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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att mer än hälften av alla barn som utsatts för risk under 

uppväxten inte utvecklar allvarliga psykiska problem. Uppväxt på barnhem kan anses vara en 

sådan risk då det typiska samspelet mellan barn och vuxna saknas. För att förstå vad det är 

som gör att barn på barnhem ändå kan växa upp och få en tillfredsställande vardag tar denna 

studie sin utgångspunkt i begreppet resiliens. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka 

möjligheter och begränsningar det finns för utveckling av resiliens på ett barnhem i Tanzania. 

Studien har en kvalitativ metod med mikroetnografisk ansats. Data har samlats in genom 

deltagande observationer som kompletterats med semistrukturerade intervjuer med tre 

informanter från personalen på barnhemmet.  

 

Studiens resultat beskriver barnhemmet som en institution där rutiner och en tydlig struktur 

var en viktig del av vardagen. Kristendomen hade en central roll på barnhemmet och i barnens 

uppfostran. Resultaten visar att aga och disciplinering användes i uppfostrande syfte. Vidare 

synliggjordes ambitionen att barnen skulle bli självständiga och de äldre barnen lärde sig att ta 

hand om de yngre. Betydelsen av kärlek lyftes fram i många sammanhang och barnens känsla 

av att tillhöra en familj ansågs vara betydelsefull. Personalen arbetade för att uppväxten på 

barnhemmet skulle bli så lik uppväxt i en biologisk familj som möjligt. I resultatet framkom 

även hur barnens tid med vuxna var begränsad. Slutligen redogjordes för betydelsen av de 

personliga egenskaper som barnen bär med sig från sina biologiska familjer. 

 

Med begreppet resiliens som teoretisk utgångspunkt blev slutsatserna att barnhemmet har 

potential att utgöra en god grund för utveckling av resiliens. Samtidigt som en begränsning för 

utvecklingen av resiliens kan vara den brist på tid med vuxna som framkommer i resultatet. 

Den här studien lyfter både faktorer inom den sociala kulturen och sociala relationer som kan 

underlätta och försvåra utvecklingen av resiliens. Hur dessa faktorer påverkar resiliens skiljer 

sig mellan individer vilket kan försvåra att nå en generell slutsats. 

 

 

Nyckelord: Resilience, observation, risk, orphanage, social anthropology, ethnographic study, 

social work, family resilience, Africa, extended family.   



 

 

Förord 
Det här examensarbetet hade inte varit möjligt att genomföra utan samverkan med flera 

personer. Därför vill vi börja med att tacka till de systrar och mammor som driver och arbetar 

på barnhemmet. Tack för att vi fick genomföra studien hos er och tack för ert samarbete. Vi 

vill även rikta ett stort tack till alla barn som vi mött på barnhemmet och som givit oss mycket 

glädje och erfarenhet. Självklart vill vi rikta ett extra tack till våra tre intervjupersoner som 

ställt upp, ni har bidragit med betydelsefull kunskap till vår studie. 

 

Slutligen vill vi ge ett tack till vår handledare Anders Lindström som gett oss tips och råd 

under arbetets gång som har varit till stor hjälp. Tack!   
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1 Inledning 
Barn tillhör en av de mest utsatta grupperna i det tanzaniska samhället och antalet föräldralösa 

barn uppskattas till närmare 2,5 miljoner (Regeringskansliet, 2010). Det höga antalet 

föräldralösa barn har flera förklaringar, en av dem är att ett stort antal mödrar dör vid 

förlossningen. Familjerna har sedan inte råd med mjölkersättning och därav inte heller råd att 

ta hand om barnet vilket bidrar till att flertalet barn blir övergivna. Barnen som självständigt 

måste överleva lever i en extrem högriskmiljö (Evans, 2005). Ett visst antal av dessa barn 

hamnar sedan på barnhem. Vi förundras av dessa barn då tidigare forskning visat att mer än 

hälften av alla barn som utsätts för risk under uppväxten inte utvecklar allvarliga psykiska 

problem (Borge, 2012). Resiliens är ett begrepp som kan förklara varför de barn som växer 

upp i risk trots allt klarar sig och får en tillfredsställande tillvaro. Resiliens beskriver barns 

motståndskraft mot att utveckla allvarliga psykiska problem. Forskningen har genererat 

kunskap om vilka riskfaktorer som barn kan utsättas för men man vet mindre om varför vissa 

barn trots allt utvecklas på ett tillfredsställande sätt (Borge, 2012). Vi är intresserade av att 

studera barn i barnhemsmiljö i Tanzania och undersöka vilka faktorer som kan bidra till 

respektive försvåra utvecklingen av resiliens. 

 

Den föreliggande studien är en etnografiskt baserad studie med utgångspunkt i 

socialantropologin som genomfördes under sex veckor på ett barnhem i Moshi, Tanzania. 

Studien på ett barnhem i Tanzania har valts då det är känt utifrån tidigare forskning att 

uppväxt i fattigdom och på barnhem båda medför hög risk (Borge, 2012). Därav anses 

barnhemmet vara en intressant och viktig arena för studier inom resiliens. 

1.1 Problemformulering 
I studier om resiliens har det visat sig att de sociala relationerna har stor betydelse för barns 

utveckling av motståndskraft (Smith & Werner, 2003). Förhållandet mellan barn och vuxna är 

ofta mycket viktigt för barns utveckling, om detta förhållande är bra kan det kompensera yttre 

riskfaktorer såsom fattigdom för utvecklingen av resiliens (Borge, 2012). Vidare beskriver 

Zolkoski & Bullock (2012) att familjefaktorer och relationer inom familjen är viktiga 

skyddsfaktorer för barn i riskfyllda miljöer. Samtidigt visar forskning att det typiska 

samspelet mellan barn och vuxna saknas på ett flertal barnhem och barnen får därför inte 

möjlighet att upprätthålla stabila och trygga relationer (Borge, 2012). I fråga om barn i 

riskmiljö har forskning dessutom visat på vikten av att ha kontakt med en nära vän och att bli 

sedd som barn, det är dock inte viktigt att man har en mycket nära vän utan att mångfalden av 

vänner kan utgöra ett skydd (Cronström, 2003). Inom resiliensforskningen har man även 

kommit fram till att den normativa faktorn spelar stor roll eftersom det är kulturella regler 

som ställer krav på vad som anses vara en god funktion och god anpassning (Borge, 2012). 

Utifrån detta studeras barnhemmet som en arena där sociala relationer och social kultur är 

viktiga delar för utvecklingen av resiliens. 

 

Genom att studera barns förutsättningar för utveckling av resiliens på ett barnhem i Tanzania 

hoppas vi kunna identifiera sociala skyddsfaktorer. Den undersökning som presenteras i det 
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här examensarbetet kan bidra till att synliggöra och problematisera en del av den komplexitet 

som barns vardagliga sociala tillvaro på ett barnhem omfattar. Genom att utveckla kunskap 

om vad som har betydelse för utvecklingen av resiliens kan skyddsfaktorer identifieras och 

därmed skapa nya möjligheter till förebyggande åtgärder för barn som befinner sig i 

riskmiljöer. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar det finns för utveckling av 

resiliens på ett barnhem i Tanzania. 

 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 På vilket sätt kan sociala relationer möjliggöra och begränsa utvecklingen av resiliens? 

 Hur påverkar den sociala kulturen utvecklingen av resiliens? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

1.3.1 Sociala relationer 

Sociala relationer är en viktig del av barns levnadsförhållanden, och relationerna kan ha 

betydelse för barns välbefinnande (Statistiska centralbyrån, 2011). I studien definieras en 

social relation som det utbyte som finns mellan två eller flera personer eller grupper i den 

arena som utgör barnhemmet. Det kan vara relationer mellan barn och de vuxna som arbetar 

där, mellan barn sinsemellan, barn och volontärer samt andra viktiga relationer. En grupp kan 

vara exempelvis barngruppen i sin helhet. Relationerna kan vara av olika kvalitet och 

påverkar barnet på ett mer eller mindre avgörande sätt. Den gemensamma nämnaren är att 

personerna påverkar varandra och relationerna mellan dem (Hartup, 1989). 

1.3.2 Kulturbegreppet 

Ordet kultur dyker upp i ett flertal av olika sammanhang vilket gör att kultur är något av de 

mest komplicerade begrepp att definiera. Samtidigt behövs kulturbegreppet eftersom det 

pekar ut viktiga aspekter av samspelet mellan människor, samhällen, texter och ting. Eftersom 

kulturbegreppet är komplext men samtidigt centralt för människor i varje samhälle blir det 

viktigt att vara medveten om vilken betydelse man använder sig av. Komplexiteten blir man 

inte av med och därav blir nyttan att reflektera över kulturbegreppet än viktigare (Fornäs, 

2012). Forskning framhäver även att framgångsrika skyddsfaktorer som hjälper barn till 

anpassning och att klara livets svårigheter måste ses mot bakgrund av deras individuella 

kulturer och utvecklingsbehov (Zolkoski & Bullock, 2012). Därför redogörs här för hur 

kulturbegreppet kommer att användas i denna studie. Med ordet kultur syftar studien på den 

sociala kultur som inbegriper synen på barn, uppfostran, religion, miljö och samhällsnormer. 

Denna aspekt är viktig utifrån att kulturella normer, traditioner, attityder och värderingar i 

vissa fall bidrar till att kränka barns rättigheter, såsom rätten till skydd mot våld och rätten att 

bli hörd (Regeringskansliet, 2010). Studien utgår från antagandet att erfarenheter, normer och 

värderingar i en kultur kan uppfattas normalt men avvikande i en annan, vilket kan påverka 

innebörden av resiliens. Samtidigt är den sociala kulturen en viktig aspekt då studien 

genomförs av personer med den svenska kulturen som referensram. 
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1.4 Arbetsfördelning 
Tiden innan Ellen och Frida åkte till Tanzania, arbetade vi tillsammans med grunden och 

sökte tidigare forskning på ämnet för att närma oss ett syfte. Då vi sedan befann oss i olika 

länder valde vi att dela upp examensarbetet genom att ansvara för olika huvuddelar. Sandra 

har haft det övergripande ansvaret för tidigare forskning medan Frida och Ellen haft det 

övergripande ansvaret för insamlingen av data. Vidare ansvarade Ellen för transkriberingen av 

intervjuer, Sandra för metodavsnittet och Frida för beskrivningar av miljön och barnhemmet. 

Uppdelningen skedde naturligt utifrån våra olika styrkor och förutsättningar.  Under arbetets 

gång har vi läst igenom varandras ansvarsområden tillsammans vid olika tillfällen för att 

bearbeta material och ge varandra feedback på våra texter samt förbättring av språk. 

Arbetssättet har medfört skypesamtal samt annan kommunikation över internet. Material i 

form av bilder på barnhemmet, fältanteckningar och transkriberade intervjuer har skickats till 

Sandra för att ge möjlighet till uppdatering om vad som skedde under dagarna på barnhemmet 

och för att kunna ta del av datainsamlingen. Under sista tiden av examensarbetet befann vi oss 

alla i Sverige där vi skrev och diskuterade slutsatser och resultat tillsammans. Alla tre har 

varit aktivt deltagande under examensarbetet och arbetet har delats upp på ett likvärdigt sätt 

där vi har ansvarat för olika delar men ändå haft kontinuerlig kontakt över internet. 

Samarbetet har fungerat väl då vi kompletterar varandra på ett bra sätt och som följd av att vi 

befunnit oss på olika geografiska platser har vi kunnat tillämpa olika synvinklar på studien 

och på så sätt kunnat utveckla studiens olika delar. 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Landet Tanzania och staden Moshi 

Tanzania tillhör den fattigaste delen av Afrikas länder. Landet har 57 miljoner invånare (NE) 

och det råder hög arbetslöshet och svåra sociala förhållanden (Höglund, 2015). Då Tanzania 

är ett utvecklingsland, löses många sociala problem med hjälp av familjen, kyrkan eller av 

personer i lokalsamhället och hjälpen är ofta baserad på frivillig basis (Meeuwisse & Swärd 

2006).  

 

Kristendomen är den religion som har flest anhängare i Tanzania. Näst största är islam men 

det finns också anhängare av traditionella, inhemska religioner. Staden Moshi där studien 

genomförs ligger i Kilimanjaroregionen som är en av de rikare regionerna i Tanzania. Där är 

kristendomen den vanligaste utövande religionen och den är mycket central i vardagen för de 

allra flesta familjer i form av tankar, värderingar samt besök i kyrkan på söndagar. 

 

Omkring två tredjedelar av Tanzanias befolkning beräknas leva under världsbankens 

inkomstgräns (Höglund, 2015) som är 1.90 dollar per dag (Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete, 2017). Det vill säga att de lever i fattigdom (Höglund, 2015). Ändå 

råder det normalt inte svält då de flesta människor bor på landsbygden och odlar sin egen mat 

(Höglund, 2015). Under studiens gång har observerats att de flesta i Moshi bor på 

landsbygden och standarden varierar stort. På samma gata kan man se människor som bor i 

stora hus med egen chaufför och hembiträde bredvid människor som bor en hel familj i ett 

litet jordhus utan dörr. Även tillgången till rinnande vatten och elektricitet varierar. 
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Lagstiftning anger 18 år som gränsen för vem som anses vara barn. På grund av fattigdomen 

är barnen en av de mest utsatta grupperna i det tanzaniska samhället (Regeringskansliet, 

2010). Barnaga är lagligt i Tanzania. Föräldrar uppmanas skydda sina barn mot olika former 

av våld men det finns ingen lag som förbjuder aga i uppfostrande och tillrättavisande syfte 

(Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2016). Under vistelse i landet 

har framkommit att ingen skolplikt föreligger men att de statliga skolorna måste ta in alla som 

vill gå i skolan. Alla föräldrar har alltså möjlighet att låta sina barn gå i skolan. Familjerna 

som har råd låter barnen gå i privatskolor.  

1.5.2 Presentation av barnhemmet  

Barnhemmet ligger i staden Moshi i Tanzania. Barnhemmet drivs av en internationell kristen 

församling. Nunnan som ansvarar för barnhemmet driver det tillsammans med fem andra 

medsystrar samt de elva mammor som dag och natt tar hand om barnen. Den kristna prägeln 

genomsyrar allt arbete som sker med barnen. Barnhemmet drivs med hjälp av donationer och 

syftet med att starta barnhemmet var att rädda barn och ge dem ett värdigt liv.  

 

Barnhemmet har en kapacitet att ta emot upp till 60 barn och idag bor där 43 barn. Detta är 

övergivna barn som bland annat förlorat sina mammor vid förlossningen eller blivit lämnade 

på sjukhuset vid födseln. En annan vanlig orsak till att barn kommer till barnhemmet är att en 

förälder lider av psykisk sjukdom och därför inte kan ta hand om barnet. Oavsett vem som 

hittar ett övergivet barn ska meddela det till polisen som i sin tur överlämnar barnet till de 

sociala myndigheterna. 

