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Abstrakt 

Titel: Kommunikation från organisation till målgrupp – En undersökning om en NGOs 

kommunikationsarbete i Tanzania 

Författare: Kristina Ekström 

Utbildning: Informatörsprogrammet med inriktning kommunikation och utveckling 

Handledare: Göran Palm 

Examinator: Eva Lundberg 

Syfte: Hur en NGOs kommunikationsarbete ser ut i Tanzania och vilka särskilda kompetenser 

som behövs för att nå ut med sitt budskap 

Metod: Deltagande observation och intervju 

Nyckelord: Interpersonell kommunikation, Habitus, Ickeverbal kommunikation, Makt, 

Status, Planerad kommunikation, Kultur, Deltagande kommunikation 

Sammanfattning: Det finns många organisationer värden över som på olika sätt försöker nå 

ut med sitt budskap. Det krävs skilda strategier för att nå fram med sin information. 

Undersökningen av en NGO, lokaliserat i Tanzania visar att deras kommunikationsstrategier 

ibland fungerar, och ibland inte. För att bli bättre i sin kommunikation behöver organisationen 

bli mer professionella, utvärdera sitt arbete, bli mer självsäkra som organisation och använda 

sig mer av ny teknik, såsom sociala medier och hemsidor. 

 

 



Abstract 

Title: Communication from the organization to the audience - a study of an NGO 

communications work in Tanzania 

Author: Kristina Ekström 

Education: Communications Programme in Communication and Development 

Director: Göran Palm 

Examiner: Eva Lundberg 

Purpose: How an NGO works with communication in Tanzania and what specific 

competencies needed to reach out with their message 

Methodology: Participant observation and interview 

Keywords: Interpersonal communication, Habitus, Nonverbal communication, Power, Status, 

Planned communication, Culture, Participatory communication 

Summary: There are many organizations in the world of which in different ways trying to 

reach out with their message. It requires different strategies to reach with their information. 

The investigation of an NGO, located in Tanzania shows that their communication strategies 

sometimes work and sometimes not. To become better in their communication the 

organization needs to become more professional, evaluate their work, become more confident 

as an organization and make more use of new technologies such as social media and websites.  
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1 Inledning 

Idag finns det ett stort urval av icke vinstdrivande organisationer (NGOs) världen över. 

Oavsett om de arbetar på lokal, nationell eller på internationell nivå så är det viktigt för dessa 

organisationer att synas och höras av så många olika människor som möjligt. Det handlar om 

att nå de specifika människorna som organisationen ämnar att hjälpa men det handlar också 

om att nå de övriga människorna i samhället, samt politiker och beslutsfattare. Detta i syfte att 

bedriva opinionsbildning, påverka politiska beslut och för att få olika former av ekonomiska 

resurser till organisationens verksamhet. Det finns en rad olika metoder och tillvägagångssätt 

för organisationer att nå uppmärksamhet. Inte minst med alla de tekniska verktyg som vi har 

idag med mobiltelefoner, datorer och internet.  

Det som är viktigt för NGOs är att de i sitt arbete använder sig av rätt verktyg till rådande 

kontext. Det handlar inte om att kopiera andra organisationers tillvägagångssätt eller om att 

använda sig av den senaste tekniken, utan om att göra ett noga urval i att använda ett eller fler 

tillvägagångssätt som passar den specifika målgruppen. I detta kan det också finnas 

begränsningar från organisationens sida som styr vilka verktyg som kan användas i just deras 

arbete. Begränsningarna kan bestå av ekonomiska resurser eller mottagarens möjlighet att 

tillgodogöra sig informationen. Det kan vara svårt att nå någon via internet om denna person 

saknar tillgång till internet.  

Kommunikation innebär att en person har en idé eller tanke som den delar med sig av till 

någon annan. Det är i stort sätt omöjligt att fungera som en organisation utan någon form av 

kommunikation. Att använda sig av kommunikation i privata eller publika sammanhang som 

leder till att människor själva förstår vem de är och vilka problem de står inför kallas för 

utvecklingskommunikation. Här används kommunikation som ett redskap för att ge 

människor en förståelse för sina problem. Kommunikationen blir också i sin tur ett redskap 
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för att tillsammans lösa dessa problem (Servaes, 2008). Det finns en rad olika sätt att arbeta 

med utvecklingskommunikation. För det första finns det olika kanaler att sprida sitt budskap 

på, alltifrån tv-reklam till torgmöten. Ett annat stort urval finns i valet av framträdande. Hur 

meddelandet framförs, av vem? Tonläge? Innehåll på meddelandet?   

En faktor som bör vägas in i arbetet med kommunikation som redskap till förändring, är 

kulturens roll. Begreppet kultur innebär - en grupp människor som delar samma värderingar. 

Kulturens uppbyggnad kan se olika ut mellan olika grupper av människor och det gäller att 

komma ihåg det under ett kommunikationsarbete. Ett specifikt sätt att föra ut sin 

kommunikation på kan passa bra i ett sammanhang men sämre i något annat. 

Hur kommunikation som leder till förändring används och vilket slutresultat denna 

användning får är något som organisationen själva får utvärdera. Det gäller precis som de 

olika tillvägagångssätten att använda sig av kommunikationen på det sätt som passar den 

specifika organisationen och dess målgrupp bäst. Att en organisation använder sig av en 

specifik kommunikationsmetod kan bero på en noga utvald strategi där meddelande och 

framförande är anpassat i minsta detalj för den specifika målgruppen. Andra gånger kan 

kommunikationen ske under något mer slumpartade framförande där en tydlig strategi saknas. 

Det viktigast i sammanhanget är att organisationen får ut kommunikationen på ett sätt som 

stämmer överens med organisationens kommunikationsmål och som kan bidra till fortsatt 

verksamhet.  

1.1 Problemdiskussion  

Vad som får en icke vinstdrivande organisation att välja ett specifikt arbetssätt kan bero på 

olika saker. Det kan bero på ekonomiska begräsningar, vem/vilka de träffar, egna val eller på 

rådande förhållande där arbetet ska utföras. I rådande förhållande menas att organisationen 

måste anpassa sig till situationen. Om exempelvis en organisation möter en grupp människor 
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som saknar tillgång till internet så kan de inte använda internet som verktyg, även om detta 

går bra i vanliga fall. Under arbetet krävs det också viss kompetens för att användandet av 

metoderna ska nå önskat mål. Viken metod de väljer och hur de framför sitt meddelande kan 

vara avgörande för hur organisationen och deras budskap blir mottaget.  

