar om tryggheten för barnen.  
 
Som vi berättat i inledningen av denna studie valde vi att göra vår verksamhetsförlagda 
utbildning utomlands på ett barnhem. Det var här vårt intresse för att göra denna studie 
väcktes. Vi kom dit med tidigare kunskap om anknytningsteori och är vana vid att analysera 
och reflektera, därför kom det tidigt en tanke om hur dessa barn kommer att påverkas av att vi 
kommer att åka ifrån dem. Med några av barnen fick vi en djupare relation. Dessa barn 
väntade varje dag på att vi skulle komma och blev lika glada varje gång över att se oss, även 
om vi inte deltog i det dagliga praktiska arbetet med barnen. När vår tid sedan började närma 
sig sitt slut förändrades barnens beteende tydligt. Vi upplevde det sista dagarna som väldigt 
känslosamma, där vissa av barnen tydligt visade hur mycket de tycker om en, vissa reagerade 
med ilska över att vi lämnar dem medan andra reagerade med att ganska tidigt ta avstånd. 
Detta ledde till att vi blev intresserade av att titta på hur volontärarbete egentligen påverkar 
barnen som ständigt blir introducerade för nya personer som bryr sig om dem men som alltid 
försvinner.  
 
När personer som betyder mycket för barn ofta försvinner är ett problem som även en del 
forskning belyser, eftersom det är viktigt för barn med kontinuerliga och långvariga relationer 
som inte är utbytbara (Broberg m.fl. 2006). Större organisationer som Unicef och SOS 
barnbyar tar avstånd från volontärarbete på barnhem. För att skapa trygghet för barnen 
förmedlar och anställer dessa organisationer istället personal lokalt. Unicef är även kritiska 
till att vissa barnhem använder volontärer för att tjäna pengar. Organisationer som intervjuats 
i denna studie menade dock att de behövs volontärarbetare. De menade att volontärerna 
stärker organisationen och deras arbete samtidigt som de ger barnen mycket uppmärksamhet 
de annars inte får. Volontärerna som intervjuades menade däremot att de till viss del kände 
sig överflödiga och upplevde att de inte hade ett specifikt syfte på organisationen. En av de 
intervjuade jämförde volontärarbete i Sydafrika med ett annat afrikanskt land, där hon 
upplevde att hon behövdes mycket mer. Detta är även något vi kan känna igen oss i under vår 
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praktik att de inte tog fasta på oss som en resurs. Är detta en kulturfråga där man ska ta för 
sig och lära sig själv eller är behovet inte så stort som i ett annat mindre utvecklat land där 
personalresurserna är hälften så små? Varför tar organisationer på sig ansvaret att ha 
volontärer om de inte behövs som en faktisk resurs? Är volontärernas uppgift helt enkelt att 
ge barnen uppmärksamhet och kärlek för en period, men vad händer då när denna period 
passerat och dessa kärleksfulla personer konstant byts ut? En intervjuperson upplevde att om 
organisationen hade något syfte med att ha henne där, var det pengar som de dels fått för att 
ta hand om henne men även de förväntningar som fanns på att volontärerna ska ge presenter. 
Detta verkar vara ett problem på många ställen i världen, till exempel i Kambodja som vi 
nämner i inledningen. Härmed finns det en motstridighet mellan volontärerna och 
organisationerna om behovet av volontärer. Det enda vi som skriver denna studie kan 
konstatera, är att den bästa form av att göra något gott är att bidra genom ekonomiskt stöd. 
Detta för att mer preventiva insatser ska kunna införas samt att fler barn ska kunna bli 
fosterhemsplacerade, i stället för att institutionalisera barn som på ett eller annat sätt inte kan 
bo med sina vårdnadshavare.     
 