 

Från fyra års ålder går barnen i “nursery” och vid sex års ålder börjar barnen klass ett. Detta 

innebär att på förmiddagarna är det endast yngre barn på barnhemmet och på eftermiddagarna 

är barnhemmet fyllt av barn i alla åldrar från noll till sju år samt två barn med 

funktionsnedsättningar som är 14 år.  

 

Vissa av barnen har fortfarande kvar en förälder, antingen mamma eller pappa, som inte har 

möjlighet att ta hand om dem medan andra barn inte har någon föräldrar alls. Ambitionen är 

att barn som fortfarande har släktingar ska återgå till sina familjer när de är två till tre år 

gamla. Barnen stannar längre på barnhemmet i de fall familjerna inte kan eller vill ta hem 

dem. För de föräldralösa barnen försöker man arrangera adoptioner. När barnen når 

skolåldern, flyttas de till ett annat barnhem ämnat för äldre barn. 
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2 Resiliens som teoretisk utgångspunkt 
En stor del barn växer upp i mindre idealiska miljöer, familjeförhållanden och situationer. 

Dessa kan försvåra den sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar vilket i 

sin tur kan påverka deras utveckling som vuxen (Zolkoski & Bullock, 2012).  

 

Borge (2012) som är professor i utvecklingspsykologi skriver att resiliens härstammar från det 

engelska begreppet ”resilience” som kan förknippas med andra svenska begrepp som 

motståndskraft och bemästring. Resiliens handlar om barns motståndskraft mot att utveckla 

psykiska problem. Motståndskraften tar sig i uttryck genom att barn kan visa god anpassning 

och leva ett framgångsrikt liv trots uppväxt i högriskmiljö (Zolkoski & Bullock, 2012). 

Barnpsykiatrikern Michael Rutter har haft stor inverkan på resiliensforskningen och hans 

definition av resiliens lyder: 

 

Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat, trots 

att barnet har haft erfarenheter av situationer som innebär en relativt stor risk att 

utveckla problem eller avvikelser (Borge, s. 18)  

 

Att utvecklingen når ett tillfredsställande resultat menar Borge (2012) innebär att man 

graderar hur väl barnet fungerar på en skala från mycket dåligt till mycket bra. Att uppleva en 

tillfredsställande vardag behöver inte innebära att barnet ska fungera väldigt bra under hög 

risk utan det innebär en bedömning av vad som kan förväntas av ett barn beroende av risktyp, 

riskfaktorer och allvarlighetsgrad (Borge, 2012). 

 

Resiliens tar sig uttryck i samspelet mellan människor och riskfyllda miljöer. Borge (2012) 

poängterar vikten av att skilja mellan normal utveckling och resiliens. När barn lär sig nya 

saker och utvecklas under barndomen handlar det inte specifikt om resiliens utan om en 

normal utveckling. Resiliens handlar istället om barn som under barndomen lär sig bemästra 

samma sak som andra barn, trots att de lever i en miljö med fler riskfaktorer (Borge, 2012).  

 

För att utveckla resiliens måste en risk föreligga. Det finns olika typer av risker och samma 

typ av risk kan ha olika påverkan på olika barn. Det är inte risken i sig som är farlig utan de 

mekanismer som aktiverar den. För att definieras som riskbarn måste barnet varit utsatt för 

minst fyra av följande nio riskfaktorer (Smith & Werner, 2003): 

 

 Född med hälsoproblem eller missbildningar som läkare tror kan påverka deras 

tillstånd 

 Kronisk fattigdom 

 Föräldrar med låg formell utbildning 

 Desorganiserad familjemiljö 

 Liten stabilitet i familjen 

 Alkoholiserade föräldrar 

 Våld 

 Tonårig mor 

 Omsorgsbrist  
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Resiliens är inte någonting som kommer av sig själv med utvecklingen utan en lämplig dos 

risk är nödvändig för att utveckla resiliens (Borge, 2012). Vidare beskriver Zolkoski och 

Bullock (2012) att resiliens inte är en endimensionell aspekt som ett barn har eller inte har, 

utan ett barn som lever under risk måste visa positiva resultat i flera olika händelser i livet 

under en tidsperiod för att utveckla resiliens.  

 

Miljö och arv är faktorer som spelar in i utvecklingen av resiliens. Alla miljöaspekter som kan 

vara aktuella för resiliens involverar i viss mån det genetiska arvet (Smith & Werner, 2003). 

Vidare beskrivs att resiliens inte kan definieras enbart utifrån ett ärftligt drag i personligheten, 

det genetiska anlaget kan dock ha en påverkan och vara en orsak till att barn med samma 

uppväxt får olika öden (Rutter, 1985). 

 

Resiliensperspektivet handlar till stor del om att arbeta preventivt för att förhindra att barn 

utvecklar psykiska problem. Det finns fyra påverkbara mekanismer som bidrar till att stärka 

barnets starka sidor och skyddar dem mot psykiska besvär. Det första är att minska riskernas 

effekt genom att hjälpa barnet att förstå det som sker i omgivningen. Det andra handlar om att 

olika former av förändringar kan minska eller bryta negativa kedjereaktioner. Den tredje 

mekanismen innefattar trygga familjeförhållanden vilka är viktiga för att stärka barnets 

självbild. Slutligen är det betydelsefullt med fortsatt utbildning, partnerskap och byte av miljö 

(Borge, 2012).  

 

Baldwin (1993) riktar kritik mot resiliensbegreppet. Han menar att många av de faktorer som i 

forskning pekats ut som motståndsfaktorer är vanliga egenskaper som bidrar till en god 

mental hälsa. Baldwin (1993) ifrågasätter om resiliens behövs som ett eget begrepp. Vidare 

framhåller Luthar, Cicchetti och Becker (2000) kritik mot begreppet utifrån att olika forskare 

tolkar resiliens olika. De beskriver det som problematiskt att vissa forskare menar att barn 

som är i risk behöver klara sig bra inom ett område för att utveckla resiliens medan andra 

forskare anser att riskbarn behöver klara sig bra inom ett flertal områden. Även definitionen 

av vad som avses med svåra förhållanden under barns uppväxt kan skilja sig mellan olika 

forskare. Utifrån denna kritik menar Luthar et al (2000) att man måste vara noga med att 

definiera hur man använder begreppet. I denna studie används, som beskrivits ovan, begreppet 

resiliens utifrån Michael Rutters definition. 
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3 Tidigare forskning 
Begreppet resiliens har sina rötter inom det medicinska området. Forskning inom begreppet i 

förhållande till beteende- och samhällsvetenskap började växa fram under 1970-talet 

(Zolkoski & Bullock, 2012). Under lång tid ägnade sig forskare åt att undersöka det som går 

fel när barn lever under stress och påfrestningar. De barn som utvecklade resiliens förbisågs, 

och därmed utvecklades ingen information om vad man kan lära av resilienta barn. Under 

1970-talet beskrevs barns psykologiska utveckling och forskare började upptäcka att många 

barn klarar sig bra trots uppväxt under tuffa förhållanden. Detta gav forskarna inspiration till 

att försöka ta reda på vilka faktorer som kan kopplas till resiliens. Forskarna började upptäcka 

processer som bidrog till god social anpassning samt förknippades med motståndskraft men 

som inte enbart var kopplade till individens personliga egenskaper. Forskarna var istället 

intresserade av miljö, relationer och samhälleliga faktorer (Zolkoski & Bullock, 2012). 

Longitudinella studier ansågs vara den metod som var mest framgångsrik för det. 

Resiliensforskning uppstod även till följd av ambitionen att förbättra villkoren för barn som 

växer upp med motgångar. Kraven om att utveckla åtgärder och genomföra interventioner 

ökade. Intresset av att identifiera skyddsfaktorer som hänger samman med resiliens ökade och 

man hoppades på att kunna använda skyddsfaktorerna för att förebygga psykiska problem 

under den tidiga barndomen (Borge, 2012).  

 

Forskning visar att barn som utvecklat resiliens generellt har fem kännetecken, vilka är: social 

kompetens, problemlösningsförmåga, kritisk medvetenhet, autonomi och målmedvetenhet 

(Zolkoski & Bullock, 2012). Barn som besitter social kompetens kan skapa positiva relationer 

med vuxna och jämnåriga och de hjälper dem att knyta an till deras familj, skola och 

samhälle. Social kompetens är en av de viktigaste förmågor för utvecklingen av resiliens som 

ett barn lär sig under uppväxten (Borge, 2012). Att besitta problemlösningsförmåga innebär 

en resurs att tänka abstrakt samt ge möjlighet att finna lösningar på sociala problem. Vidare 

förklarar Zolkoski & Bullock (2012) att en kritisk medvetenhet handlar om en kännedom om 

olika strategier för att övervinna olika situationer. Autonomi innebär att ett barn har en 

förmåga att agera självständigt och kan inta en viss kontroll över miljön. Slutligen beskriver 

Zolkoski & Bullock (2012) målmedvetenhet som en känsla som innefattar mål, ambitioner 

och en positiv framtidstro. 

 

En betydelsefull internationell studie inom resiliensforskningen genomfördes av forskarna 

Emmy Werner och Ruth Smith på ön Kauai på Hawaii. De studerade resiliens genom en 

longitudinell studie som gick under namnet Kauaistudien. Syftet var att studera utvecklingen 

hos barn som växer upp i riskfyllda miljöer (Werner, 1997). Forskarna letade inte efter 

problem utan de ville beskriva det som kännetecknade de barn som mot alla odds ändå 

klarade sig bra (Borge, 2012). Studien involverade ett team bestående av barnläkare, 

psykolog, socialarbetare och sjukvårdspersonal som bevakade effekterna av olika biologiska 

och psykosociala riskfaktorer, stressande livshändelser och skyddsfaktorer (Werner, 1997). 

Forskarna följde alla barn födda år 1955 tills det att de var 40 år. Studiens storlek gör den 

betydelsefull och den ses idag som en av de mest omfattande studierna som gjorts om 

resiliens (Rak & Patterson, 1996). Studien inleddes med en bedömning av fysisk och 

emotionell status av mödrarna från fjärde graviditetsveckan fram till förlossningen. Vidare 
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intervjuades mödrarna om barnets utveckling vid två och tio års ålder. Läkar- och 

psykologundersökningar av barnen ingick också i utvärderingen. En uppföljning genomfördes 

vid arton års ålder där de långsiktiga konsekvenserna av beteende och inlärningsproblem som 

identifierats i barndomen bedömdes. Slutligen gjordes en uppföljning vid 40 års ålder för att 

undersöka hur de vuxnas liv såg ut (Borge, 2012). Två tredjedelar av studiedeltagarna föddes i 

en tillfredsställande tillvaro utan någon större risk. En tredjedel av deltagarna ansågs vara i 

riskzon eftersom de var födda i kronisk fattigdom, ofta med outbildade föräldrar eller levde i 

familjer med konflikter, skilsmässa och/eller föräldrar med svåra psykiska sjukdomar eller 

missbruk. Vart tredje barn föddes därmed med oddsen emot sig (Borge, 2012). De flesta av 

barnen i riskgruppen som hade upplevt minst fyra av dessa riskfaktorer före två års ålder 

utvecklade ofta allvarliga beteendeproblem före tio års ålder eller utvecklade brottslighet eller 

hälsoproblem vid arton års ålder. Studien uppmärksammade de barn som vuxit upp med dessa 

riskfaktorer men som ändå utvecklades positivt och fick en tillfredsställande tillvaro i 

jämförelse med riskgruppen i övrigt (Werner, 1997).  

 

Utifrån den longitudinella Kauaistudien har ett flertal skyddsfaktorer identifierats för barn 

som utvecklat resiliens. Resultatet visade att det var viktigt att ha ett nära band med en vuxen 

under det första levnadsåret samt att det fanns ett aktivt engagemang för barnen under 

barndomen och även under tonåren. Studien har även visat på att goda familjeförhållanden 

och nära relationer inom familjen främjar resiliens. Även ett nätverk av anhöriga som delade 

liknande värderingar och som kunde ge råd och stöd var en betydelsefull skyddsfaktor (Rak & 

Patterson, 1996). Vidare var det betydelsefullt att det fanns förebilder utanför familjen som 

barnen kunde lita och anförtro sig åt. Det kunde vara förebilder som till exempel lärare, 

skolkuratorer, präster och grannar. Miljöfaktorer och sociala strukturer var även viktiga inslag 

i utvecklandet av resiliens, vilket kännetecknade trygghet i bostadsområden, 

fritidsanläggningar, tillgång till hälso- och sjukvård, ekonomiska möjligheter för familjer och 

religiösa organisationer (Rak & Patterson, 1996). Resultaten visade att det var positivt med en 

gemensam känsla av tro som skyddande faktor. Den specifika religionen spelade ingen roll 

utan det handlade om att barnen inte kände sig ensamma, de befann sig i ett sammanhang. Det 

spelade heller ingen roll hur ofta man exempelvis gick i kyrkan utan det handlade om vad de 

gjorde som hade någon betydelse (Werner, 2012).  

 

Studier om resilienta barn och vuxna har visat på betydelsen av sociala relationer. Under en 

längre tid inom resiliensforskningen har denna betydelse uppmärksammats och slutsatsen har 

dragits att motståndskraft grundar sig i goda relationer (Ong, Bergeman & Boker, 2009). 

Vidare poängterar Ong, Bergeman och Boker (2009) att det är betydelsefullt att ta reda på hur 

social samhörighet och nära relationer är kopplat till motståndskraft för att kunna stärka 

stabiliteten i relationerna senare i livet.   

 

Cronström (2003) har intervjuat tretton vuxna som vuxit upp i riskmiljöer och sammanställt 

deras berättelser i en bok som fått namnet Dansa med träben: maskrosbarn och andra - om 

överlevnadens konst och pris. Utifrån intervjuerna framkom att en ha nära vän innebar att bli 

sedd på ett särskilt sätt samtidigt som det innebar att vara accepterad och att kunna få känna 

sig som andra barn. Vidare nämns att varken någon av de tretton studiedeltagarna eller några 
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andra barn som Cronström mött har talat om att de haft sådana nära vänner på frågan om de 

blivit sedda som barn. Något som ansågs som ett tecken på god social förmåga var att barn i 

riskmiljö hade haft många vänner under sin barndom. Samtidigt behövde det inte innebära att 

de hade haft nära vänner, utan antalet vänner kan enbart utgöra ett skydd (Cronström, 2003).  

 

En viktig tid för att förebygga och utveckla resiliens är när barn är i förskoleåldern eftersom 

barn då är mer påverkbara än i äldre åldersgrupper (Borge, 2012). Corsaro (1988) har visat på 

betydelsen av barns samhörighet i en kamratgrupp i förskolemiljöer. Med hjälp av 

mikroetnografiska studier har han studerat barns skapande av kamratgrupper på förskolor i 

USA och Italien. Han har stegvis låtit barn släppa in honom i deras lek och genom detta fått 

möjlighet att undersöka barns interaktioner. Resultaten tyder på att barns livsvärld och sociala 

utveckling i förskolan påverkas av samhörighet med jämlikar i det sociala samspelet. Det 

visade sig även vara viktigt att den styrande föräldra-barnrelationen minskade i vissa 

avseenden och att barn fick möjlighet att skapa gemensamma beteenden och rutiner med 

andra barn. Slutsatsen i Corsaros (1988) studie är att ett gemensamt skapande av en 

kamratgrupp i förskolemiljö är avgörande för barns goda utveckling.  