I denna uppsats ska jag undersöka hur en NGO i Tanzania lyckas anpassa sina 

kommunikationsstrategier utifrån den specifika målgrupp de träffar och vilka olika strategier 

de använder sig av under olika möten. Jag vill se om organisationen använder sig av olika 

kommunikationsmetoder när de träffar olika målgrupper. Jag hoppas också med uppsatsen ta 

reda på om dessa metoder påverkas av vem eller vilka de möter och hur organisationen i så 

fall hanterar dessa olika situationer.   

Jag vill utifrån detta också se hur denna NGO behöver särskilda kompetenser för att lyckas 

med sitt kommunikationsarbete. Om de utifrån sina nuvarande kommunikationsmetoder 

lyckas eller om de behöver utvecklas och i så fall på vilket sätt de behöver utvecklas. Jag vill 

undersöka om det finns kommunikationsmetoder som de kan ändra på för att bli bättre och 

tydliga i sin kommunikation till sina målgrupper.  

1.2 Syfte och mål 

Anledningen till att jag skrivit denna uppsats är för att undersöka hur en icke vinstdrivande 

organisation arbetar med att nå ut till sin publik och skapa förändring på det sätt de önskar. I 

Tanzania, varifrån datan är insamlad vill organisationer likt övrig dela på vår jord nå olika 

typer av förändringar genom kommunikation.  

Jag ska undersöka hur en organisation försöker nå ut med sitt budskap till de olika 

målgrupperna de ämnar att nå. Jag vill ta reda på hur en organisations kommunikationsarbete 

ser ut i olika miljöer och hur olika kulturella faktorer påverkar kommunikationen. Jag vill 

undersöka om dessa olika strategier kräver skilda kompetenser i kommunikationsarbetet.  
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1.3 Frågeställningar 

 Hur en NGO i Tanzania anpassar sina kommunikationsstrategier efter de specifika 

personer de möter?  

Hur ser kommunikationsstrategierna ut och blir de påverkade av vem eller vilka de möter? 

Hur hanterar organisationen de olika situationerna? 

 Hur dessa kommunikationsstrategier i sin tur kräver skilda kompetenser i 

organisationen?  

Är kommunikationsstrategierna tillräckliga eller kan de utvecklas så organisationen får en 

bättre kommunikation till sina målgrupper? 
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2 Bakgrund till arbetet och tidigare forskning 

I denna del kommer bakgrund och huvudbegrepp redas ut. Här beskrivs landet Tanzania där 

informationen är hämtad, organisationen som studerades, vad orala samhällen är och vad som 

menas med en ickevinstdrivande organisation (NGO). I samband med dessa texter redovisas 

också tidigare forskning på dessa områden.  

2.2 Tanzania 

Tanzania är ett land som ligger i Östafrika. Området kallas för "mänsklighetens vagga" 

eftersom de har hittat tecken på mänskligt liv 3-4000000 år tillbaka här. Landet har varit en 

självständig stat sedan 1961, då de blev oberoende från Storbritannien. Tanzania berikas av 

fantastisk natur, t.ex. Mount Kilimanjaro. Naturreservat såsom Serengeti och tropiska öar som 

Zanzibar. Marken är berikad med värdefulla gaser, diamanter och guld. Trots detta lever 

majoriteten i fattigdom och är beroende av internationellt bistånd. Mer än 40 miljoner 

människor bor Tanzania och 80 % av befolkningen bor på landsbygden. Trots Tanzanias 

fattigdom betraktas det som ett föregångsland i Afrika. De har en stabil politisk situation och 

har visat god tillväxt under det senaste decenniet. Relationen mellan kristna och muslimer ses 

som stabila i jämförelse med den osäkerhet som råder i grannländerna (Internet 1, 2014-09-

09, Sida.se). 

2.1 Organisationen 

Den organisation som jag studerar är en icke-statlig organisation som arbetar med, och för 

människor med albinism. Albinism kan kort sammanfattas som en genetisk sjukdom där det 

pigment som ger hår, ögon och hud dess färg inte produceras i kroppen. Detta ger, i sin tur, 

nedsatt syn och problem för huden att motstå solens starka strålar (Internet 5, 2014-09-09, 

albinism.se). I Östafrika finns fler människor med albinism än någon annanstans i 
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världen.1/1000 till 1/5000 födds med albinism i Östafrika jämfört med Europa, där 1/20000 

människor föds med albinism. 

I Tanzania finns myter om, och diskriminering av människor med albinism djupt rotad i 

historien. Sedan början av 2000-talet, då 72 mord på människor med albinism rapporterades, 

har utsattheten eskalerat.(UNHCR Report, 2013 s. 5, 6, 10). Kroppsdelar från människor som 

har albinism anses ge tur och är en av anledningarna till att de blir mördade eller stympade 

(Dave - Odigie 2010, s 69.). Kroppsdelar från en fullvuxen människa med albinism är värd $ 

250,000 på den svarta marknaden. Andra myter som uppstått är att hiv/aids kan botas genom 

att ha samlag med en kvinna med albinism. Diskriminering av människor med albinism finns 

att hitta på olika platser i samhället, till exempel i skolan, på arbetet och inom sjukvården 

(UNHCR Report, 2013, s. 5,9,10). 