När vi satte igång med denna studie kom vi väldigt tidigt i kontakt med begreppet 
volontärturism, vilket innebär att man kombinerar semester med volontärarbete (Wearing, 
2001). När vi läste om detta begrepp upplevde vi det som väldigt hårt och egoistiskt, därav 
blev vi lite kritiska samt att vi inte riktigt ville förhålla oss till själva begreppet. Detta 
grundade sig i en rädsla om att begreppet kan ses som en värdering och ställningstagande 
gentemot volontärarbete i stort. Vilket inte är vår avsikt med denna studie, vi ville snarare 
problematisera och få en djupare kunskap om syftet och konsekvenserna med volontärarbete, 
än att komma fram till om det är bra eller dåligt. Vi insåg dock att ju mer kunskap vi fick om 
volontärarbete, både genom våra intervjuer samt genom teorier som man kan koppla till 
intervjuerna, desto mer betydande blev begreppet. Volontärturism är, som vi ser det, ett 
begrepp som fångar in den självförverkligande känslan som volontärerna i denna studie 
kände samt deras vilja att göra gott. Vi ställer oss dock fortfarande kritiskt till det faktum att 
det kan ses som själviskt och därmed också som något dåligt, att åka som volontär till ett 
utvecklingsland, trots att man har en tanke om att göra något gott. Detta har lett till många 
timmars diskussion mellan oss två som skrev denna studie. Vi har pratat om för och 
nackdelar till en oändlighet och kan inte komma fram till ett försvarbart svar. Vi tänker att 
allt som driver en människa till att göra nya saker och få nya erfarenheter någonstans handlar 
om självuppfyllande men betyder det att det är något dåligt och egoistiskt? Samtliga 
intervjupersoner berättade att det betydde mycket för barnen att få denna tillfälliga 
uppmärksamhet som de fick av dem. Samtidigt som de inte tror att de nödvändigtvis blir 
ihågkomna av barnen och därmed inte haft så stor påverkan på dem, varken positivt eller 
negativt. Att intervjupersonerna inte kan se att de haft någon större påverkan på barnen tänker 
vi kan handla, delvis om okunskap om anknytningens påverkan och vikten av trygga vuxna 
för barn. Det är därför viktigt att öka kunskapen om detta och att det når ut till potentiella 
volontärer innan de åker. Vi anser att det är viktigt att volontärerna och organisationerna, 
redan innan ett samarbete har inletts, förstår och känner till konsekvenser som kan tänkas 
uppstå hos barnet.   
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Största anledningen till att volontärerna i denna studie valde att åka till en storstad i Sydafrika 
var för att det är en stad med stort utbud, både vad det gäller kultur och natur. Om man vill 
volontärarbeta för att hjälpa och göra skillnad, ska man välja ett mindre utvecklat land eller 
helt enkelt låta bli att åka? I de fall där valet påverkas av nöjesutbud och sevärdheter, är det 
precis det som är Bjerneld m.fl. (2006) beskriver som volontärturism? Om inte, som Gray 
och Campbell (2007) problematiserar, vad är då skillnaden på en volontär och en turist? Blir 
det bara ett lätt alternativ till att vara utomlands en längre period och kan det anses som 
volontärarbete om syftet med det inte är helt och hållet osjälviskt?  
 
I intervjuerna framkom det att det ofta var svårt att skapa en relation med barnen på 
barnhemmet. När de väl skapats en relation var det ofta bara enstaka veckor kvar av 
volontärens tid på barnhemmet. För att undvika detta och även att minska volontärturismen 
anser vi att tidsmässiga krav inom volontärarbete bör förlängas. För att volontärarbeta på ett 
barnhem med barn, kanske kraven på minimitid ska vara så höga som 6-12 månader. Detta 
för att volontären dels ska finnas till för barnen en längre tid och inte bytas ut lika ofta. Dels 
även för att öka att personer som väljer att åka som volontär, gör det av “rätt” syfte och inte 
ser det som en enkel möjlighet till att till exempel vara utomlands en längre period.  
 