 

Även barnets självuppfattning är en central del i utvecklingen av resiliens. Det är av stor 

betydelse att barn utvecklar en tro på sin förmåga att hantera risk och stress (Borge, 2012). 

Vidare när det handlar om barn i förskoleålder beskriver Cohen (2011) vikten av att barn 

förstår ursprunget till sina egna reaktioner på positiva och negativa erfarenheter. Denna 

förståelse uppstår i kommunikation med föräldrar och syskon och utvecklas därefter för att 

kunna kommunicera med kamrater på ett lämpligt sätt. Cohen (2011) menar att en sådan 

förståelse mycket väl kan fungera som en grund för motståndskraft inför problem i 

ogynnsamma miljöer. 

 

För att minska barns sårbarhet är det viktigt att stärka barns kognitiva, sociala och 

beteendemässiga drag. Beröm och social uppmuntran som barnet får genom sociala relationer 

och aktiviteter anses främja barnets resiliens (Borge, 2012). Vikten av att känna 

självförtroende eller en tilltro till att saker och ting kommer att gå bra, är en viktig del för barn 

som utvecklat resiliens. Barn med självförtroende hanterar vanligtvis påfrestningar bättre och 

de har därmed större motståndskraft mot stress (Zolkoski & Bullock, 2012). Borge (2012) 

poängterar dock att man inte kan dra slutsatsen att alla barn med bra självförtroende kan bli 

resilienta utan att det också beror på andra faktorer som individuella förhållanden, 

familjeförhållanden och miljö. Vidare skriver Rak och Patterson (1996) att självbild, 

förmågan att förstå sig själv och sina gränser i förhållande till långsiktiga stressfaktorer, är 

betydelsefullt för att öka en positiv självkänsla. 

 

Internationella studier har uppmärksammat en problematik när det gäller omsorgen i Afrika 

och de barn som är föräldralösa. Institutioner är ofta den enda omsorgen för yngre barn som är 

föräldralösa och sådan omsorg kan öka barns risk för psykologiska-, känslomässiga- och 

utvecklingsproblem (Bettmann, Mortensen & Akuokob, 2015). I en studie som genomförts i 

Ghana har personal på olika barnhem intervjuats angående barns emotionella och relationella 

behov, detta i syfte att förstå personalens förmåga och kunskap. Sammanlagt intervjuades 92 
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personer som jobbade på åtta olika barnhem. I intervjuerna framkom att ha relationer inom 

samhället ansågs som viktigt. En informant uttryckte att barn behöver interpersonella 

relationer med personer utanför hemmet; mellan barn och vuxna som kan vara goda förebilder 

och mellan barn och samhället i stort. Några informanter refererade till präster eller kyrkan 

som essentiella källor för stöd till barnen. Åsikter framkom om att barn behöver någon som 

kan ge dem råd, som till exempel en präst eller lärare, någon som kan prata med dem och lära 

dem om Gud. Även att barn behöver få komma till kyrkan och interagera med kyrkan för att 

träna moral framkom som viktigt. Resultaten visade att personalen besitter en grundläggande 

förståelse för barns känslomässiga och mänskliga behov. Det framkom dock en brist på 

utbildning och stöd som är nödvändig för att helt kunna uppfylla dessa behov (Bettmann, 

Mortensen & Akuokob, 2015).  

 

En annan studie som utfördes i Afrika lyfter fram aga som uppfostringsmetod inom familjer. 

Studien utfördes i Sydafrika och forskarna genomförde 24 kvalitativa intervjuer med barn i 

åldern 8-12 år angående deras syn på fysisk bestraffning. Resultaten visade att fysisk 

bestraffning var en vardaglig erfarenhet. Barnen upplevde att bestraffningen medfört negativa 

emotionella och beteendemässiga konsekvenser samt att det påverkat deras förmåga att lösa 

konflikter. Exempelvis kunde en negativ konsekvens vara att barnen kände rädsla för att bli 

utskällda eller bestraffade vilket hindrade barnen från att be om hjälp (Breen, Daniels & 

Tomlinson, 2015). En annan studie undersökte cykeln av våld genom generationer, 

förhållandet mellan föräldrars och barns syn på aga och den påföljande relationen mellan 

barns upplevelse av aga och preferens av att slåss som lösning på en konflikt. I slutsatserna 

framkom att föräldrar som upplevde kontinuerlig aga under barndomen såg användning av 

aga som acceptabelt och slog sina barn ofta. Vidare lärde sig dessa barn att fysiskt våld var ett 

godtagbart sätt att hantera konflikter på och de föredrog detta i konflikter med jämngamla och 

syskon (Simons & Wurtele, 2010). 

 

Aga knyts ofta till individuella skäl, som egenskaper hos barn eller den som utövar agan, det 

är dock lika viktigt att förstå sociala skäl. På samhällsnivå påverkar kulturella normer som 

godkänner våld och kulturella idéer om våldets nödvändighet och effektivitet förekomsten av 

aga (Breen, Daniels & Tomlinson, 2015). Trots våld inom kulturen visar forskning att 

majoriteten av våldsutsatta barn ändå utvecklar resiliens. Forskning förklarar denna 

motståndskraft som mycket beroende av barns tolkning av det som sker. Ångesten över att bli 

slagen minskar antagligen om barnet ser en mening i att det sker, barns förståelse av händelser 

är viktig i resiliens. En annan förklaring är normalisering av våldet som en vardaglig handling 

(Rutter, 1985). 

 

Detta avsnitt har lyft grunderna i resiliens samt forskning inom områdena sociala relationer 

och social kultur inom begreppet. Forskning inom området fokuserade från början på det som 

gick fel när barn levde under stress och påfrestningar. Under 1970-talet började man 

intressera sig för de faktorer som utgjorde skydd i riskfyllda uppväxtmiljöer och på så sätt 

växte begreppet resiliens fram. För utvecklingen av resiliens lyftes fem kännetecken fram: 

social kompetens, problemlösningsförmåga, kritisk medvetenhet, autonomi och 

målmedvetenhet. Den longitudinella Kauaistudien som genomfördes av Werner och Smith var 
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en av de mest omfattande studierna inom resiliens och undersökte resiliens på flera områden. 

Det huvudsakliga resultaten visade på betydelsen av sociala relationer som en skyddsfaktor. 

Även miljöfaktorer, sociala strukturer och en gemensam känsla av tro var viktiga inslag i 

utvecklandet av resiliens. Tidigare forskning lyfte även fram betydelsen av nära och många 

vänner som en skyddande faktor. Samhörighet med jämlikar lyftes fram som viktigt i det 

sociala samspelet. En central del för barnens utveckling av resiliens var även barns 

självuppfattning och tilltro till sig själv. Barn med självförtroende visade sig ha större 

motståndskraft mot stress och det var viktigt att stärka självförtroendet genom social 

uppmuntran. Vidare synliggjordes att uppväxt på institution kunde innebära risk på grund av 

avsaknad av utbildning hos personalen. Slutligen framkom i studier utförda i Afrika att fysisk 

bestraffning medförde negativa emotionella och beteendemässiga konsekvenser för barnen. 

Trots våld inom kulturen visade forskning att majoriteten av våldsutsatta barn ändå 

utvecklade resiliens då motståndskraften berodde på barns tolkning av händelserna. Den 

tidigare forskning som presenterats i detta avsnitt kommer i den föreliggande studien 

användas för att förstå och tolka resultaten samt identifiera möjligheter och begränsningar för 

utvecklingen av resiliens på barnhemmet.  
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4 Metod 
I det här kapitlet beskrivs den socialantropologiska utgångspunkten och den 

mikroetnografiska studien. Vidare beskrivs hur materialet samlats in genom intervjuer och 

observationer samt analysprocessens tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med diskussion av 

studiens tillförlitlighet och etiska reflektioner. 

 

Utifrån syftet att undersöka vilka möjligheter och begränsningar det finns för utveckling av 

resiliens på ett barnhem i Tanzania blev metodvalet kvalitativt. Detta då studiens fokus är att 

förstå, tolka och identifiera det som är meningsfullt för barnens utveckling av resiliens på 

barnhemmet (Ahrne & Svensson, 2015). Genom intervjuer med tre personer som arbetar nära 

barnen på barnhemmet och genom observationer av barnen som bor där har barnhemmet 

studerats under sex veckor.  

4.1 Val av metod 

4.1.1 Socialantropologi  

Denna studie genomfördes i en annan kultur än den svenska vilket gör att socialantropologin 

är en lämplig metodologisk utgångspunkt. Socialantropologin försöker redogöra för de sociala 

och kulturella olikheterna i världen men även förstå likheterna mellan olika samhällssystem 

och mellanmänskliga relationer. Ett enkelt uttryck för antropologi är att det är studier av 

kulturella skillnader och gemensamma mänskliga egenskaper (Hylland-Eriksen, 2000).  

4.1.2 Mikroetnografisk studie 

I denna studie har en form av etnografi som kallas mikroetnografi valts. Mikroetnografi är en 

förenklad version av etnografi. Etnografi härstammar från antropologisk forskning och bygger 

på en nära kontakt med samhällets eller olika gruppers vardagsliv över en längre tidsperiod 

(Lalander, 2015). I en etnografisk studie genomför forskaren regelbundna deltagande 

observationer av hur deltagarna i en miljö beter sig och intervjuar informanter om sådant som 

inte direkt går att observera eller som etnografen finner oklart. Inom etnografi utvecklar 

forskaren en förståelse för gruppens kultur, människors beteende inom ramen för denna kultur 

och formulerar sedan en detaljerad redogörelse för denna miljö (Bryman, 2011).  

 

En mikroetnografisk studie är lämplig för mindre arbeten som tillexempel examensarbeten. 

Till skillnad från sedvanlig etnografi innebär mikroetnografin ett fokus på en viss aspekt av 

ett tema. Denna studie har en avgränsning som rör teman kring sociala relationer och social 

kultur inom begreppet resiliens. En förhållandevis kort period där två av oss tillbringat sex 

veckor på ett barnhem i Tanzania kan anses vara tillräckligt länge för att kunna studera ett så 

pass väldefinierat tema (Alvehus, 2013). 

 

För att undersöka vilka möjligheter och begränsningar det finns för utvecklingen av resiliens 

på barnhemmet var valet av etnografi ett naturligt val eftersom deltagande observation 

tillsammans med intervjuer är vanliga metoder inom etnografi. 
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4.2 Urvalsförfarande  

Studien utgår ifrån ett målinriktat urval som är en form av icke-sannolikhetsurval. Ambitionen 

var att få tillgång till personer som var relevanta för examensarbetets forskningsfrågor. Alla 

barn på barnhemmet och dess personal utgjorde det målinriktade urvalet för observationerna. 

Inom etnografisk forskning handlar inte urvalet enbart om människor utan också tid och 

kontext (Bryman, 2011). Barnhemmet som social arena utgör detta urval och därav blir 

studiens målgrupp självklar.  

 

Väl på plats på barnhemmet kontaktades barnhemmets ansvariga nunna för att muntligt 

informeras om studien, dess syfte och metod. Under de första dagarna på barnhemmet 

informerades även de mammor som dagligen arbetar med barnen. Detta allt eftersom vi 

presenterades för ny personal. Tanken var att observera alla barn på barnhemmet men utifrån 

infektionsrisken kring de allra minsta bebisarna fick dessa uteslutas ur studien. 

 

Syftet med intervjuerna var att skapa en djupare förståelse av och få personalens personliga 

uppfattningar kring studiens forskningsfrågor (Patel & Davidson, 2011). Detta medförde att 

urvalet av informanterna valdes strategiskt och målinriktat utifrån deras arbete med barnen på 

barnhemmet. Informanterna valdes även efter deras förmåga att kommunicera på engelska 

och därav har studien haft ett begränsat urval av antal informanter till intervjuerna. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Observation 

Under sex veckor följdes barnen på barnhemmet med deltagande observationer som 

huvudsaklig metod. Deltagande observationer är en central metod inom samhällsforskning. 

Metoden innebär att forskaren befinner sig på fältet och samlar in data genom att delta i 

människors vardagsliv och naturliga miljö och sedan iakttar vilka situationer människor 

agerar utifrån (Fangen, 2005).  

 

Deltagande observation har valts för att ge ökad kunskap om och få en helhetsbild av 

barnhemsbarnens situation samt för att få klarhet i vad som påverkar deras liv och därför kan 

ha betydelse för utvecklingen av resiliens (Fangen, 2005). Detta för att i längden öka 

förståelsen för de sociala relationer och den sociala kultur som finns på barnhemmet och 

vilken betydelse de har för utvecklingen av resiliens (Bryman, 2011).  

 

Utöver våra roller som forskare i miljön på barnhemmet har vi fungerat som volontärer. Detta 

innebar ett aktivt deltagande i arbetet med barnen och kontakten med personalen. Deltagande 

har skett i samspelet med barnen och personalen samtidigt som deras relationer iakttagits. Det 

har inneburit ett deltagande både i samspel med och på samma villkor som övriga, men i vissa 

avseenden har deltagarrollen tonats ned och rollen som observatör har blivit större (Fangen, 

2005). På barnhemmet är både personal och barn vana vid volontärers närvaro, vilket gjorde 

det naturligt att delta i de dagliga aktiviteterna.  
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Under tidsperioden studerades barnen alla vardagar med variation mellan förmiddag och 

eftermiddag samt ett par helgdagar. På förmiddagarna mellan klockan åtta till tolv var de 

yngre barnen närvarande då de övriga barnen i skolåldern befann sig i skolan. På 

eftermiddagarna mellan klockan halv tre till sex var alla barnhemmets barn närvarande under 

observationerna. Likaså var alla barn närvarande under observationer på helgerna. All tid på 

barnhemmet tillbringades tillsammans med barnen och observationerna gjordes kontinuerligt 

under dessa tider. 

 

Ansvariga och personalen på barnhemmet hade informerats om studien och därav kan sägas 

att studien är öppen (Lalander, 2015). Samtidigt har inte barnen kunnat informeras om studien 

på grund av deras ålder och språkliga skillnader. Planen var att informera barnen men då det 

visade sig att barnen var för små och inte kunde engelska var känslan att de ändå inte skulle 

förstå och därav informerades endast ansvariga och personal. Vidare har observationerna varit 

relativt öppna och ostrukturerade eftersom det till en början fanns en ovisshet om barnhemmet 

och förutsättningarna för studien. Observationerna utgick från studiens frågeställningar som 

enda avgränsning för att inte missa värdefull data.  

4.3.2 Fältanteckningar från observationer 

För att samla in datamaterial från observationerna har fältanteckningar använts för att skapa 

en så god beskrivning som möjligt av vad som skedde under observationerna. 