Organisationen jag studerar i denna uppsats arbetar för att bekämpa och förebygga utsattheten 

mot människor med albinism, i hopp om att den diskriminering som råder, och morden som 

begås ska sluta. Organisationen är verksamt över hela Tanzania och är en nationell 

paraplyorganisation (en organisation med mindre organisationer under sig). Organisation har 

funnits sedan 1978 och är den äldsta organisation i landet som arbetar med frågor kring 

albinism. Organisationens medlemmar består av 170 000 personer med albinism, bosatt i 

Tanzania. Deras huvudkontor ligger i Dar es Salaam, Tanzanias största stad. Organisationens 

verksamhet går mycket ut på att de åker omkring i Tanzania och träffar personer med 

albinism. Under dessa möten pratar de om risker med sjukdomen, och delar ut olika typer av 

skydd för solen. De har också som syfte att nå allmänheten under dessa resor för att prata med 

dem och förebygga diskriminering. Majoriteten av organisationens representanter är själva 

personer med albinism.  
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2.3 Orala samhällen 

Orala samhällen är grupper som värderar det talade före det skrivna ordet. Istället för att 

kommunicera med skrift så föredrar eller värdesätter dessa samhällen att kommunicera med 

talet i nutid. Detta kan också benämnas som interpersonell kommunikation eller ”face to face” 

kommunikation. Europa har under lång tid föredragit det skrivna ordet och sett det som den 

”sanna kunskapen” medan människor i Afrika, (söder om Sahara) har gett värde åt det talade 

ordet (Abdi, 2007). Språket och det orala har varit en viktig faktor för grupptillhörigheten och 

innan missionärerna kom till Afrika och utvecklade Kiswahili (ett gemensamt språk för hela 

Tanzania), fanns det ett språk för varje klan (Mafu, 2004). Det språkliga hade en kraftfull roll 

i de afrikanska samhällena både i information och i lärande syfte. Traditionellt har de vuxna 

lärt sina barn genom att barnen har fått vara tillsammans med de vuxna när de utför sina 

dagliga sysslor (Mafu, 2004). Förutom grupptillhörigheten så har det orala budskapet ansetts 

pålitlig eftersom det hade en stark anknytning till källan och det faktum att det var det enda 

sättet att få information på (Bird, 2007). På 1800-talet var det svårt att hitta länder i Afrika 

som använde sig av litteratur och det skrivna ordet. I och med de Europeiska missionärerna så 

utvecklades litteraturen och det skrivna språket. Missionärerna ansåg att det skrivna ordet var 

viktigare än det talade och utvecklade det vi idag menar med skolor (Mafu, 2004). 

Trots att skolor och litteratur idag finns i hela Afrika så värderas och används fortfarande den 

orala kommunikationen mer i många länder. Ett utav dessa är Tanzania där det idag finns 

samhällen som vuxit upp med muntlig kommunikation och inte med skrift (Mapara and 

Morley, 2004). Det finns även organisationer som tagit till vara på detta och undervisar med 

bilder istället för skrift. Tanken är att alla ska förstå även om de inte kan läsa eller skriva men 

det är också ett sätt att möta människorna på deras nivå och respektera deras kultur. 

Organisationer som använder sig av detta menar också att metoden ger unika möjligheter till 

diskussion. I ett projekt i Botswana gjordes ett försök att upplysa människor om HIV/AIDS 
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med hjälp av bilder. Där var folket som tog emot informationen väldigt positiva och trodde att 

färre hade drabbats av HIV/AIDS om informationen hade förmedlats på detta sätt tidigare 

(Mapara and Morley, 2004). 

2.4 Icke statliga organisationer (NGO) 

Henry R. Nau beskriver i sin bok ”Perspective on international relations – power, institutions, 

ideas” NGOs (icke statliga organisationer) som ”nonstate actors such as students, tourist and 

professional associations that are not subject to direct government control” (Nau, 2012, p. 39).  

Beskrivningen är kort och koncis men för att öka förståelsen behöver vi gräva djupare i vad 

som kännetecknar en NGO. NGOs eller, icke statliga organisationer har existerat i hundratals 

år men begreppet fick sin fasta beteckning 1945 då UN (United nations) bildades.  En NGO 

kännetecknas av människor som frivilligt är med i en organisation inriktad på ett speciellt 

ämne eller en fråga. Det kan handla om miljöskydd, katastrofräddning, utvecklingsfrågor eller 

mänskliga rättigheter. Varje NGO arbetar med sin speciella inriktning. Det kan handla om att 

utföra olika typer av sysslor eller att sprida viss information. Vad än organisationen inriktar 

sig på delar alla NGOs samma uppfattning om att individer kan arbeta tillsammans för att 

klara ut olika problem som på olika sätt hotar människa, djur eller miljö. 

En NGO kan variera i storlek och arbeta på många olika skalor, såsom internationellt, 

nationellt eller in på lokal nivå. De är vanligtvis fria från inblandning av staten. Amnesty 

international, Save the children, Red cross och Green peace är alla exempel på internationella 

NGOs. Eftersom NGOs verksamhet inte innefattar att tjäna pengar så finansierar de sin 

verksamhet genom sponsring från andra internationella organisationer, privata 

donatorer/finansiärer, eller regeringar. De kan få bidrag genom en eller genom en 

kombination av alla grupperna.  
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Trots att NGOs inte har något direkt samarbete med staten så kan de ändå genom sitt arbete 

påverka politiker och beslutsfattare. Detta då de ofta besitter hög kompetens inom sitt område 

och är en betydelsefull informationskälla, något som i sin tur leder till att mycket 

utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd går genom NGOs (Karns, 2014). Det finns också 

de som hävdar att NGOs många gånger fungerar som en informationskälla i form av att 

översätta forskares eller politikers uttalanden så att även ”vanligt” folk kan förstå (Lash, 

Szerszynski and Wynne, 1996). 

Ett stort problem med dagens stora internationella NGOs är att de styrs från länder i Europa 

eller Nord Amerika samtidigt som många av länderna som de arbetar för är länder i Asien, 

Afrika eller Latinamerika. Detta leder till en stor brist på representativitet eftersom de dessa 

som styr inte är insatta i allt som händer i de länder de bestämmer över. Idag finns också 

många olika NGOs med varierande mål, vilket leder till en annan problematik i att det är svårt 

att framställa en samlad strategi för att få bukt med vissa problem (Karns, 2014). 
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3 Material och Metod 

3.1 Urval och avgränsningar 

Inför den slutgiltiga rapporten har jag fått göra vissa urval och avgränsningar. Det finns 

många länder och organisationer i världen som hade varit intressanta att studera men med 

tanke på uppsatsens storlek och tidsbegränsning valde jag Tanzania som land att vistas i. Jag 

valde att befinna mig i Tanzania eftersom detta är ett utvecklingsland och relevant för min 

utbildning men också för att detta är ett land som är fredligt och därför enklare att bedriva 

forskning i. I landet talar en viss del av befolkningen Engelska vilket underlättar för att förstå 

organisationens arbete. Organisationen valdes med bakgrund till att de fanns i Tanzania, samt 

att de är en icke vinstdrivande organisation och arbetar med ett område som inte är så vida 

omdiskuterat. Organisation och land valde jag också med tanke på utbildningen och dess 

inriktning men också i samband med personligt intresse och nyfikenhet. Problemformulering 

för rapporten utformade sig efter hand under vistelsen med organisationen och valdes 

eftersom det specifika problemet ansågs som återkommande och relevant. 