Vi valde att intervjua personer som vi tidigare känner eller kommit i kontakt med. Detta 
tänker vi kan ha påverkat studien till viss mån. Om vi istället hade intervjuat personen som vi 
inte hade någon tidigare relation till hade vi kanske fått andra svar. Framförallt för att de 
intervjupersoner som vi intervjuade via Skype ofta sa “ja, men ni vet” istället för att utveckla 
och berätta hur det var eller såg ut osv. Dessa personer valdes ut för att vi ansåg att de kan 
besvara studiens syfte och frågeställningar, vilket också stämde till viss del. Vad 
konsekvenserna blir för barnen som ständigt måste skapa nya relationer för att få bekräftelse 
var svårt att få fatt i vår studie. För att få svar på denna fråga skulle det behövts fler svar från 
organisationer som arbetar på barnhem, personal som dagligen arbetar med barnen eller 
socialarbetare som samtalar med dem och ser hur de påverkas av det. Att intervjua äldre barn 
som bott en längre tid på barnhem hade även kunnat generera tydligare svar på frågan.  
Intervjupersonerna i denna studie stämmer även in på den grupp som oftast åker och 
volontärarbetar utomlands, vilket är kvinnor i ålder 20-25 år. Vår förhoppning är att detta 
ökar trovärdigheten i studien. Vi anser därför att denna typ av bekvämlighetsurval var 
passande för studien. Detta skulle kunna ha uppnåtts med slumpmässigt urval också men 
eftersom studien inte är generaliserbar i vilket fall så passade bekvämlighetsurval bättre pga. 
tidsbegränsningen.  
 
Med tanke på att ingen av våra intervjupersoner befunnit sig i vår närhet hade vi kunnat 
använda oss av en enkätundersökning istället som skickas ut till fler personer. Vi valde dock 
att använda oss av kvalitativa intervjuer via Skype samt skriftliga intervjuer via mail. Detta 
för att det är betydande för vår studie att få djupare svar där intervjupersonerna använder sina 
egna ord och beskrivningar. Hade de skriftliga intervjuerna istället gjorts via Skype, hade 
svaren möjligtvis gett en bredare bild eftersom vi då skulle kunnat få mer utvecklade svar 
med hjälp av följdfrågor. Ett intressant förhållningssätt som skulle kunnat ha använts i denna 
studie är att med en induktiv ansats haft narrativa intervjuer och analyserat data med narrativ 
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metod. Detta var dock inte aktuellt för just denna studie då vi hade ett abduktivt 
förhållningssätt och hade specifika frågeställningar som vi ville få svar på.  
 
I början av denna studie var vår tanke att åka till Sydafrika för att göra intervjuerna med 
organisationerna personligen på plats. Det hade kunnat generera ett annorlunda resultat än det 
som framkom. Det skulle även ha kunnat bidra till ett mindre bortfall från organisations 
personer som vi önskade intervjua, eftersom vi då hade bokat in en specifik tid och träffats 
personligen. Under planeringen att åka ner till Sydafrika funderade vi även på att intervjua 
barn som bor på barnhem. Vi ändrade våra tankar om detta ganska snabbt eftersom de etiska 
riktlinjerna gör det lite mer besvärligt. Med tanke på att barnen på barnhemmet är under 15 år 
och vi därmed skulle behöva vårdnadshavares tillstånd för att intervjua dem (SFS 2003:460). 
Av tidigare erfarenheter av att samtala med barn som sällan fått möjlighet att prata om 
känslor eller hur de upplevt saker, ansåg vi att det är stor risk att vi inte kommer att få nog 
med material för att ha det som en synvinkel i studien. Vi tänkte även att det kan vara 
känsligt och jobbigt för barnen att tala om detta och valde därför att avstå från att intervjua 
dem.  
 
I både intervjuerna med volontärer och organisationerna beskrivs syftet med studien innan 
intervjun. Framförallt med volontärerna anser vi att detta kan ha påverkat svaren de gav oss. 
Eftersom syftet och den ena frågeställningen i studien berör hur barnen påverkas och 
eventuella konsekvenser som kan uppstå. Ordet konsekvenser skulle kunnat tolkas som 
negativa och startade eventuellt därmed en process hos intervjupersonerna. Hade vi inte 
nämnt detta innan hade intervjupersonerna eventuellt inte reflekterat kring negativa 
konsekvenserna på samma sätt. Även organisationerna tänker vi kan ha fått en uppfattning 
om att de måste försvara och argumentera mer för att volontärer behövs eftersom de visste att 
vi tittade på eventuella konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet att berätta syftet var 
dock dels för att starta en process, hade vi inte gjort detta hade vi kanske fått andra svar och 
därmed eventuellt inte fått svar på våra frågeställningar. Etiska riktlinjer om att 
intervjupersonerna även ska vara informerade om studien och vad intervjuerna används för 
var även en orsak till att syfte och frågeställningar berättades i förväg.   
 