Fältanteckningarna användes sedan som ett verktyg i analysarbetet (Fangen, 2005). 

Situationer som ansågs vara av relevans för sociala relationer och den sociala kulturen på 

barnhemmet nedtecknades, likaså observationerna av miljön. Anteckningar fördes ibland 

direkt under pågående observation men oftast i direkt anslutning efter observationerna. I de 

fall anteckningar genomfördes under observation skrevs dessa ned på mobiltelefoner. 

Vanligtvis nedtecknades dock fältanteckningarna på datorn efter varje dag på barnhemmet 

samtidigt som de kodades. I samband med att fältanteckningarna skrevs ut till dataskriven text 

nedtecknades också reflektioner över situationer som uppstått under observationerna.  

4.3.3  Intervju 

Observationerna utgjorde underlaget för intervjuerna. Efter en vecka på barnhemmet 

sammanställdes koderna (se bilaga 3) från fältanteckningarna och intervjuguiden (se bilaga 2) 

skapades utifrån det som var vanligt förekommande och det som ansågs svårt att få svar på 

under observationerna. Genom att avvakta något innan intervjuerna gjordes, skapades en 

möjlighet att lära känna den nya kulturen och få en förståelse för människorna och den sociala 

kulturen på barnhemmet. Efter att bättre ha lärt känna miljön valdes kvalitativa intervjuer med 

en semistrukturerad intervjuguide som utformades på engelska (se bilaga 2). Semistrukturerad 

intervju innebär att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras 

men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Valet 

av semistrukturerade intervjuer motiveras utifrån att sådana intervjuer kan synliggöra 

perspektiv av verkligheten på barnhemmet genom att informanterna får utrymme att berätta 

relativt fritt utan att vara helt styrd av den som intervjuar (Bryman & Bell, 2011). Alla 

intervjuer utfördes enskilt och utgick ifrån samma bas. Intervjuguiderna var sedan något olika 

utformade utifrån de olika roller informanterna hade på barnhemmet. 
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Tre intervjuer genomfördes varav en med den ansvariga på barnhemmet och två med personal 

som arbetade tätt tillsammans med barnen. Inledningsvis under intervjuerna informerades 

informanten om innehållet i informationsbrevet (se bilaga 1) samt påmindes om studiens 

syfte. Varje intervju varade i cirka 45 minuter och beroende på vem som intervjuades 

varierade lokalen men alla intervjuer skedde någonstans på barnhemmet i en relativt ostörd 

miljö. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning på mobiltelefon, detta för att säkerställa 

att all information kommit med och uppfattats korrekt. Samtalen skrevs sedan ut i sin helhet 

på engelska. Relevanta delar för studiens syfte valdes sedan ut för transkribering. 

4.4 Analysförfarande 
Den analysmetod som valts till observationerna är inspirerad av riktad kvalitativ 

innehållsanalys. Metoden valdes för att finna gemensamma kategorier för vad som har 

betydelse utifrån syftet och på så sätt utveckla kunskap om resiliensfaktorerna på ett barnhem 

i Tanzania. Målet med riktad kvalitativ innehållsanalys är att studera det insamlade materialet 

och validera och/eller utveckla en redan befintlig teori. Genom att identifiera variabler och 

nyckelbegrepp utifrån befintliga teorier och tidigare forskning kan datan kodas in i redan 

befintliga kategorier. Dessa kategorier kan sedan justeras allt eftersom nya mönster 

synliggörs. Resultatet av en riktad innehållsanalys ska kunna stödja eller ifrågasätta de teorier 

som använts som utgångspunkt, för att i slutändan kunna generera ny kompletterande kunskap 

(Hsieh & Shannon, 2005). Analysen av datamaterialet i denna studie skiljer sig dock till viss 

del från den riktade innehållsanalysen genom att konkreta och förutbestämda kategorier inte 

använts vid bearbetningen av data. Däremot utgjorde resiliens som teori och studiens 

frågeställningar övergripande kategorier som präglade datanalysen. Att inte utgå från konkreta 

och förutbestämda kategorier liknar mer det Hsieh och Shannon (2005) benämner 

konventionell kvalitativ innehållsanalys där koderna växer fram under analysen. 

 

Analysen i denna studie har skett kontinuerligt under hela arbetets gång. Redan vid 

renskrivandet av observationer till fältanteckningar påbörjades analysarbetet genom att 

materialet kodades. Samtidigt som fältanteckningar nedtecknades markerades koder och 

meningsbärande enheter (se bilaga 3) som ansågs vara av relevans för studiens teoretiska 

utgångspunkt och syfte. Efter att fältanteckningarna kodats i en kodningsmall (se bilaga 3) 

skapades sex konkreta kategorier genom att koder som hade liknande innehåll grupperades till 

kategorier. 

 

Eftersom intervjuguiden utformades som ett komplement utifrån observationerna, har 

intervjuerna analyserats på ett annat sätt. I analysen av de tre renskrivna intervjuerna 

markerades ord och meningar som hade koppling till eller betydelse för de olika kategorierna 

som skapats i analysen av observationerna. Ord och meningar kompletterade observationernas 

data både genom att styrka observationerna och komplettera det som observationerna inte 

kunde ge svar på.  Utdrag från intervjuerna används som exempel för att lyfta fram exempel 

på situationer och åsikter. 
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4.5 Etiska reflektioner 
Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har fyra etikregler formulerats av 

vetenskapsrådet. Dessa fyra etikregler är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska forskaren informera de berörda om 

forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med informationskravet upplystes 

ansvariga och personal på barnhemmet om syftet med studien samt vilka vi var som skulle 

genomföra studien. Något som kan ifrågasättas är varför barnen inte informerats om studien. 

Som beskrivits tidigare var ambitionen att informera barnen men på grund av deras unga ålder 

och att de inte kunde engelska informerades endast ansvariga och personal. För att uppfylla 

informationskravet i samband med intervjuerna har ett informationsbrev delats ut till de 

berörda där etikreglerna har beskrivits ingående (se bilaga 1).  

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla samtyckeskravet har ett 

godkännande inhämtas från ansvariga för att observera på barnhemmet. Åter kan ett etiskt 

problem kan vara att i barnen själva inte samtyckt till observationerna men anledningen till 

detta har redan beskrivits. Vidare kan tydliggöras att det inte är barnen som individer som 

observerats utan barnhemmet som en social arena som barnen är en del av. Det kan även 

tänkas att om man hade försökt informera barnen med hjälp av tolk hade de tagit mer skada av 

att bara till viss del förstå studiens syfte och vår roll på barnhemmet. Vidare hade det kunnat 

påverka studiens resultat om barnens förhållningssätt ändrats efter information om studien. 

Samtyckeskravet har även stärkts genom att informationsbrevet tydliggjort att intervjuerna är 

frivilliga och att möjligheten att avstå från att svara på frågor finns samt att intervjuerna 

kommer att spelas in (se bilaga 1). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas personuppgifter hanteras endast av oss som genomfört 

studien och intervjuer och observationer har avidentifieras.  För att säkerställa att de 

observerade barnen inte tar skada har resultatet lagts fram så att enskilda barn och personal 

inte går att identifiera (Patel & Davidson, 2011). Utskrivna intervjuer och fältanteckningar har 

förvarats i lösenordsskyddad dator och materialet har förstörts efter bearbetning.  

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Gällande nyttjandekravet har materialet enbart 

används för denna studie då datan förstörts efter bearbetning. 

 

Ett etiskt dilemma som uppmärksammades var den dubbla rollen som observatör och 

volontär. Det faktum att vi som volontärer utgjorde viktiga personer för barnen samtidigt som 

vi observerade dem i rollen som forskare kan ses som etiskt problematiskt. För att minska 

denna problematik har fokus legat på att vara delaktiga och närvarande i barnens vardag under 

vistelse på barnhemmet och sammanställning av observationer har till största del gjorts efter 

arbetsdagarnas slut. 
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4.6 Trovärdighet 
Kvalitativ forskning bedöms utifrån tillförlitlighet som består av fyra grundläggande kriterier: 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011). 

 

Tillförlitlighet handlar om att det ska finnas en tydlig överensstämmelse mellan empiri och 

teoretiska slutsatser. Beskrivningen om hur forskaren har kommit fram till slutsatserna är 

avgörande för studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Studiens tillförlitlighet stärks utifrån att 

två av oss har befunnit sig och deltagit i det dagliga sociala sammanhanget på barnhemmet. 

För att uppnå hög tillförlitlighet har observationer genomförts under olika tidpunkter och på 

alla veckodagar under sex veckor. Genom ljudinspelningar av intervjuerna säkerställs att 

innehållet uppfattats på rätt sätt. Studien utgår från olika datainsamlingsmetoder vilket bidrar 

till en bredare bild av verkligheten och kan medföra ett rikare underlag för studiens slutsatser 

och tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). 

 

Överförbarhet handlar om i vilken grad resultaten kan generaliseras till andra miljöer 

(Bryman, 2011). I enlighet med Bryman (2011) är studien genomförd i en kontext med ett få 

antal intervjuer och observationer som är begränsade till en specifik barngrupp. Därav kan det 

finnas en svårighet att generalisera studiens resultat till andra miljöer. Syftet har varit att 

synliggöra vilka möjligheter och begränsningar det finns för utvecklingen av resiliens för barn 

i den specifika situationen och dess kontext under den tid studien har genomförts. Genom en 

utförlig och fyllig beskrivning av miljön på barnhemmet ökar studiens överförbarhet för 

eventuella framtida studier med liknande förutsättningar och miljöer (Bryman, 2011). Detta 

har tydliggjorts bland annat med en karta över barnhemmet och en redogörelse av miljön.  

 

För att kunna bedöma pålitligheten i en studie behöver forskaren anta ett kritiskt synsätt. Det 

ska finnas en tydlig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen med problemformulering, 

urval, fältanteckningar och intervjumaterial med mera (Bryman, 2011). För att öka studiens 

pålitlighet har alla steg i forskningsprocessen tydligt redovisats.  

 

Möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att forskaren inte medvetet låtit värderingar 

eller personliga åsikter påverka utförandet eller slutsatserna i studien (Bryman, 2011). 

Eftersom studien utförs i en annan kultur än den svenska finns en medvetenhet om att egna 

kulturella värderingar kan ha påverkat observationerna. Med detta i baktanke har ambitionen 

varit att undvika egna åsikter och istället försökt öka konformiteten genom att tillämpa 

tidigare forskning om resiliens för att stärka slutsatserna. 
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5 Resultat 
Kapitlet inleds med en presentation av barnhemmets miljö och studiens intervjupersoner. För 

att få en tydlig redovisning av resultaten är empirin sedan indelad i de sex kategorier som 

skapades under analysen av observationerna. Kategorierna som skapats benämns 

institutionen, kristen tro, uppfostran på barnhemmet, familj, uppmärksamhet och personliga 

egenskaper.  

 

I kapitlet vävs resultaten från intervjuerna samman med kategorierna från observationerna och 

kompletterar dessa genom att utvalda citat och situationer fördjupar de övergripande 

beskrivningarna. 

5.1 Presentation av barnhemmets miljö 
Figuren över barnhemmet nedan och den beskrivande texten syftar till att presentera 

barnhemmets miljö genom fylliga beskrivningar. Studiens förutsättningar påverkades av 

miljön eftersom miljön är en del av den sociala kulturen på barnhemmet.  

Figur 1 Karta över barnhemmet 
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Vissa barn kom till barnhemmet när de endast var ett par dagar gamla och dessa togs omhand 

i så kallade ”baby room” som var en samling rum för alla spädbarn (5). De äldre barnen som 

var mellan ett till nio år hade separata sovrum, badrum och matrum för flickor och pojkar. I 

sovrummen (4, 14) fanns flera spjälsängar där alla yngre barn sov. Det fanns två barn som 

hade funktionsnedsättningar, en flicka och en pojke, dessa sov i de mindre sovrummen där 

även de äldre barnen sov (3, 15).  Intill sovsalarna låg badrummen (2, 16) som bestod av fyra 

duschar, fyra toaletter och fyra handfat respektive. Badrummen var slitna, dörrar till 

toaletterna saknades och vattnet fungerade endast i ett av handfaten och en av duscharna i 

respektive badrum. I andra änden av huset var matsalarna belägna (6, 12). Där fanns det fyra 

färgglada bord med stolar i trä samt hyllor för att förvara plasttallrikarna och -muggarna. 

Maten tillagades i köket (8). Intill flickornas matsal fanns ett Tv-rum (7) som bestod av en Tv 

på en trämöbel och flera stolar i brunt skinn. 

 

Under lektid lekte barnen tillsammans i ”playground” (18) som var en lekyta mellan 

byggnaderna med ett plåttak, stengolv och en lekkarusell. Intill lekytan fanns ett tomt lekrum 

(20). Intill detta rum fanns ett klassrum (19) där skolbarnen gjorde sina läxor. I klassrummet 

fanns en griffeltavla och skolbänkar med stolar. Även utomhus fanns yta för lek (22). 

Barnhemmets lekpark var en stor öppen yta jord med gungor, rutschkanor, gungbrädor, 

klätterställning samt bänkar att sitta på. 

 

Barnhemmet hade ett eget litet jordbruk (23) som bidrog till barnhemmets försörjning och 

självständighet. På jordbruket odlades olika spannmål, frukt och grönsaker och de bedrev 

uppfödning av kor, grisar, getter och höns. Hönshuset (21) besöktes väldigt ofta av de mindre 

barnen under förmiddagarna. 

 

I utrymmet mellan flickorna och pojkarnas badrum fanns en yta för att tvätta kläderna då det 

fanns tillgång till vatten i närheten. På barnhemmet tvättade man för hand och kläderna 

hängdes sedan upp utomhus för torkning (1). Under regnperiod tvättades kläderna i ett rum 

inomhus (9). Barnhemmet hade också ett medicinrum (13) där barn och personal fick 

behandling mot olika sjukdomar, inklusive Malaria. Den ansvariga systern Jamila hade ett 

eget kontor (17) där hon tog emot besökare. I väntrummet (10) för besökare kunde 

volontärerna ha sina personliga tillhörigheter och intill det fanns en toalett för personal (11).   

5.2 Presentation av intervjupersonerna 
Första intervjupersonen gavs det fingerade namnet syster Jamila, hon tillhörde församlingen 

som drev barnhemmet. Jamila var i femtioårsåldern och var den syster som ansvarade för 

barnhemmet. Jamilas profession var socialarbetare och hon arbetade hand i hand med de 

sociala myndigheterna i Moshiregionen. Hennes arbetsuppgifter på barnhemmet var att se till 

att barnens rättigheter upprätthölls och att barnen fick den bästa möjliga uppväxten på 

barnhemmet. Hon hade även ett övergripande ansvar för personalen, faciliteterna, alla 

donationer samt besökare och volontärer som kom till barnhemmet.  