3.2 Material 

Det insamlade materialet kommer från deltagande observationer och intervjuer som gjorts 

med organisationen under den tid jag vistades i Tanzania (Från den 2 mars 2014 till den 5 maj 

2014). Deltagande observationer gjordes under sju separata dagar och av de planerade 

intervjuer som gjordes använder jag mig av tre eftersom jag anser att de är de mest relevanta 

för att ge svar på mina frågeställningar. Intervjuerna gjordes 14 mars 2014 och 30 april 2014. 

3.4 Deltagande observationer 

Deltagande observation är en forskningsmetod som i början av 1900-talet utvecklades av 

antropologer för att studera primitiva samhällen. I dag har antropologernas metod spridit sig 
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till att användas i flera kontexter, inte minst som ett datainsamlingsverktyg inom forskning 

(Cobetta, P). Deltagande observationer innebär i forskningssammanhang att forskaren 

involverar sig i samspel men andra för att studera vad och hur de gör något. Detta kan vara ett 

verktyg för att utveckla en insikt av vissa situationer (Fangen K). Vissa menar att om den 

deltagande observationen är väl gjord är det enda vägen till att få tillträde för information på 

specifika grupper eller händelser (Yin, R. K). Det framställs också som en metod att 

undersöka samspel i vad människan säger och sedan faktisk uträttar (Mays W and Pope, C, 

1995).  

Deltagande observationer kan vara en ganska svår form att använda sig av när forskning 

bedrivs, just för att det kan vara svårt att få en objektiv helhet. Innan jag åkte ner till Tanzania 

läste jag därför på mycket om metoden. Den största anledningen till att jag valde metoden var 

bristen i att förstå Kiswahilii som är det största språket i landet (främst högutbildade pratar 

engelska). Det fanns också en nyfikenhet i att använda sig av en metod som inte är så vanlig 

under C-uppsats och därför såg en lockelse i det. Jag träffade organisationen under ett 20-tal 

tillfällen men gjorde inte deltagande observationer på mer än tio av dessa tillfällen. Mellan 

den andre mars 2014 till den femte maj 2014. Dessa tio tillfällen hade jag redan valt ut sedan 

tidigare att de skulle bli deltagande observationer och var därför förberedd. När jag samlade in 

mitt material så skedde detta främst under arrangerade möten som organisationen hade med 

deras olika målgrupper. Organisationen ville att jag skulle sitta med dem runt samma bord 

som mötet hölls men om möjlighet fanns avstod jag detta och satte mig i andra änden av 

rummet med penna, papper och ibland filmkamera. Detta gjorde jag för att inte vara en del av 

mötet och för att kunna observera olika saker som hände. Ibland gick det bra, andra gånger 

märktes det att jag stal en viss del av uppmärksamheten ändå.  

Det jag tittade på under observationerna var främst hur organisationen agerade under de olika 

mötena. Jag tittade på vilka kläder de hade på sig, vilken tid de gav de olika mötena, hur de 
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uppträdde och agerade i sitt kroppsspråk. Jag struntade således det verbala även om jag 

besitter en grundkunskap i Kiswahilii. I mina observationer tittade jag också på hur de olika 

målgrupperna agerade gentemot organisationen. Då tittade jag främst på kroppsspråk och hur 

mycket utrymme och gensvar de gav organisationen.  

När jag hade fullföljt alla deltagande observationer så sammanställde jag dem genom att 

renskriva dem på datorn. Jag delade sedan in dem olika kategorier, efter varje målgrupp. 

Rektorerna fick vara i en gemensam grupp och de olika skolbarnen i en annan. Därifrån 

tittade jag på varje målgrupp för att ta ut olika särdrag för just den målgruppen. I de flesta fall 

agerade organisationen lika inför en viss målgrupp och det var bara små saker som särskilde 

mötena med de olika målgrupperna åt.  

3.3 Intervju 

En intervju kan liknas vid en samtalsform som avser till utfrågning av en eller flera personer. 

Inom journalistyrket har intervjun som metod blivit mest känd men har också utvecklats till 

ett arbetsinstrument inom socialt arbete, psykologi och som datainsamlingsform vid 

forskning. Inom forskning kan intervjuer användas som en byggkloss för att enklare förstå 

samhällsvetenskapliga system. Intervjuer kan både vara strukturerade och följa en viss 

ordning eller vara friare då den som intervjuas får prata mer fritt om ämnet. Intervjuer kan 

också ge hög svarsfrekvens vilket kan leda till intressant och relevant information som annars 

kan vara svår att hitta (Ruth A, 2009). 

Grunden för denna uppsats är deltagande observationer men för att få klarhet i det som 

observerades valde jag också att göra några intervjuer. Personerna som intervjuades valdes 

med bakgrund till deras roll i organisationen men också med tanke på att de kunde prata 

engelska, något som många i organisationen saknar. Sammanlagt använder jag mig av tre 

intervjuer som är tagna från tre olika tillfällen under min tid i Tanzania och med tre olika 
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personer. Alla som intervjuades var själva personer med albinism och hade många år arbetat i 

organisationen. Deras uppgifter såg olika ut, då en var president i organisationen, en var 

medlem och en tredje arbetade som kommunikatör. En av dessa var en kvinna och de övriga 

två var män.  

Frågorna som jag ställde under intervjun hade jag skrivit i förväg och var min bas under de 

olika intervjutillfällena (Se bilaga 1, intervju 1, 2 och 3). Frågorna var i grunden likadan för 

alla intervjuer men följdfrågor kunde variera något under intervjutillfället, beroende på vad 

jag fick för svar. Vissa svar var intressanta och behövdes följas upp varvid jag improviserade 

fram frågor under intervjuns gång. När alla intervjuer var gjorda transkriberade jag dessa till 

datorn för att få en överblick av vad personerna sagt under intervjutillfället. Jag gjorde en 

renskrivning och tog bort överflödig information, som när någon exempelvis repeterar något 

som de redan har berättat om. Jag fokuserar således på informationen som var mest relevant 

för min forskningsfråga. De renskrivna intervjuerna är sedan de jag använder mig av i min 

resultatdel.  