När man läser tidigare forskning om anknytning och hur det påverkar barn att vara frånskild 
från sin anknytningsperson, beskrivs det mycket om hur barn upp till två år som vistats på 
institutioner får förändrat beteende. Dock hade vi svårt att finna forskning på hur barn som 
blivit lämnade på barnhem som lite äldre, påverkas. Samt om det har någon betydande 
skillnad beroende på vilken anknytning barnet haft innan de blivit lämnad. Vi anser därför att 
det behövs betydligt mer forskning om hur barn som växer upp på barnhem påverkas av att 
det ständigt kommer och går volontärer som barnen får en relation med. Är volontärarbete till 
nytta för barnen eller skadas barnen av denna tillfälliga uppmärksamhet och kärlek som alltid 
bryts och byts ut. Det skulle även behövas en mer noggrann undersökning om hur vi i väst 
eventuellt upprätthåller driften av barnhemmen som ett sätt att tjäna pengar. Vi upplever även 
att det skulle behövas mer forskning på vad som skulle behövas för att barn istället skulle 
kunna bo kvar hemma hon sin familj eller släktingar.  
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9.2 Arbetsfördelning 
 
Författarna har samarbetat genom hela arbetet med denna studie och spenderat lika tid med 
arbetet på uppsatsen. Båda författarna har varit delaktiga i alla delar av studien genom att allt 
material har diskuterats, redigerats och analyserats tillsammans.  
 
Den främste författaren för följande delar är Jennie Ylvin: 5:3, 5:4, 6:2, 6:4, 6:6, 7:1, 7:3, 8:2 
 
Den främste författaren för följande delar är Britta Danell: 4:1, 4:2, 5:1, 5:2, 6:1, 6:3, 7:2, 7:4, 
8:1 
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Bilaga I 
Intervjufrågor till organisationerna 
 
The purpse of this study is to examine and analyze what different operators think about the 
purpose of volunteering and the consequences this type of work may have for the children.  
 
The aim of the study will be answered through these research questions:  

• What do the interviewes think about the purpose of volunteering? 
• What do the interviewers think might be the consequences of volunteering for the 

children? 
 

1. Whats comes to your mind when you think about volunteering? 

2. Can you describe the purpose of having volunteers? 

3. In which way do the volunteers affect the work in the organization?  

4. Why do you think young western people become volunteers in developing countries.? 

5. What do you think is pros and cons about volunteering?  

6. How does the volunteers affect the children?  

7. How would you describe the attachment the children have to the volunteers?  

8. What do you think about consequence of having volunteers at a children’s home?  
 

  



	 2	

 

Bilaga II 
Intervjuguide volontärerna  
 

1.Kan du kortfattat berätta om din volontärresa? 

2.Hur tänkte du när du valde att volontärarbeta? (ditt syfte) 

• Spontant eller planerat? 

3.Vad hade du för förväntningar på volontärarbetet? 

• Främsta uppgift som volontär? 

4.Kan du med egna ord beskriva syftet med volontärarbete? 

• Rent generellt, varför tror du att folk vill volontärarbeta? Varför tar organisationer 

som ett barnhem emot volontärer?  

5. Kan du beskriva hur dina första dagar med barnen var? 

• Hur var det att skapa en relation med barnen? 

6. Under din tid som volontär, tänkte du på att du är där en begränsad tid?  

7. Kan du beskriva utvecklingen av relationen och skillnaden mellan första veckan och innan 

du åkte? 

• Vad tror du påverkade/avgjorde vilka barn du knöt an med mer än andra? 

• När din hemresa började närma sig, talade du om för barnen att du snart skulle åka 

hem?  

• Märkte du någon skillnad på barnens beteende när hemfärden började närma sig?  

8. Vilken betydelse tror du att du har för barnen som du arbetar med? 

 
 