 

Den andra intervjupersonen gavs det fingerade namnet Flora. Flora var i trettiofemårsåldern 

och var, likt Jamila, en av systrarna som tillhörde den kristna församlingen. Flora hade 
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skickats till barnhemmet för att jobba vid sidan av syster Jamila. Flora hade mer daglig 

kontakt med barnen samt mammorna på barnhemmet. På eftermiddagarna jobbade syster 

Flora med att stödja och hjälpa skolbarnen med läxor och att lära dem engelska. Hon jobbade 

även med donationer samt barnhemmets volontärer.  

 

Den tredje intervjupersonen gavs det fingerade namnet Elisa. Elisa var i trettioårsåldern och 

arbetade som mamma på barnhemmet. Elisa hade två års utbildning inom barnomsorg och 

hon hade vid studiens genomförande jobbat på barnhemmet i tre månader. I rollen som 

mamma ingick att dagligen ta hand om barnen på samma sätt som en biologisk förälder gör. 

Det fanns andra mammor som hade mer praktiska uppgifter medan Elisas roll mer var att 

finnas för barnen på dagtid och underhålla dem. Elisa hade även som arbetsuppgift att lära 

alla barnen religion och hålla i söndagsskolan. 

5.3 Studiens resultat 

Institutionen 

Under den sex veckor långa observationsperioden vistades barnen alltid på barnhemmet. 

Barnhemmet var den miljö som barnen dagligen vistades i utöver att de äldre barnen gick i 

den närliggande skolan på vardagarna. Dagarna på barnhemmet följde alla ett och samma 

schema. Morgonen började med att barnen steg upp cirka sju. De som skulle iväg till skolan 

gjorde sig iordning för att lämna barnhemmet cirka halv åtta. De barn som var kvar på 

barnhemmet, de yngre barnen och de barn som inte hade en sponsrad skolgång, lekte i 

lekrummet mellan klockan åtta till nio. Om vädret tillät gick gruppen ut till hönsen, lekparken 

och/eller bondgården vid niotiden. De dagar då det regnade eller var kyligt ute stannade 

barnen kvar i lekrummet fram till klockan tio. Vid klockan tio gick barnen tillsammans och 

tvättade händerna i flickornas omklädningsrum för att sedan dricka mjölk i flickornas matsal. 

Detta var barnens frukost. När barnen bett en bön och druckit sin mjölk var det dags för 

dusch. Killarna och tjejerna blev då duschade i respektive badrum. Så fort de duschat klart 

och fått rena kläder gick barnen till Tv-rummet och tittade på kristna filmer i väntan på lunch. 

De minsta barnen som inte kunde äta själva fick lunch först och sedan serverades de lite äldre 

barnen. När de ätit färdigt var det dags att sova middag och barnen lades i de separata 

sovsalarna för pojkar och flickor. 

 

På eftermiddagarna befann sig barnen oftast i lekrummet mellan klockan tre till fem. Där lekte 

de yngre barnen medan skolbarnen gjorde sina läxor i klassrummet intill. Allt eftersom barnen 

blev klara med läxorna anslöt de till den andra barngruppen. Vid femtiden ställde barnen upp 

sig i ett led där flickorna och pojkarna gick till respektive duschrum och matsal för att tvätta 

händerna och sedan äta middag separat. Klockan sex gick volontärerna hem och dagen var 

slut.  

 

Alla de aktiviteter som skedde under dagarna gjorde barnen tillsammans i gruppen. Barnen 

sov tillsammans i sovsalarna, de duschade tillsammans och gjorde toalettbesök tillsammans. 

Vidare lekte den stora barngruppen alltid tillsammans. 
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Efter att en lördag spenderades på barnhemmet noterades följande i fältanteckningarna, vilket 

var ett exempel på rutinerna: 

 

Idag bestod barngruppen av samtliga 43 barn som alla skulle följa samma rutiner som på 

vardagarna när det är 11 barn i gruppen. Trots det stora antalet barn var det fortfarande endast 

en mamma som jobbade med barnen. På helgerna är volontärerna lediga vilket medför att 

mamma Elisa är själv med det stora antalet barn (Fältanteckningar, 2017-03-04). 

 

Kristen tro 

Kristendomen spelade en central roll på barnhemmet. Syster Jamila beskrev det som följande: 

 

Christianity, it has a big role! Like here we have different children from different christian 

background and we are here as christians, we have to raise the children in a christian healthy 

way, that is they have to be christian in the heart, to love each other, they have to help each 

other, and to be considerate with each other. They have to know, who is god to them, yeah? 

God is the eternity, he is the father of all and we have to love god, we have to respect and we 

have to see other people as children of God. 

 

Detta utdrag från intervjun med Jamila visar hur religionen genomsyrade verksamheten på 

barnhemmet och även hur den kristna tron kopplades till kärlek, respekt och omtanke till 

varandra. 

 

Barnen bad varje dag innan alla måltider. När det var dags för förmiddagsmjölk stod barnen 

uppradade längs en vägg i flickornas matsal och bad under ledning av en mamma. Barnen 

repeterade det mamman sade. Ibland var det ett av barnen som höll i bönen under uppsikt av 

en mamma. Vid lunch och middag bad barnen sittande vid borden i matsalarna, även då under 

ledning av mammorna. Kristendomens roll i vardagen märktes även genom att barnen på 

dagarna, till exempel under väntan på att lunch skulle serveras, tittade på en film med 

amerikanska barn som sjöng sånger med kristet budskap. Filmen innehöll sånger som 

exempelvis “Old time religion” där barnen sjöng “Give me that old time religion, it’s good 

enough for me”. En annan låt hette “O be careful little eyes” som innehöll budskap som “O be 

careful little eyes what you see, O be careful little mind what you think, for the father up 

above is looking down in love, so be careful little eyes what you see”. Detta visar hur de 

försökte lära barnen den kristna tron och värderingar på ett sätt som barnen kunde ta till sig. 

 

Den kristna tron återfanns även i leken. Barnen sjöng kristna barnsånger i lekrummet 

tillsammans med mamma Elisa och volontärerna. Ett utdrag ur fältanteckningarna skildrar 

detta: 

 

När vi kommer in till lekrummet strax efter klockan åtta sitter sju barn tillsammans med 

mamma Elisa och två andra volontärer på den lekkarusell som finns i mitten av lekrummet. De 

sjunger kristna sånger som bland annat handlar om hur gud har skapat alla blommorna och 

djur som finns i världen. Stämningen är bra och alla barn gör sitt bästa för att sjunga med. Det 

är mycket skratt från både vuxna och barn när barnen försöker följa med i sångerna samtidigt 

som de vuxna busar med dem och kittlar dem på magarna (Fältanteckningar, 2017-02-24). 
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Detta är ett exempel på hur religionen fanns med som ett inslag i leken. Den kristna tron var i 

centrum även varje söndag när barnen gick i söndagsskola med mamma Elisa som lärarinna. 

Elisa berättade under intervjun att hon brukade ta fram sin bibel och lära barnen om 

kristendomen. Elisa beskrev hur hon gick igenom olika kapitel med barnen och de lärde sig 

om Jesus ord. Elisa menade att barnen förstod att Jesus var en stor del av deras liv och 

tillvaro, att de hade en relation till Gud och Jesus, vilket även illustreras i citatet från syster 

Jamila ovan i denna kategori. Vidare berättade Elisa att barnen visste att Jesus såg dem, 

hjälpte dem, och bar dem, eftersom personalen lärde barnen detta från det att de var små. I 

intervjuerna framkom att den kristna tron inkorporerades i barnens utbildning redan från 

mycket låg ålder och att barnen gick i kyrkan på söndagarna tillsammans med nunnorna. 

 

Uppfostran på barnhemmet 

Jamila beskrev att barnen kom till barnhemmet i spädbarnsåldern och det var 

barnhemspersonalen som stod för deras uppfostran. Under observationer framkom att aga 

förekom på barnhemmet och för att få en bild av bakgrunden till detta ställdes frågor på ämnet 

uppfostran under intervjuerna. Syster Jamila beskrev följande om personalen: 

 

Most of them are not educated in that way and it affects even those people like our mothers 

here or young people because that is the only way they know how to discipline, the way they 

were disciplined by their parents. 

 

Jamila förklarade vidare: 

 

Sometimes you find it or you hear that children here are being disciplined maybe they are 

being beaten, yeah? I just want to explain to you it’s not a european culture yeah? But here the 

mentality of people is that the child has to be disciplined. So they think that is the only right 

way to discipline a child. It’s not the right way.  

 

Dessa citat illustrerar uppfostran i Tanzania. I intervjun med syster Jamila framkom att hon 

kände till barnkonventionen, hon förstod barns rättigheter och hade som ambition att utbilda 

personalen inom den. Syster Jamila beskrev hur hon ville hjälpa mammorna att förstå hur man 

kunde uppfostra barn på alternativa sätt än med aga. Hon beskrev att alternativet var att prata 

med barnen och förklara olika situationer för dem samt ge beröm när de gjort någonting bra 

och prata med barnen när de gjort någonting fel. I intervjun med mamma Elisa exemplifierade 

hon det Jamila beskrivit genom att säga: 

 

Even when you, maybe one child makes a mistake, when you’re going to teach him or her, to 

punish him or her, they come, and when you punish them they feel like sorrow. So the others 

they say ´mom, please forgive her? or forgive him?´ and after maybe punishing him or her, 

they go to sit with that one who was punished, they say ´don’t worry, let us go to play´. 

 

Likaså observerades situationer som den Elisa beskrev. En sådan situation inträffade en 

eftermiddag i Tv-rummet då barnen satt och tittade på film. Mamma Elisa gick runt med en 

pinne i handen och om barnen inte satt still slog hon dem med pinnen i handflatorna. Detta är 
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ett exempel på en vanligt förekommande handling på barnhemmet. Elisa förklarade synen på 

aga som uppfostran på följande sätt:  

 

If they continue to love you it means you give them punishment according to their age. Not to 

give them punishment like an adult, you see. Because you may give them punishment that is 

out of their age it makes them to afraid you, to run after, to be scared. 

 

Vidare beskrev Elisa att ambitionen var att barnen skulle bli självständiga. Att självständighet 

var någonting som uppmuntrades på barnhemmet observerades. I fältanteckningarna beskrevs 

hur de äldre barnen tog hand om de yngre, både fysisk vård av barnen såväl som att de 

bestämde över och ledde dem. En situation observerades då en sjuåring tog hand om en 

ettåring, tvättade barnet, bytte blöja och klädde på barnet. Detta var också ambitionen på 

barnhemmet vilket visade sig i intervju med syster Jamila: “If you have noticed, maybe you 

haven’t noticed that the children are caring for the small ones, that is how we like it to be, we 

are trying to train them to be like that.” 

 

Någonting annat som informanterna nämnde var vikten av kärlek och respekt, att det var det 

viktigaste i uppfostran av barnen. Likaså noterades  under observationerna att personalen lekte 

och busade med barnen. Syster Jamila beskrev följande: 

 

Oh, the children need love. Love is the first thing for a child to grow in a healthy way. You 

can give the child anything, but if you don’t give love you have never fulfilled the needs of the 

child. (...) You can give them gifts, toys… after five minutes they have forgotten about it. But 

if you give them affection, that they will never forget. 

 

Familj 

Syster Flora beskrev familjesammansättningen i Tanzania: 

 

I can say it’s our culture here where I came from, people love babies, they love children, and 

it’s big families, not a family of 2-3 children. Maybe nowadays the young people have fewer 

children, maybe 3-4 but actually most of the families are bigger families from up to 10-13, 8-

10 children. 

 

Denna kärlek till barn noterades även under observationer. Exempelvis noterades i 

fältanteckningarna att när två volontärer gick med en grupp barn för att tvätta händerna innan 

förmiddagsmjölken var det två kvinnor från personalen som satt och tvättade på innergården. 

När barnen kom förbi tog kvinnorna en paus i tvättandet och ropade på barnen för att få krama 

och busa med dem. Liknande situationer var vanligt förekommande på barnhemmet. 

 

Under intervjuerna synliggjordes hur personalen arbetade för att uppväxten på barnhem skulle 

bli så lik uppväxt i biologisk familj som möjligt. Mamma Elisa beskrev: “So, we must use 

high capacity of making them when they are growing to become like the children who are 

living with their parents.” Syster Flora pratade också om detta och menade att: “Because a 

child is better to be cared in the hands of parents.” De ville att alla skulle ges möjlighet att 

utvecklas likt de hade gjort i sina biologiska familjer och därav var det viktigt för dem att 
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barnen kände att de tillhörde en familj. Vidare synliggjorde intervjuerna ambitionen att alla 

barn skulle känna att barnhemmet, inkluderat de som bodde och jobbade där, var deras familj. 

Målet var att barnen skulle se varandra som syskon och mammorna som deras riktiga 

mammor vilket återfinns i intervjuerna bland annat när syster Jamila uppgav att: 

 

We are training them that this is your young brothers and your sisters and we like them to see 

themselves as family, this is my young brother this is my young sister. And also we want them 

to see this is my big sister, my big brother.  

 

Observationerna fördjupade och stärkte bilden av att barnen såg varandra som syskon inom en 

familj. En situation som kan beskriva detta var en dag när en fyraåring pussade en tvååring på 

kinden när barnet låg och sov framför Tv:n innan lunchen. Genom sådana handlingar 

synliggjordes barnens band mellan varandra. Syster Flora beskrev det som att: “They like to 

be together, because they just feel that they are a family.” Även Elisa beskrev detta under sin 

intervju: “Yeah, because, you can see sometimes, maybe Nakunda she will fall down, and 

Rashid comes and take her ´oh, sorry, stand up´. You can see it is a good relation, he feel like 

that one is his sister.” Vidare under intervjun med mamma Elisa beskrev hon sin roll som 

mamma på barnhemmet som:  

 

It is important that I’m here. It is important for them because they need a helper, you see, for 

me I feel like like I’m with my children, I live with them like my children and I feel that it is a 

good chance. 

 

Det här exemplifierar hur mycket Elisa tyckte om barnen och även att hon såg barnhemmet 

som sin familj trots att hon hade en egen biologisk familj. Elisas känsla var att hon var viktig 

för barnen och att det var viktigt att hon fanns där för dem. Utdraget från intervjun 

synliggjorde också hennes känsla av att hon var behövd, att barnen behövde henne. Elisas 

kärlek och glädje till barnen återfanns även i observationerna. Genom att utgå från en vanlig 

situation i lekrummet kan detta synliggöras. Elisa, volontärerna och barnen brukade sitta 

tillsammans på lekkarusellen och sjunga. I denna situation var mamma Elisas roll mycket 

lekfull och hon var med och bidrog till glädje och samvaro i gruppen genom att engagera 

barnen i aktivitet.  