3.5 Metod diskussion 

Jag anser att det finns styrkor och svagheter med alla metoder inom forskning, så även med de 

metoder jag har valt till denna uppsats. I användandet av deltagande observationer finns det 

flera etiska och moraliska aspekter att ta hänsyn till. Som hur någonting studeras utan att det 

kränker den grupp eller person som studeras. Det finns en svår balans i att studera det som är 

av relevans och inte. Det måste således finnas en klarhet i vem som ska ta del av forskningen 

och om allt som studeras verkligen är väsentligt, så forskaren inte går över sina etiska gränser 

under studien. Ett annat känt problem under användandet av deltagande observationer är att 

det kan vara svårt för forskaren att vara objektiv och att istället för att studera en grupp bli en 

del av den (Cohen L and Morrison K, 2000). Objektiviteten i mitt fall handlar här också om 
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hur jag tolkar de olika situationerna genom min kulturella lins. De olika situationerna kan 

betyda olika saker inom olika kulturer. Detta är något jag varit väl medveten om vid 

genomförandet av de olika observationerna. Vissa gånger har det varit svårt att veta om det 

hela är kulturellt betingat eller om det bara är en ”konstig” situation för mig. Vid sådana 

tillfällen har jag valt att inte ta med de observationerna i rapporten. Annars har jag inte sett 

detta som ett problem i min rapport eftersom jag så tydligt har kunnat jämföra situationerna 

med varandra för att komma till mina slutsatser. En annan styrka är att jag tidigare besökt 

Tanzania och därför varit insatt i vissa kulturella aspekter, något som gör att jag lättare kan 

avläsa hur kommunikationen går mellan människor i landet.  

Under vissa tillfällen kunde jag känna att jag blev uttittad under de deltagande 

observationerna. En trolig tolkning är att det beror på att jag är vit europé. För att undvika att 

mötet skulle påverkas av min närvaro valde jag att sitta en bit bort från mötet under 

observationerna. Detta var ett bra förfarande och jag upplevde att de som jag observerade 

”glömde bort” mig efter en stund.  

Att använda sig av intervju som metod i forskningssammanhang är vanligare än att använda 

sig av deltagande observationer, men detta innebär inte att metoden är utan problem. Det finns 

en svårighet i att forskaren är den som bestämmer frågorna och sedan också väljer ut det den 

anser som viktigaste att framhäva från intervjun. Vem forskaren är kan vara en faktor som 

påverkar svaren från de som intervjuas, såsom vilken ålder, personlighet eller kön forskaren 

har. Det blir således forskaren som har en stor påverkan på resultatet. När intervjuer görs är 

det vanligt att det inte intervjuas mer är fem till tio personer och frågan som då kan ställas är 

om dessa verkligen kan representera en hel grupps åsikter (Sabat and Svensson, 2006). Ett 

annat problem i mitt all är att intervjuerna sker på Engelska som varken är mitt eller de 

intervjuades modersmål. Det finns således utrymme för tolkningsproblem. På grund av detta 

valde jag att ställa korta frågor med lättförståelig Engelska. Om det blev missförstånd valde 
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jag att ställa om frågan så jag kände aldrig att det var ett problem. Vi förstod varandra 

tillräcklig bra för att jag skulle få svar på mina frågor utan att det låg tolkningsbekymmer i 

svaren.  

 Trots problematiken som finns känner jag ändå att de valda metoderna, deltagande 

observation och intervju, känns mest relevanta för just min forskning. Metoden som innebar 

att använda sig av deltagande observationer känns som ett användbart redskap eftersom jag 

vistades i ett land där jag var begränsad av språket men ändå kunde utläsa mycket genom att 

vistas tillsammans med organisationen som ligger till grund för denna uppsats. Intervjuerna är 

i sin tur relevanta eftersom de hjälpte till i att förklara det jag såg och på så sätt förstärka mitt 

material. Problemen som kunde uppstå med metoderna var jag väl medveten om sedan 

tidigare och har haft detta i bakhuvet både under min tid i Tanzania och när jag gått igenom 

mitt material. Har något varit oklart på grund av att jag inte kan vara objektiv eller osäker på 

om jag tolkat något rätt har jag valt att inte använda mig av just det materialet.  
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4 Begrepp, teorier och tidigare forskning 

I det kommande kapitlet ska vi titta närmare på de olika huvudbegrepp som jag använder mig 

av för att närma mig en slutsats. För att ge en klarare bild av begrepp- och teorikapitlet 

kommer här en sammanfattning av dess innehåll och relevans för uppsatsen. I inledningen 

behandlas kommunikation och dess grunder. Kommunikation är centralt i min frågeställning 

och det kan därför vara av vikt att belysa vad grunderna i kommunikation innebär. Därefter 

beskriver jag hur organisationens kommunikation ser ut. Kortfattat baseras organisationens 

kommunikation av den ”planerade kommunikationen” som innebär att kommunikationen är 

strategisk uttänkt för att uppnå ett visst mål. Efter detta kommer en del om utvecklings 

kommunikation som är den kommunikationsform som organisationen framförallt använder 

sig av i sitt arbete. Utvecklings kommunikation innebär att organisationen använder sig av 

kommunikation som ska leda till förändring. Eftersom utvecklingskommunikation är ett brett 

begrepp beskriver jag också de olika synsätt och tillvägagångsätt som finns här. Det kan 

handla om olika metoder i att nå ut med sitt budskap eller hur synen på fattigdom ser ut. Efter 

kommunikationsdelen kommer kultur att belysas närmare. I kommunikation spelar kulturen 

många gånger en viktig roll för att komma närmare olika typer av förståelse. Eftersom jag vill 

undersöka hur en icke vinstdrivande organisation anpassar sina strategier utifrån de människor 

de möter blir därför kultur en viktig del i att komma närmare en sådan förståelse. Jag belyser 

interkulturell kommunikation och habitus som behandlar frågor om varför människor agerar 

på olika sätt i olika situationer. I denna del finner vi också tidigare forskning inom de olika 

områdena. 

4.1 Kommunikation 

I uppsatsen är kommunikation ett återkommande tema och vi ska börja med att reda ut vad 

kommunikation är för något. Listan på hur kommunikation definieras och vad det är kan göras 
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lång, mycket lång (Fiske, 1990). I boken ”Communikation between cultures” har författarna 

valt följande definition för att göra det hela mer begripligt.  

”Human communication is a dynamic process in which people attempt to share their thoughts 

with other people through the use of symbols in particular settings” (Samovar, Porter, Mc 

Daniel and Roy, 2013). 

Som vi kan se i ovanstående citat handlar alltså kommunikation i grunden om en sändare (en 

person eller organisation) som har en idé, tanke eller upplevelse som den vill dela med sig av 

till någon annan.  

Kommunikationsprocessen är ett förlopp som äger rum mellan två eller fler personer och är 

en ständigt pågående process utan början eller slut (Nilsson and Waldermanson, 2007) 

(Samovar, Porter, Mc Daniel and Roy, 2013,). Denna process kan ta flera vägar, vilket den 

också gör med tanke på dagens moderna teknik där kommunikationen exempelvis kan gå via 

telefoner, internet och radio. En mer klassisk kommunikationsväg i sammanhanget är 

”interpersonell kommunikation”. Kommunikationsvägen innebär att två eller fler personer 

möts öga för öga i samma tid och rum när kommunikationen utbyts (Kupritz and Cowell, 

2011). Organisationen i denna uppsatts använde sig mycket av interpersonell kommunikation 

eller ”face to face” när de träffade sina olika målgrupper. Att använda sig av metoden kan 

vara ett sätt att öppna upp till dialog och inge trovärdighet (Mawdsley, Townsend and Porter, 

2005). I och med teknikens framväxt har den interpersonella kommunikationen idag bytts ut 

mot nya sätt att kommunicera på (Kupritz, Cowell, 2011). 

Under kommunikation är det betydelsefullt att komma ihåg att även det ickeverbala är en 

viktig del, full av betydelse och information. Hur någon klär sig, möter ögonkontakt eller 

använder händerna kan vissa gånger vara mer informativt än det verbala. 
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Inom kommunikationsteorierna finns begrepp såsom envägs- och tvåvägskommunikation. 

Envägskommunikation innebär att det inte ges utrymme till att ställa frågor eller ge respons 

på det sända meddelandet och kan beskrivas som en inaktiv kommunikation (Dahlqvist, 

1994). William Isaacs beskriver envägskommunikation som att någon ger direktiv till någon 

annan (Isaacs, 2000). Tvåvägskommunikation beskrivs som en motsatts till 

envägskommunikation och är således en aktiv kommunikation. Här ges möjlighet för frågor 

och meningsutbyte, något som i sin tur kan ge ökad insikt och förståelse. (Dahlqvist, 1994), 

(Dixon, 1996). 

4.2 Planerad kommunikation 

Organisationen som studeras i denna uppsats använder sig av en viss typ av kommunikation i 

sitt arbete, den så kallade ”planerade kommunikationen”. Planerad kommunikation är precis 

som namnet antyder, kommunikation som är planerad, målinriktad och strategisk. Sändaren 

har alltså ett speciellt syfte med den information som förs ut (Larsson, L-Å, 1997). Windal 

och Signitzer som skrivit boken ”Using communication theory” använder sig av tre olika 

punkter när de beskriver vad planerad kommunikation är: 

¤ Långsiktig och kortsiktig planering som fokuserar till långsiktighet 

¤ Kommunikation som ses från ett mottagarperspektiv och inte ur sändarens perspektiv 

¤ Kommunikationen ska vara avsiktlig ur ett ”bottom up” – perspektiv och inte ur ett ”top 

down” – perspektiv (Windal and Signitzer, 1992). 

Dessa punkter kan vi sammanfatta med att det under arbetet med planerad kommunikation är 

viktigt att ha beaktande till den aktuella målgruppen och rådande kontext. Det går inte att bara 

sända ut ett meddelande, utan mottagaren har en viktig roll och det är viktigt att vara insatt i 

dennes sätt att se på världen (Hansson, 2003). 
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Tvåstegsmodellen härstammar från masskommunikationens forskningsområde men är en teori 

som även kan vara användbar under användandet av planerad kommunikation. Teorin 

återfinner vi även i organisationens arbete. Idén med teorin är att individer har större 

inflytande när det gäller att sprida information än vad media har. I sammanhanget handlar det 

om att sprida kunskap till några personer som kan agera opinions ledare i sina respektive 

rådande kontext. Det kan vara inflytelserika personer i en by som folk gärna lyssnar till och en 

person som finns med i många olika sammanhang där personen kan göra sin röst hörd. Det 

hela bygger på att personer möts och samlas i realtid istället för att gå via någon form av 

media. Teorin är alltså ett kommunikationssätt som är mer fokuserat på att möta människan 

och samtidigt nå många människor. (Windal and Signitzer, 1992). 

4.3 Utvecklingskommunikation  

Ett mer specifikt sätt att arbeta med planerad kommunikation är att använda sig av 

utvecklingskommunikation. Arbetet med utvecklingskommunikation är främst inriktat på att 

arbeta för jämställda levnadsvillkor och se till att människor får ett bättre liv. Det kan 

exempelvis handla om att bekämpa fattigdom och dålig hälsa, ekonomi eller social och 

politisk infrastruktur (Servaes, 2013). Organisationen som beskrivs i denna uppsats arbetar 

framförallt med jämställdhet och hälsoupplysningar, varvid teorin blir väldigt användbar och 

intressant i denna uppsats. Utvecklingskommunikation är en teori som har många innebörder 

och som kan förklaras på många olika sätt (Quarry and Ramírez, 2009). Här nedan följer två 

tolkningar: 

“Communication for development is a social process, designed to seek a common 

understanding among all the participants of a development initiative, creating a basis for 

concerted action”.(UN FAO, 1984) 

“The planned use of communication techniques, activities and media gives people powerful 
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tools both to experience change and actually to guide it. An intensified exchange of ideas 

among all sectors of society can lead to the greater involvement of people in a common cause. 

This is a fundamental requirement for appropriate and sustainable development”. 

(Colin Fraser and Jonathan Villet, 1994) 

Även om förklaringarna på vad utvecklingskommunikation innebär kan skilja sig mellan 

böcker och författare så handlar begreppet egentligen om en och samma sak. 

Utvecklingskommunikation handlar om att dela kunskap som ska leda till en gemensam vilja 

att förända något som gynnar alla parter (Sarvaes, 2008). I utvecklingskommunikation finns 

det olika vägar och strategier att gå och dessa strategier fungerar inte utan en 

kommunikationsdialog mellan sändare och dess målgrupp. Det är således en social process. 