 

Under intervjun med syster Jamila berättade hon att volontärerna stannade olika länge, vissa 

flera månader och andra någon vecka. Hon var glad för alla volontärer som kom och hjälpte 

dem: “I’m very happy we have volunteers who are spending their time, loving the children, 

helping the children, so for me that is a great contribution.” Jamila beskrev hur volontärerna 

påverkade barnen: 

 

They learn many things from you but the things which I know on my side, when you leave 

you make them to think about you. ´Where is she?´, you see? (...) they are too small to 

understand sometimes, but they know that they… you know when the volunteers are leaving 

they should say goodbye to the children. Just goodbye, best wishes and one day I will come to 

see you. 
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Elisa menade att volontärerna inte fick ta för mycket plats eftersom de åkte hem efter ett tag. 

Om barnhemmet skulle tagit för mycket intryck av volontärerna skulle de aldrig fått någon 

stabilitet och fasta rutiner.   

 

Uppmärksamhet 

I intervjun med mamma Elisa berättade hon: ‘“So I must, what is important for me is to give 

them love, to protect them, to make them to feel happy, important not to make them feel 

lonely, to feel they are abandoned… no.” Dessa faktorer var de som Elisa ansåg vara viktiga 

för att barnen skulle känna sig sedda under uppväxten på barnhemmet. Citatet lyfte fram 

tankar kring vikten av att barnen inte skulle känna sig ensamma. Elisa beskrev att hon aldrig 

ville skada barnen och deras känslor utan hon önskade att barnen skulle känna glädje och 

gemenskap på barnhemmet.  

 

På morgnarna när volontärerna kom till barnhemmet befann sig barnen oftast i lekrummet och 

flera barn kom dem springande till mötes. Barnen var ofta glada, livliga och ville bli burna 

och kramade. Dessa reaktioner observerades även när barnhemmet fick besökare. Under dessa 

situationer noterades det att barnen sprang fram till en volontär och kramar denne och sprang 

sedan iväg till nästa person och gjorde likadant. Vid andra tillfällen observerades hur barnen 

klängde sig fast kring benen på de vuxna och hängde och drog i deras kläder.  

 

Eftersom barngruppen på upp emot 40 barn togs om hand av en ensam mamma eller en ensam 

volontär innebar detta att de vuxna oftast var upptagna och då inte hade tid för alla barn. 

Stämningen i barngruppen blev då ofta förändrad och det blev mer oroligt och stökigt med 

konflikter som följd och det uppstod ofta konkurrens om volontärerna. Mammorna avrådde 

volontärerna att ha barnen i famnen och/eller bära dem för att undvika konflikter. I sådana 

situationer hade barnen olika strategier, till exempel att de grät på låtsats för att få 

uppmärksamhet. En situation som noterades i Tv-rummet innan lunch var när två barn både 

ville sitta i samma volontärs knä under filmvisning. Barnen försökte putta bort varandra 

medan volontären försökte sära på dem. När sedan ingen av dem fick sitta i volontärens knä 

började de båda låtsasgråta. 

 

Personliga egenskaper 

Syster Jamila beskrev att en av barnhemmets största utmaningar var att hantera barnens 

svårigheter och psykiska problem: 

 

So these children who come here because of rejection, we call it rejection because the mothers 

or whoever responsible, the parents, rejected that child. So the children comes with a 

complication or psychological problem. When you are with them you can see that they have 

different personality. Some are whining, others are just crying, others are making more kind of 

a fighting – all of this is because of the outcome, of the effects, of the rejection. So we really 

deal with these children.  

 

Det Jamila beskrev var att avvisande från familjen var det som låg bakom svårigheterna. Hon 

menade att barnens problem hade sin utgångspunkt i denna avvisning och därför var 
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barnhemmets viktigaste uppgift att hjälpa barnen med det som uppstod genom sådana 

svårigheter. Vidare beskrev Jamila vad hon trodde hade störst effekt när det handlade om att 

hjälpa barnen att bemästra svårigheterna: “They really need a lot of attention, love. If you love 

them these small problems will disappear. So love is the medicine of rejection, because that is 

what they missed.” Barnhemmets ambition var att ge barnen så pass mycket kärlek att det 

kompenserade för den tidigare avvisningen.  

 

Mamma Elisa beskrev att eftersom barnen kom från olika familjer med olika egenskaper och 

olika personlighetsdrag så medförde detta svårigheter. Elisa menade att man kunde se barnens 

olika särdrag när de lekte. Vissa var kärleksfulla och andra var elaka, vissa gillade att dela 

med sig och andra var själviska. Till följd av detta menade mamma Elisa att det var ett 

omfattande jobb att få dessa barn att bli välanpassade “vanliga” barn. Elisa berättade att 

personalen lade mycket tid på att barnen skulle växa upp som i en vanlig familj och att de 

skulle få hjälp att bearbeta de erfarenheter som barnen bar med sig. 
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6 Diskussion 
I föregående kapitel beskrevs studiens resultat och i detta kapitel kommer resultatet 

sammanfattas utifrån studiens frågeställningar. Vidare kommer resultatet att diskuteras med 

utgångspunkt tidigare forskning och resiliens som teoretisk kontextualisering. Kapitlet 

avslutas med en diskussion av den valda metoden. 

 

Studiens syfte var att undersöka vilka möjligheter och begränsningar det finns för utveckling 

av resiliens på ett barnhem i Tanzania. Frågeställningarna var att undersöka detta med 

utgångspunkt dels i de sociala relationerna och dels i den sociala kulturen på barnhemmet. 

 

Den sociala kulturen kom till uttryck inom flera områden på barnhemmet. I resultatet 

beskrevs barnhemmet som en institution där rutiner och en tydlig struktur var en central del av 

vardagen. Vidare framkom att kristendomen hade en central roll på barnhemmet och i barnens 

uppfostran. Kärlek, respekt och omtanke var nyckelord som kopplades till religionen och 

påverkade arbetet på barnhemmet. Under intervjuerna synliggjordes hur personalen arbetade 

för att uppväxten på barnhem skulle bli så lik uppväxt i en biologisk familj som möjligt. 

Vidare i resultatet kunde utläsas att barnhemmets mammor lärt sig från sina föräldrar hur aga 

och disciplinering användas i uppfostrande syfte. Samtidigt framkom att barnhemmets vision 

var att utbilda personalen i alternativa uppfostringsmetoder. Den sociala kulturen på 

barnhemmet synliggjordes likaså genom ambitionen att barnen skulle vara självständiga och 

de äldre barnen skulle lära sig att ta hand om de yngre. Att det på barnhemmet ofta var en 

mamma eller volontär som ensam tog hand om barnhemmets 43 barn var något som 

återkommande nämndes i resultatet och som kännetecknade den sociala kulturen på 

barnhemmet. Resultatet som detta visade att faktorer inom den sociala kulturen även 

påverkade de sociala relationerna på barnhemmet då barnens tid med vuxna var begränsad. 

Vidare kan den kristna tron skapa nya och påverka befintliga sociala relationer på 

barnhemmet. I intervjuerna framkom att Gud och Jesus utgjorde betydelsefulla relationer och 

att den kristna läran var en stor del av barnens liv och tillvaro. Volontärernas inverkan på 

barnens relationer beskrevs och barnens känsla av att tillhöra en stor familj lyftes fram som 

viktig. Likaså lyftes barnens syn på varandra som syskon fram som viktiga relationer i den 

stora familjen. Slutligen redogjordes för betydelsen av de personliga egenskaper som barnen 

bar med sig från sina biologiska familjer och hur dessa låg till grund för utvecklingen av 

resiliens på barnhemmet. 

 

Sammanfattningsvis lyftes betydelsen av kärlek fram i många sammanhang, dels som det 

viktigaste barnen behövde inom uppfostran och dels som någonting som gav barnen trygghet 

och minskade känslan av ensamhet. Sådana resultat synliggjorde hur den sociala kulturen och 

de sociala relationerna ständigt påverkade varandra. Sammanfattningen av resultaten visar att 

studien genom deltagande observationer och en väl genomtänkt semistrukturerad 

intervjuguide har funnit svar på frågeställningarna. Detta genom att både främjande faktorer 

och faktorer som försvårar utvecklingen av resiliens lyfts fram både inom den sociala kulturen 

och de sociala relationerna på barnhemmet vilket kommer att diskuteras mer ingående nedan. 
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6.1 Resultatdiskussion  
Barnhemmet var den plats som barnen ständigt befann sig på, med undantag för barnen i 

skolåldern som på dagarna vistades i skolan. Barnens familj, hemmiljö, vänner, fritid och 

dagliga aktiviteter var koncentrerade till samma lokaler. Detta medförde att barnen mycket 

sällan vistades utanför barnhemmets område. Att barnen endast vistades i en och samma miljö 

skiljer sig till stor del från uppväxt i biologiska familjer där barn delar sin tid mellan 

exempelvis familj och vänner. Utifrån detta kan tänkas att resiliensutvecklingen på en 

institution är speciell. I det här sammanhanget kan nämnas att omsorg på institution kan öka 

barns risk för psykologiska-, känslomässiga- och utvecklingsproblem eftersom institutionen 

kan sakna medel till att uppfylla barns behov (Bettmann, Mortensen & Akuokob, 2015). Detta 

kan kopplas till det Jamila beskrev under intervjun, att det var en stor utmaning för dem att 

hantera barnens psykiska problem. Utifrån vad Bettmann, Mortensen och Akuokob (2015) 

skriver om brist på medel för att uppfylla barns behov kan tänkas att de svårigheter Jamila 

beskrev beror på att personalen på barnhemmet saknar rätt utbildning och förmåga att hjälpa 

barnen fullt ut. En tolkning utifrån detta är att det kan medföra att de psykiska problem barnen 

har med sig vid ankomsten till barnhemmet ökar då de inte får rätt hjälp. Resiliens beskriver 

barns motståndskraft mot att utveckla allvarliga psykiska problem Borge (2012). Utifrån detta 

kan det ses som extra viktigt att barnhemmet har de medel och den kunskap om psykiska 

besvär som krävs för att kunna motverka ökning av detta på barnhemmet. Samtidigt kan 

ankomst till barnhemmet ses som skyddsmekanism mot psykiska problem. Barnhemmet kan 

verka för utveckling av resiliens genom att vara en förändring som bryter negativa 

kedjereaktioner och problematiska familjeförhållanden (Borge, 2012). Det kan diskuteras om 

ett miljöombyte kan tänkas vara den skyddande förändringen som barnen behöver för att bryta 

den riskmiljö de levt i. Exempelvis kan ankomst till barnhemmet skydda barnet från att ha 

levt i en familj med en förälder med psykisk sjukdom, vilket beskrivs i presentationen av 

barnhemmet som en av de vanligaste anledningarna till att barn kom till dem. Att växa upp 

där en förälder lider av psykisk sjukdom är som nämnt ett av de nio kriterier för att räknas 

som riskbarn (Borge, 2012). Att komma till en ny miljö kan därmed ses som en skyddsfaktor. 

Vidare ansåg syster Jamila att kärlek är den bästa medicinen mot de psykiska svårigheter 

barnen bär med sig. Hon menade att personalen på barnhemmet kompenserar för den 

uteblivna kärlek som barnen saknar. 

 

Omsorgsbrist är en riskfaktor inom resiliens (Borge, 2012) och i studiens resultat 

åskådliggjordes att det vanligtvis var bara en mamma eller volontär som tog hand om den 

stora barngruppen. Med utgångspunkten att omsorgsbrist är en riskfaktor kan tänkas att denna 

enda person som jobbar kan medföra att barnen inte får den omsorg de egentligen behöver 

och därav kan boende på barnhem utgöra en risk. Här kan studiens resultat kopplas till det 

Borge (2012) skriver om att det typiska samspelet mellan barn och vuxna saknas på ett flertal 

barnhem och att barnen därför inte får möjlighet att upprätthålla stabila och trygga relationer. 

I det här sammanhanget kan även diskuteras huruvida barnen får tillräckligt med tid med 

vuxna för att skapa nära sociala relationer. För lite egen tid med vuxna ger inte möjlighet att 

skapa nära band med vuxna vilket enligt Rak och Pattersson (1996) är mycket viktigt för 

utvecklingen av resiliens. Bristen på tid med vuxna kan ytterligare bidra till att barnen söker 

efter vuxnas uppmärksamhet vilket kan innebära att de tar till olika strategier för att uppnå 
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denna uppmärksamhet. Sådana strategier kan vara viktiga för barnens utveckling av resiliens. 

Zolkoski och Bullock (2012) skriver att ett kännetecken hos barn som utvecklat resiliens är 

kritisk medvetenhet. Med kritisk medvetenhet menar de barns kännedom om olika strategier 

för att kunna övervinna olika situationer. Det kan tänkas att sökandet efter uppmärksamhet är 

en sådan situation där barnen behöver använda sig av strategin att låtsasgråta. Genom denna 

strategi kan de få den kontakt med vuxna som behövs för utvecklingen av resiliens. I det här 

sammanhanget kan volontärernas roll på barnhemmet lyftas fram. Som syster Jamila beskrev 

har volontärerna en viktig roll när det gäller att ge barnen uppmärksamhet, kärlek och praktisk 

hjälp. Genom att volontärerna ger barnen mer uppmärksamhet ökar deras tid med vuxna 

vilket i sin tur kan öka möjligheten till utveckling av resiliens. 

 

I resultatet kunde utläsas att aga var vanligt förekommande på barnhemmet. Resultatet 

synliggjorde hur personalen såg på aga utifrån ett uppfostrande syfte. Aga är till skillnad från i 

Sverige lagligt i Tanzania när det sker i uppfostrande syfte. På samhällsnivå påverkar 

kulturella normer som godkänner våld och kulturella idéer om våldets nödvändighet och 

effektivitet förekomsten av aga (Breen, Daniels & Tomlinson, 2015). Resultatet visade på 

sådana kulturella normer bland annat genom syster Jamilas beskrivning att mammornas syn 

på uppfostran går i arv från deras föräldrar. I studien av Simon och Wurtele (2010) framkom 

att man kan lära sig inom kulturen vad som är normativt. Föräldrar som upplevde kontinuerlig 

aga under barndomen såg användning av aga som acceptabelt och slog sina barn ofta. Vidare 

lärde sig dessa barn att fysiskt våld var ett godtagbart sätt att hantera konflikter på och de 

föredrog detta i konflikter med jämngamla och syskon (Simons & Wurtele, 2010). Detta kan 

kopplas till det Borge (2012) skriver om normalisering. Om barnen uppfattar våldet som 

normativt och som en vardaglig handling kan detta vara ett skydd mot att utveckla psykiska 

problem till följd av agan. Som tidigare nämnts framkom i resultatet att personalen på 

barnhemmet använder aga efter att de lärt sig det från sina föräldrar. Normaliseringen av aga 

kan utifrån detta ses som problematiskt eftersom att barnen när de vuxit upp i sin tur kan 

applicera detta på sina barn, vilket gör att det fysiska våldet inte upphör.   

 

Studien av Breen, Daniels och Tomlinson (2015) visade att barn upplevde att fysisk 

bestraffning medfört negativa emotionella och beteendemässiga konsekvenser. En reflektion 

utifrån detta är att aga kan påverka barnens självförtroende. Självförtroende och en tilltro till 

att saker ska gå bra är en viktig faktor för att utveckla resiliens (Zolkoski & Bullock, 2012). 