Under arbetet med utvecklingskommunikation är det viktigt att känna till målgruppens 

kontexter och kultur. Annars kan det resultera i att arbetet blir ineffektivt, speciellt under 

arbete i utvecklingsländer (Servaes, 2008). Användandet av kommunikation för att skapa 

utveckling började redan på 1960-talet då målet var, precis som nu, att skapa en mer jämställd 

värld mellan fattiga och rika länder.  Då var det främst radio och tidningar som användes för 

att sprida det önskade budskapet (Modly, 2003). Metoden har utvecklats under åren till att 

använda sig av fler kommunikationsvägar, såsom ”face to face kommunikation”, då 

organisation och målgrupp träffas i samma tid och rum. Personer som ville skapa förändring 

såg en vikt i att använda sig av olika kommunikationsvägar för att sprida information dels då 

människor på landsbygden i utvecklingsländer och saknade tillgång till radio och tidningar.   

Exempel på när utvecklingskommunikation har använts i UNs arbete är - familjeplanering, 

HIV/AIDS kampanjer eller kampanjer som avser till att ändra matvanor. Planerad 

kommunikation har används för att sprida information som syftar till att förbättra människors 

levnadsvillkor (Quarry and Ramírez, 2009).   
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4.3.1  Utvecklingskommunikation – en teori med bred innebörd 

För att förstå hur brett arbetet med utvecklingskommunikation kommunikation kan se ut ska 

vi här titta närmare på olika synsätt och arbetsmetoder som finns inom en och samma teori. 

Silvio Wisebord har samlat dessa olika synsätt i sin bok: ”Family tree of theories, 

methodologies and strategies in development communication”. En metod kallas för the 

modernization theory och i denna teori ses traditionell kultur som det största hotet mot en 

befolknings utveckling och innebär att traditionella värderingar måste bytas ut mot nya. Här 

anses individer och deras kultur vara en bromskloss för sin egen utveckling. Social marketing 

är ett annat synsätt och detta har varit en av de mest inflytelserika strategierna som innebär att 

sändaren försöker nå ett socialt mål genom att använda sig av marknadsföring. Strategin 

liknar reklam men utan ekonomiskt vinstintresse. En vidare utveckling av social marketing är 

health promotion and health education som fungerar på samma sätt men är specifikt inriktad 

på hälsofrågor. Ett annat sätt är att använda sig av media för att nå ut med specifik 

information. I denna metod används media ur ett underhållningssyfte såsom tv och dokusåpor 

för att påverka folk i en viss fråga. Alla ovannämnda metoder utgår från ett ”top down” – 

synsätt, som innebär att de som sitter högst upp i hierarkin bestämmer och påverkar 

målgruppen som finns på gräsrotsnivå. Här ligger själva meddelandet i focus.  

Motståndare till detta synsätt är dependency theory som menar att utveckling måste ses från 

ett ”bottom up” – perspektiv. I och med den nya teknologins framväxt där internet, radio och 

telefoner fått en mer central roll i våra liv har det blivit än mer viktigt att förstå hur ”bottom 

up”- kommunikation kan ändra världen (Mcpail, 2009). Här ses inte individen och u-länderna 

själva som det största problemet, utan riktar istället fokus på att det handlar om att 

utvecklingen tillbakahålls av sociala och ekonomiska faktorer som i sin tur hålls fast i ett 

globalt nätverk. Modernization theory förlitar sig mycket på det sända budskapet och vilken 

form det har medan dependency theory lägger större vikt vid individen och individens behov. 
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Många utvecklingsprojekt har misslyckats just för att individen har förbisetts (Wisebord, 

2001). I ett ”bottom up” perspektiv ligger inte focus på samhällsnivå utan på individnivå och 

att därifrån arbeta med förändrat beteende.  En av teorierna som utgår från detta synsätt 

stämmer väldigt bra överens med organisationen som granskats inom ramen för detta arbete. 

Teorin kallas för participatory theory och värdesätter människors eget deltagande för att nå sin 

egen utveckling.  

”is understood as being at the heart of what it means to be human, to have identity, and to 

process a sense of belonging and vis-a-vis humanity nature and God” (Mcphail, 2009, p. 27) 

Precis som ovanstående mening antyder är det alltså människan som står i focus och driver sin 

egen utveckling. Arbetet ska således utgå från gräsrotsnivå (Wisebord, 2001). Folk ska inte 

vara tvingade att anpassa sig för nya idéer som kommer uppifrån, utan ska vara delaktiga i 

sina egna beslut. De som är med och påverkar ska alla vara människor som berörs av 

utvecklingen. I sammanhanget ska ingen hänsyn tas till ålder, kön eller inkomst av dessa 

människor. Här är det viktigt med lokalkännedom och att förstå människan och dess kultur. 

Kultur och värderingar ska inte ses som ett hinder. Tanken med deltagandet är att det ska 

stimulera till kritiskt tänkande och öppna upp för människor att göra sin röst hörd. I stället för 

att titta ”utifrån” syftar metoden till att titta ”inifrån” där utomstående såsom 

hjälporganisationer får agera medlare (Mcphail, 2009).  Kommunikationen i participatory 

theory går främst via människor och blandar inte in media såsom radio, tv, tidningar och 

internet allt för mycket. Detta görs för att människan ska stå i fokus och kunna ta del av 

information även om personen saknar tillgång till något av det ovannämnda. Däremot 

utesluter inte metoden att media kan användas som ett tillägg (Wisebord, 2001). 
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4.4 Kultur  

Begreppet kultur återkommer i hela uppsatsen och det kan därför vara av stor vikt att titta 

närmare på vad som aves med begreppet kultur i detta sammanhang. Kultur är något som 

omger oss människor under all vår vakna tid. Kultur är inte medfött utan något människan lär 

sig ifrån ett socialt sammanhang (Samovar, Porter, Mc Daniel and Roy, 2013). Det handlar 

om en grupp människor med samma grundläggande värderingar, tid, kön, attityd, tro, natur, 

språk och koder för att bara nämna några (Samovar, Porterm Mc Daniel and Roy, 2013). 