När barnen blir slagna kan självförtroendet påverkas negativt och medföra att barnen blir 

osäkra på sina handlingar och kanske inte vågar följa det de tänker. Detta kan då ses som en 

risk utifrån att barnets självuppfattning är en central del i utvecklingen av resiliens. Det är av 

stor betydelse att barn utvecklar en tro på sin förmåga att hantera risk och stress i miljön 

(Borge, 2012). För att minska barns sårbarhet är det viktigt att stärka barns kognitiva, sociala 

och beteendemässiga drag. Det är även viktigt med beröm och social uppmuntran vilket 

barnet får genom sociala relationer och aktiviteter (Borge, 2012). I resultatet framgick att 

syster Jamila är införstådd i barns rättigheter och därför vet att beröm när barn gjort något bra 

samt samtal i samband med att barn gjort något fel är alternativ till aga. Vidare i resultatet 

framkom att personalen saknar utbildning i barns rättigheter. Om personalen hade haft 
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utbildning i alternativa metoder till aga och använt sig av dessa hade det kunnat stärka 

barnens självförtroende och ökat möjligheterna för barnen att utveckla resiliens.  

 

I resultatet framgick också att struktur och rutiner var en stor del av vardagen på barnhemmet, 

vilket kan ses både som en buffert och en påfrestning för resiliens. Rutiner kan tänkas stärka 

resiliensutvecklingen hos barnen genom att ordning upprätthålls trots de stora barngrupperna 

med få personal. Utöver att upprätthålla ordning kan rutinerna bidra med trygghet utifrån att 

barnen vet vad som ska hända. Genom ordning och struktur kan barnen känna stabilitet som 

kan fungera som grund i utvecklingen av resiliens. Samtidigt kan rutinerna innebära att det 

inte finns någon variation i vardagen. Att barnen gör samma sak varje dag och inte får 

möjlighet att emellanåt få välja vad de vill göra kan innebära att barnen blir understimulerade. 

Detta kan kopplas till det Zolkoski och Bullock (2012) skriver om målmedvetenhet som en 

viktig faktor hos barn som utvecklat resiliens. En reflektion kring detta är att barnen på grund 

av understimulans riskerar att gå miste om känslan av att ha mål, ambitioner och en positiv 

framtidstro. Om barnen är understimulerade och inte får möjlighet att prova nya saker kanske 

medvetenheten om att de kan och motivationen till att utveckla egna mål och drömmar för 

framtiden minskar, vilket visat sig vara viktigt för utvecklandet av resiliens (Zolkoski & 

Bullock, 2012). Om barnen inte känner målmedvetenhet hämmas utvecklingen av deras 

motståndskraft. Risken med att ha alltför fasta rutiner är att barnen då ofta ska genomföra 

samma saker varje dag och behandlas som en gemensam grupp istället för som enskilda 

individer, vilket kan hindra dem att utveckla sin självbild. Detta kan hämma 

resiliensutvecklingen (Rak och Patterson, 1996). 

 

Genom att barnen lever tillsammans i gemenskap kan detta möjliggöra utvecklingen av social 

kompetens. Barn som besitter social kompetens kan skapa positiva relationer med vuxna och 

jämnåriga (Zolkoski & Bullock, 2012). När barnen lever tillsammans i gemenskapen på 

barnhemmet får de möjlighet att öva på och utveckla denna sociala kompetens som är ett 

skydd mot påfrestningar. Social kompetens är en av de viktigaste förmågorna för utvecklingen 

av resiliens som ett barn lär sig under uppväxten (Borge, 2012). Cronström (2003) konstaterar 

att antalet vänner under barndomen kan vara en skyddsfaktor för barn i riskmiljö. Med 

utgångspunkt i detta kan det ses som positivt att barnen lever i en gemenskap i en stor familj 

då de möjliggör utveckling av sociala relationer. Studiens resultat lyfte fram att barnen hade 

goda relationer till varandra i det att de hjälpte varandra när någon var ledsen, tog hand om 

varandra och skyddade varandra. De bråk och konflikter mellan barnen som lyfts fram i 

resultatet har kopplats till bristen på vuxna. I intervjuerna framkom ambitionen att barnen 

skulle se varandra som syskon och personalen som mammor och pappor. Detta resultat kan 

kopplas till det Rak och Patterson (1996) skriver om att goda familjeförhållanden och nära 

relationer inom familjen främjar resiliens. Utifrån detta kan tolkas att barnens relation mellan 

varandra fungerar som skydd mot påfrestningar. Då barnen växer upp i en miljö med 

människor som de själva inte valt kan självständigheten problematiseras. Självständigheten 

som kommer av att självständigt knyta nya kontakter och hitta egna likasinnade vänner kan 

utebli. Att barnen endast hade möjlighet att umgås med de barn som bodde på barnhemmet 

kan även leda till att de inte utvecklas i den mån de hade kunnat göra och att de blir 

konformerade till gruppen. Detta kan möjligen skapa svårigheter senare i livet efter att de 
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lämnat barnhemmet då de inte haft möjlighet att lära sig att skapa kontakter med människor, 

exempelvis när det är dags att skaffa arbete och bilda familj.  

 

En andra buffert mot påfrestningar som identifierades var kopplat till Elisas roll på 

barnhemmet. Hon beskrev att hon kände sig som barnens mamma och att barnhemmet var 

hennes familj. I observationer noterades att mamma Elisa ofta var glad och lekfull och sjöng 

tillsammans med barnen. Elisas inställning till sitt jobb som mamma på barnhemmet kan 

tolkas som en skyddsfaktor för barnen utifrån att hon bidrar till att skapa goda relationer på 

barnhemmet. En tredje buffert mot påfrestningar är förebilder utanför familjen som barnen 

kan lita på och anförtro sig åt (Rak & Patterson, 1996). Volontärerna kan ses som en sådan 

skyddsfaktor. Jamila beskrev sin upplevelse som att volontärerna ger barnen mycket kärlek 

och uppmärksamhet. Samtidigt kan relationerna till volontärerna också anses vara en 

riskfaktor för barnen. Både syster Jamila och mamma Elisa beskrev volontärernas inverkan på 

barnen genom att volontärerna ständigt kommer och går. Volontärerna lär barnen olika saker 

men när de sedan lämnar barnhemmet blir barnen förvirrade över hur de ska reagera och 

handla. Denna förvirring kan tänkas utgöra en påfrestning för barnens utveckling av resiliens. 

Det faktum att volontärerna lämnar barnhemmet efter en tid kan även det ses som en 

påfrestning då de sociala relationerna inte blir stabila. 

 

Resultaten i den här studien visade att religionen har en betydande roll i barnens uppväxt på 

barnhemmet. Vikten av att barn inte ska känna sig ensamma betonades. Utifrån detta finns det 

likheter med vad Werner (2012) skriver om att det är positivt med en gemensam känsla av tro 

som en skyddande faktor i utvecklingen av resiliens, samt att det är betydelsefullt att barnen 

finns i ett sammanhang.  En tolkning som kan göras utifrån det här är att den kärlek, respekt 

och omtanke som kopplas till religionen kan fungera som en skyddande faktor och bidra till 

att barnen känner att de ingår i ett sammanhang. Känslan av ensamhet kan även minska. 

Samtidigt kan tänkas att den kristna tron i en annan mening kan hindra resiliensutveckligen 

som till exempel barns förmåga att utveckla egenskaper som kritisk medvetenhet och 

autonomi som är viktiga inom resiliens (Zolkoski & Bullock, 2012). Det kan diskuteras om 

barnen får möjlighet att lära sig kritiskt tänkande och etablera egna åsikter när de möjligen 

blir påverkade med budskap genom film och sång.  

 

Under en längre tid inom forskningen har det uppmärksammats att motståndskraft grundar sig 

i goda relationer (Ong, Bergeman & Boker, 2009). Till detta kan kopplas att en buffert mot 

påfrestningar är om barnen anser sig ha en betydelsefull relation till Gud och Jesus. I 

resultatet framkom att Elisa beskrev att barnen är medvetna om att de har en relation till Gud 

och Jesus då de förstår att han är en stor del av deras liv. Elisa berättade att barnen vet att 

Jesus ser dem, hjälper dem, och bär dem, eftersom personalen lär barnen detta från det att de 

är små. I de fall barnen anser att deras relation till kristendomen är stark och de har en känsla 

av att tillhöra ett sammanhang kan man fråga sig om denna relation kan kompensera för andra 

relationer som barnen saknar, som till exempel en relation till biologiska föräldrar. 

 

På frågan om uppfostran framgick det i studiens resultat att de äldre barnen förväntades lära 

sig ta hand om de yngre barnen. Att de äldre barnen lär sig ta ansvar och göra saker på egen 
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hand kan kopplas till att de blir självständiga. Det är bevisat att det är positivt för utvecklingen 

av resiliens att barn lär sig att bli självständiga (Zolkoski & Bullock, 2012). Självständighet 

kan stärka känslan av kompetens och tillit till sig själv vilket i sin tur kan vara betydelsefullt 

för barnets självkänsla och utifrån det barnens utveckling av resiliens. 

 

Barnen kommer från olika biologiska familjer vilket medför att de har olika egenskaper och 

personlighetsdrag. I resiliensforskningen tas upp att det genetiska anlaget kan ha en påverkan 

och vara en orsak till att barn med samma uppväxt får olika utgångar i livet (Borge, 2012). 

Trots att alla barn efter ankomst till barnhemmet utsätts för likartad vardag har de olika 

känslighet för påverkan, vilket bidrar till olika grad av resiliens.  

 

Utifrån studiens resultat framgick vikten av att barnen känner sig trygga på barnhemmet. 

Mamma Elisa beskrev att det är viktigt att barnen inte känner sig ensamma vilket kan kopplas 

till betydelsen av trygghet. Vidare kan tänkas att barnens tro på och relation till Gud 

symboliserar en trygghet för dem då religionen är någonting beståligt som ständigt finns 

närvarande på barnhemmet. En sista aspekt kopplat till trygghet är att barnen ofta hade en bra 

syskonrelation till varandra, vilket också framgick i resultatet. Denna relation kan ses som en 

trygghet för barnen utifrån att de vet att de har varandra. Dessa olika faktorer kan tänkas bidra 

till att barnen känner att de har trygga familjeförhållanden på institutionen vilket är viktigt för 

utvecklingen av resiliens (Borge, 2012). Denna trygghet kan problematiseras genom att 

ifrågasätta om det faktum att barnen utsätts för aga kan tänkas skapa rädsla. Dock 

observerades att barnen tyr sig till mamma Elisa trots att hon slår dem. En fråga att ställa sig 

är då om detta beror på att barnen trots allt känner en trygghet till henne eller om det beror på 

barnhemmets brist på personal och att barnen inte har någon annan att ty sig till? Eller tyr de 

sig till Elisa av rädsla för risken att bli slagna? Kan denna relation i så fall försvåra barnens 

utveckling av motståndskraft? 

 

I resultatet beskrev Flora familjen i den tanzaniska kulturen.  Hon beskrev att stora familjer är 

vanligt och att de ofta består av åtta-tio barn eller fler men även att det idag finns familjer som 

har något färre antal barn. Vidare beskrev Flora att familjerna älskar barn och att ta hand om 

dem. Flora beskrev att stora familjer präglar kulturen i Tanzania och detta återfinns även på 

barnhemmet. Genom observationer har gemenskapen på barnhemmet observerats som central 

då hela barngruppen oftast följs åt. Utifrån Floras beskrivning om den stora familjen inom 

kulturen i Tanzania kan en tolkning göras att barnhemmets stora familjesammansättning och 

dess gemenskap kan tänkas vara en skyddsfaktor för barnen som växer upp på barnhemmet. 

Ur andra ögon kan det anses vara en risk att växa upp i en så pass stor familj då det blir 

svårare att utvecklas som individ. I Tanzania är det dock vanligt med stora familjer och 

ständig gemenskap, om än inte riktigt i samma omfattning som på barnhemmet, och därav kan 

gemenskapen ses som skydd utifrån den kultur som studeras. 

 

Den kritik som riktats mot begreppet resiliens kan kopplas till resultatdiskussionens början 

om att barnhemmet var den enda miljö som barnen visades i. Luthar, Cicchetti och Becker 

(2000) lyfte fram som kritik att olika forskare tolkar begreppet på olika sätt. Exempelvis 

ansågs det problematiskt att vissa forskare ansåg att barn som var i risk behövde klara sig bra 
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inom ett specifikt område för att utveckla resiliens medan andra forskare ansåg att riskbarn 

behövde klara sig bra inom flertalet områden. Då flera områden, som vänner, familj och fritid, 

ingår i barnhemmet som social arena medför att risk- och skyddsfaktorer har 

uppmärksammats inom flera områden. Därav kan utläsas att barnen på barnhemmet behöver 

klara sig bra inom flera områden för att utveckla resiliens. Detta exemplifierar hur begreppet 

resiliens får olika betydelse utifrån vilka områden och vilken miljö man studerar det i och 

därför är det viktigt att tydligt definiera hur man använder sig av begreppet. 

6.1 Metoddiskussion 
Att genomföra denna studie innebar ett aktivt deltagande på barnhemmet vilket varit 

användbart vid insamlandet av data (Patel & Davidson, 2011). Att metoden är tidskrävande 

har inte upplevts som en svårighet eftersom den ingick i tidsplanen.  

 

En svårighet som finns med deltagande observationer är risken för att forskaren “goes native”. 

En deltagande observatör kan inte undgå att påverka och bli påverkad av miljön och 

samspelet kan leda till att bilden av situationen blir felaktigt (Holme & Solvang, 1997). 

Barnen och personalen på barnhemmet var vana vid volontärer. Av den anledningen 

upplevdes att de inte påverkades i hög grad av vår närvaro. Utifrån studiens trovärdighet kan 

dock våra roller som medkonstruktörer i studien problematiseras. Ett sammanhang som 

studeras där observatören själv är med är svårt att förhålla sig helt objektiv till, vilket kan 

tänkas ha påverkat studiens resultat i vissa sammanhang. Barnhemmets miljö och kulturella 

skillnader påverkade oss till viss del, bland annat krävdes en anpassning till deras sätt att 

uppfostra barn. I dessa lägen intogs en mer passiv observationsroll. 

 

En svårighet med deltagande observationer visade sig vara den språkliga barriären. Innan 

ankomst till barnhemmet hade information framkommit om att engelska skulle talas på 

barnhemmet. Det faktum att swahili visade sig vara det språk som användes kan ha medfört 

att data fallit bort under observationerna eftersom konversationer barn emellan och barn och 

personal inte kunnat förstås. Den språkliga barriären var även ett problem under intervjuerna 

vilket innebar att informanterna bitvis hade svårt att förstå frågorna som då omformulerades 

under pågående intervju. Detta medförde att svaren i vissa fall speglade någonting annat än 

det som faktiskt efterfrågats. Informanterna upplevdes även i vissa fall svara på sådant som de 

kunde prata om och sådant som de kände till, vilket kan ha påverkat studiens resultat och till 

viss del även studiens trovärdighet. Detta problem hade möjligen kunna undvikas genom att 

använda tolk. Att använda tolk har dock valts bort utifrån risken att denne får ta del av 

personlig information. Vidare kan aldrig säkerställas att tolken översätter frågorna utan att 

tillägga egna tolkningar. Den språkliga barriären och faktumet att informanterna svarade på 

annat än vad som efterfrågades medförde att kategorin personliga egenskaper skapades, trots 

att tanken inte var att studien skulle beröra detta. Personliga egenskaper visade sig vara 

någonting övergripande som påverkade både de sociala relationerna såväl som hur barnen 

hanterade den sociala kulturen utifrån sina personliga förutsättningar. Detta har varit till 

studiens fördel trots att individuella egenskaper inte var tänkta att från början vara en del av 

studien. 
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Någonting som inte var klart på förhand var hur länge observationerna behövde pågå innan 

teoretisk mättnad uppnåddes. Efter fyra veckor på barnhemmet upplevdes en mättnad i 

datainsamlingen då inga nya data kunde urskiljas eftersom att alla dagar följde samma rutiner. 

Observationerna fortsatte dock efter fyra veckor med skillnaden att anteckningar gjordes 

endast av nya observationer som kunde tänkas ha betydelse för studien.  

 

Genomförandet av studiens intervjuer innebar en medvetenhet om att informanterna kan ha 

anpassat sina svar efter vilket intryck de önskat förmedla (Larsson & Goldberg, 2008). Detta 

visade sig framförallt i intervjun med Jamila där vissa av hennes svar upplevdes som något 

hon brukade ge de flesta besökare. Hon kunde ha övat in detta för att framställa barnhemmet i 

god dager. Samtidigt har detta problem minskat i och med ljudinspelningarna. Tack vare 

ljudinspelningarna har det varit möjligt att spela upp svaren igen, vilket gjorde det möjligt att 

se till att transkriberingarna överensstämde med det som faktiskt sagts. Det har även medfört 

att svaren kunde jämföras med observationerna. Jämförelserna bidrog med viktiga reflektioner 

kring vad som överensstämde och inte mellan intervju- och observationsmaterial.   

 

I diskussionen visade det sig användbart med de tankar, värderingar och reflektioner som 

skrivits ned i fältanteckningarna i samband med observationerna. Dessa var behjälpliga för att 

minnas hur situationer tolkades i stunden samt fördjupade förståelsen av 

situationen.  Samtidigt hade det varit önskvärt att ha mer fylliga beskrivningar i 

fältanteckningarna av det som observerats under dagarna. Detta hade hjälpt till i 

sammanställningen av resultaten för att ännu mer ingående kunna beskriva de situationer som 

observerats. 

 

Vid ankomst till barnhemmet hade studiens syfte och begrepp genomarbetats, men inga 

konkreta utgångspunkter att observera hade valts. Genom inläsning på tidigare forskning och 

begreppet resiliens uppstod inget större problem med att identifiera relevanta aspekter att 

observera. Det går dock inte att utesluta att andra viktiga och/eller intressanta aspekter kan ha 

fallit bort, exempelvis för att ett omedvetet sökande skett efter sådant som passar in på syftet.  

 

Som tidigare beskrevs utgår studien från antagandet att erfarenheter, normer och värderingar i 

en kultur kan uppfattas normalt men avvikande i en annan vilket kan påverka innebörden av 

resiliens. Att studera den sociala kulturen var en viktig aspekt då studien genomfördes av 

personer med den svenska kulturen som referensram. Detta för att få mer kunskap om hur 

kulturen på ett barnhem i Tanzania är. En utmaning med de deltagande observationerna var att 

förhålla sig helt förutsättningslös inför kulturen i det nya landet och miljön på barnhemmet. 

Ett tolkningsproblem som upplevts var att förhålla sig till den kunskap man bar med sig och 

inte applicera den i deras kontext. Exempelvis har det upplevts problematiskt att förhålla sig 

till att aga är lagligt i Tanzania och används i uppfostrande syfte, eftersom aga är olagligt och 

inte är normativt i kulturen i Sverige. Utifrån detta uppstod till viss del problem med att tolka 

resultaten och det som observerats eftersom kulturerna skiljer sig så pass mycket åt. Det finns 

en tanke bakom valet av mikroetnografisk studie då metoden lyfter detta problem. Därav har 

det funnits en medvetenhet genom hela studien att lämna den svenska kulturen och normerna 
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under studiens gång. I vissa situationer togs ett steg tillbaka för att inte betrakta och tolka 

situationer och händelser utifrån svenska förhållanden. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det varit till studiens fördel att deltagande observation 

kombinerats med intervjuer. Att kunna jämföra data från observationerna med intervjuerna 

har fördjupat studiens resultat och bidragit med ytterligare reflektioner till diskussionen. 

Skillnader och likheter i datamaterialet har kunnat urskiljas vilket gav studien en bredare 

helhetsbild. De olika datainsamlingsmetoderna har kompletterat varandra genom att 

observationerna underlättat tillgången till sådan information som deltagarna missförstått eller 

inte velat prata om i en intervju samtidigt som intervjuerna fördjupat information som 

framkommit i observationerna (Fangen, 2005). Avslutningsvis nämner Borge (2012) att även 

om forskning bedrivs i länder som skiljer sig från de skandinaviska förhållandena, har man 

stor nytta av att få kännedom om dessa resultat då de flesta skyddsmekanismer tycks vara 

globala.  
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7 Slutsatser  
Barnhemmet med dess rutiner, struktur och stabila organisation har potential att utgöra en god 

grund för barnens utveckling av resiliens. Barnhemmets genomgående kristna prägel bidrar 

till att barnen får en minskad känsla av ensamhet och en ökad känsla av gemenskap vilket är 

viktigt då dessa barn saknar biologisk familj. Titeln på denna uppsats speglar vikten av att 

tillhöra en familj som en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Ambitionen att ge barnen mycket 

kärlek är med och bidrar till trygghet och barnens skapande av betydelsefulla 

familjerelationer. Det faktum att barnen uppfostrades till att bli självständiga individer hjälpte 

barnen att få tilltro till sin egen förmåga som grund för skydd mot påfrestningar.  

 

I motsättning till detta kan den aga som förekom på barnhemmet ses som någonting som 

hämmar utvecklingen av resiliens utifrån att den minskar barnens tilltro till sig själv samt 

påfrestar på relationerna till modersfigurerna. Samtidigt kan aga vara normaliserat inom den 

sociala kulturen på barnhemmet och behöver därför inte vara någonting som påverkar alla 

barns resiliensutveckling. Vidare kan den begränsade tiden med vuxna ses som en risk för 

utvecklingen av resiliens då barnen inte får möjlighet att skapa nära band till någon viktig 

vuxen. I och med att barnen behövde finna lösningar på problem på egen hand kan detta 

stärka barnens förmåga att klara sig själv när det är dags att skapa ny familj. 

 

Under studiens gång synliggjordes att bristande resurser och för lite personal medför att 

utvecklingen av resiliens på barnhemmet begränsas. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen 

dras att om barnhemmet hade tillräckliga resurser och passande utbildning skulle det kunna 

underlätta barnens motståndskraft mot att utveckla allvarliga psykiska problem. Det skulle 

även kunna hjälpa personalen i det fortsatta arbetet med att stärka de faktorer som redan 

skyddar. Den här studien har lyft både faktorer inom den sociala kulturen och sociala 

relationer som kan underlätta och försvåra utvecklingen av resiliens. Hur dessa faktorer 

påverkar resiliens skiljer sig mellan individer vilket kan försvåra att nå en generell slutsats. 
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8 Framtida behov av forskning 
Denna studie har identifierat ett behov av utökad forskning kring resiliens inom andra 

familjekonstellationer än den biologiska familjen. Barn som växer upp på barnhem lever 

utanför en vanlig familjekonstellation och utan biologiska föräldrar. Uppväxt i en familj på 

institution har i denna studie visat sig ha andra viktiga faktorer för resiliensutvecklingen. Ett 

behov av mer forskning om familjestorlekens betydelse för utvecklingen av resiliens har 

konstaterats. En intressant synvinkel hade varit att rikta fokus på de barn som vuxit upp på 

barnhem och som sedan i vuxen ålder lever ett tillfredsställande liv. Att följa barnhemsbarn i 

en longitudinell studie från uppväxt på institution vidare ut i livet i syfte att undersöka vilka 

faktorer som bidrar till resiliens hade genererat värdefull kunskap. Prioritering av de faktorer 

som ligger bakom förbättringar från en riskfylld uppväxtmiljö till funktion som vuxen skulle 

utveckla resiliens forskningen inom olika sorters familjer. Resultat från sådan forskning skulle 

kunna medföra att omvårdnadskvaliten på institutioner höjdes om personalen utbildades i 

resiliensfrämjande arbete inom större familjekonstellationer. Sådan resiliensforskning skulle 

också kunna bidra till att minska belastningen på de som arbetar med riskbarn. När 

socialarbetare eller andra professioner som arbetar med barn ser att deras arbete verkligen 

hjälper ökar förhoppningsvis motivationen. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev 

 

*= endast vid Intervju ansvarig  

- = endast intervju personal 

 

Hello, 

We are studying social work at Umeå university in Sweden. As our graduate project we are 

doing a study about children who grow up in a childrens home or orphanage. The study is 

about the concept of resilience which is about coping and recovery. Early research on 

resilience has shown that children who grow up without their biological family has a bigger 

risk of experiencing difficulties later in life. Resilience is a concept that can explain why 

children who grow up in a critical environment get by despite everything, and get a satisfying 

life as adults. Resilience describes the child’s resistance to developing serious mental health 

problems. Through this study, we want to focus on why individual children do not give up, 

how they get by despite a difficult childhood without close contact with the biological family. 

The aim of this study is to explore how children’s social relationships have impact on the 

development of resilience in a Tanzanian children’s home. By highlighting the impact of 

social relations we can identify protective factors and create new opportunities for preventive 

measures for children who live in environments that according to the concept of resilience are 

defined as disadvantageous. 

 

-We would like to interview you in your role as mama at this children’s home. The interview 

will be about your work with the children and your relationship to them as well as your 

experience of how the children relate to each other.  

 

*We would like to interview you in your role as managing this children’s home. The 

interview will be about the purpose and background information of the children’s home.  

 

The interview will be about 45 minutes. Your involvement in the study is completely 

voluntary. You can choose to end your participation at any time without further notice. 

During the interview you are in charge of which questions you wish to answer and how much 

you wish to tell us, you can end the interview whenever you like. 

 

The interview will be recorded in order to help us remember when the interviews are being 

processed. It will not be possible to identify you when the dissertation is being published, 

since your name and other personal information won’t be included. Audio recordings and 

notes will be stored in password-locked computers and only we preforming the study will 

have access to them. Once the interview has been processed the audio files and other material 

will be erased. The dissertation will be published at the digital scientific archive at Umeå 

university library where other students will have access to it and be able to learn from it. 

We hope that you want to participate and share your experiences! 

 



 

 

Best regards 

 

Frida Johansson              Ellen Lindgren Källström 

Student of Social Work at Umeå university        Student of Social Work at Umeå university 

frida.marie.johansson@outlook.com             ellenlkallstrom@outlook.com 

+255627520271              +255627520506 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide  

 

*= endast vid Intervju ansvarig  

- = endast intervju personal 

  

Inledande fråga 

What is your role here at the children’s home? What do you do? 

 

Bakgrund: 

*When was the children’s home founded? Background information: who started it, why, what 

was the idea behind it, what is the ambition now?  

*How many children are staying here (today)? What ages are they? 

*How often do new children arrive? At what age do they usually arrive? 

*Why do the children end up at this children’s home ? 

*Can you describe what happens once the children leave from here? At what age do they 

leave? For how long do the handicaped children stay here? Is there a plan for what happens 

after? How often do children leave this children’s home?  

 

Personal: 

*How many people are working with the children? Do they have any formal education? 

Please describe how they work… shifts etc. 

*How many volunteers are there usually here? For how long are they staying? Does it vary 

during the year? 

 

Social kultur: 

Can you please describe the way the Tanzanian people look upon children? (In a cultural 

context). 

What do you think that the Tanzanian people think is important in the upbringing of children? 

Can you please describe in what way Christianity is a part of the children’s everyday life? 

 

Sociala relationer: 

Please describe your view on children in general. 

What do you think children need to have a good childhood? 

What is your view on the children’s relationships to each other? (Friends or siblings?) 

*Which children have parents that they meet once in a while, and which children are 

orphans/never meets their parents? 

*Have you noticed that the children who have parents that come and visit feel and react in a 

certain way? 

*Have you noticed that children who do not have a parent that visits react in a certain way? 

-Why did you start working here? 

-How do you look upon your relationship with the children? Good, bad, etc? 



 

 

-In what way do you contribute to the children’s development and good health? (Mental 

health) 

-What do you do when a child is sad or upset and crying? 

-What do you do when children are fighting? 

What do you think that the volunteers contribute with? How do you think it would be if there 

weren’t any volunteers? 

-How do you think that the children feel about volunteers coming and going? How do they 

handle it? 

-Please describe your thoughts about children growing up with a lot of other children instead 

of in a traditional family with mother and father? 

  



 

 

Bilaga 3 
 

Utdrag ur kodningsschema  

 

Manifest/konkret nivå 

 

Meningsbärande enheter 

’’Barnen sjunger kristna 

sånger tillsammans och ber 

böner innan alla måltider’’ 

 

’’Alla barn sover tillsammans 

i ett gemensamt rum med 

spjälsängar. De duschar även 

tillsammans när personalen är 

där. Det kan också nämnas 

att barnen endast gör 

gemensamma  

aktiviteter i grupp’’ 

 

’’Det förekommer aga på 

barnhemmet. Idag i Tv-

rummet slog mamma Elisa de 

barn som inte satt helt tysta 

och stilla med en pinne i 

handflatorna’’ 

 

’’Idag har vi noterat att det 

endast är en mamma som tar 

hand om alla barnen 

tillsammans med cirka tre 

volontärer, detta gör att 

barnen låtsasgråter för att få 

uppmärksamhet av vuxna’’ 

Koder 

 

Kristet 

Nunnor 

Bön 

Sjunger 

Endast gemensamma 

aktiviteter  

Ej tid med vuxna  

Konkurrens  

Uppmärksamhet  

Söker närhet 

Rädsla  

Anknytning  

Volontärer 

Reaktioner 

Kärlek  

Ej närhet  

Traditionell  

Kulturskillnad 

Bossar  

För stora för att leka i sanden 

Aga 

Respekt 

Effektiva 

Fasta rutiner  

Brist på aktivitet 

Självständiga 

Mammor 

Aggression 

Kategorier 

 

Institutionen 

Kristen tro  

Uppfostran på barnhemmet  

Familj 

Uppmärksamhet 

Personliga egenskaper 

 