Kulturen är ständigt föränderlig och vi kan leva i flera olika kulturer samtidigt. Sverige som 

land har en kultur, i staden där någon bor råder en annan, på arbetsplatsen råder en tredje, och 

så vidare. Kulturen kan ses som ett sätt att föra samman människor och ge gemenskap 

Samtidigt kan kulturen splittra människor, främst människor med olika kulturer (Ehn and 

Löfgren, 2001). Den fungerar också som en vägledning i vår vardag då den hjälper oss att 

fokusera på den information som är relevant och betydelsefull för oss(Jacobsen and Thorsvik, 

2008). 

4.5 Interkulturell kommunikation 

Under lång tid i mänsklighetens historia har det pågått kommunikation mellan olika kulturer. 

Vi kan bara titta på alla de krig eller handelsresor som våra förfäder har varit verksamma i. De 

senaste åren har dock möten mellan olika kulturer ökat och det talas om en globalisering. Vi 

reser allt mer och tar vara på varandras mat, idéer, kläder och övriga kulturvanor. Vissa länder 

delar också ekonomi och inte minst har de sociala medierna gjort det möjligt att ha kontakt 

med alla världens länder genom bara några få knapptryckningar. Vi har blivit allt mer 

medvetna och integrerade i varandras kulturer (Samovar, Porter, Mc Daniel and Roy, 2013). 

Trots detta råder påtagliga olikheter mellan olika kulturer, inte minst när det handlar om olika 

tillvägagångsätt i kommunikation, vanor och levnadsätt.  
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Interkulturell kommunikation innebär att kulturen mellan två människor eller grupper är så 

olika att det påverkar kommunikationen. Det är mer än bara de språkliga skillnaderna att ta 

hänsyn till vid interkulturell kommunikation(Samovar, Porter, Mc Daniel, and Roy, 2013). 

Det kan handla om olika sätt att hälsa, klä sig, accepterade samtalsämnen eller olika sätt att se 

på kön och ålder. Det är alltid lättast att kommunicera med någon från sin egen kultur. Det är 

inte bara den faktorn att två personer kommer från samma kultur som underlättar en rak och 

enkel kommunikation, utan också att personerna delar samma intresse eller yrkesområde till 

exempel. 

När vi möter en främmande kultur är det de synliga skillnaderna vi först möts av då de kan 

vara lättare att upptäcka. Det kan exempelvis vara klädsel, inredning eller matvanor. Att förstå 

en främmande kulturs värderingar, tro och regler är svårare och kan ta lång tid (Nilsson och 

Waldermansson, 2007).  

De flesta människorna känner sig bekväma i sin egen kultur. Det är i den de vet hur de ska 

bete sig och känner sig mest trygga. En annan kultur kan för vissa människor kännas fel och 

främmande. Detta kallas för ”etnocentrism” och innebär att individen själv tycker att den egna 

kulturen är den bästa och de andra är fel. Att möta en främmande kultur kan många gånger 

vara en stressfull process och det pratas om att kulturkrockar uppstår (Samovar, Porter, Mc 

Daniel ad Roy, 2013). För att våga möta en annan kultur krävs det många gånger en inre 

trygghet, vilja, tid och nyfikenhet för att möta det som är främmande (Nilsson and 

Waldermanson, 2007). 

4.6 Habitus 

När vi är inne på kultur är Pierre Bourdieu och hans begrepp ”habitus” högst relevant att 

belysa närmare. Som vi har gått in på kan kultur innefattas av en grupp människor med 

liknande värderingar.  Habitus är ett begrepp som tar ett steg djupare än detta och belyser 
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faktorer som gör att en enskild människa gör eller funderar på ett visst sätt. Omständigheter 

som gör att vi väljer ett visst yrke, vänner eller livsstil. Personer med liknande habitus har 

benägenhet för att se och uppleva världen på likartade sätt, vilket också innefattar att 

kommunikationen kan löpa på utan större störningar (Johanssons och Lalander, 2010). Med 

detta som bakgrund blir Habitus extra intressant att belysa till denna uppsats, då vi ska titta 

närmare på hur en ickevinstdrivande organisation kommunicerar och om sättet att 

kommunicera på skiljer sig åt mellan de olika målgrupperna de möter. Vårt habitus kan liknas 

vid ett par glasögon med vilka vi förstår och tolkar världen på, och där varje individ eller 

grupp människor har ett par specifika glasögon. I organisationens fall är några de möter både i 

högre och lägre status än de själva vilket gör att de ser värden från olika perspektiv 

(Johansson and Lalander, 2010). 

Bourdieu menar att våra sociala ordningar är nästintill inbyggda i kroppen vilket betyder att vi 

agerar utan att tänka på varför. Likt konsten att gå är vårt habitus något som vi vid utförandet 

inte behöver fundera på hur vi gör. Det sker automatiskt. Han menar att vi får vår habitus 

genom olika faktorer under hela vårt liv och kan innefattas av faktorer såsom familj, vänner, 

yrke, inkomst eller boendeort, för att bara nämna några. Habitus är något vi lär oss genom vår 

uppväxt. (Johanssons och Lalander, 2010).  

Habitus innefattar också vilken bild vi har om oss själva och vad vi kan åstadkomma och inte. 

Bourdieu liknar habitus vid makt och status som kan hjälpa en människa att ”lyckas” i 

samhället och kan innefattas av språkkunskaper, arbetslivserfarenhet, efternamn eller utseende 

(Gripsrud, 2008). 
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5 Resultat/ Empiri 

I denna del redovisar jag resultatet. Det gör jag genom att fokusera på hur organisationen och 

dess representanter går tillväga när de kommunicerar med olika målgrupper. Jag kommer 

beskriva om de olika målgrupperna organisationen träffade då jag var med. Målgrupperna är 

barn med albinism, vuxna med albinism, skolrektorer, politiker, journalister och allmänheten. 

Här ska vi titta på vad som skiljer de olika mötena åt och hur organisationen anpassar sina 

kommunikationsstrategier beroende på vem eller vilka de möter. Kapitlet är uppbyggt genom 

att jag redovisar en målgrupp i taget.  Resultatet baseras på deltagande observationer (se 

bilaga 8.1), intervjuer (se bilaga 8.2), dokument (se bilaga 8.3) och på teoridelen som beskrivs 

i ovanstående kapitel. Efter att varje målgrupp beskrivits staplar jag upp de viktigaste 

kommunikationsaspekterna som tas upp.  

5.1 Vuxna med albinism 

I mötet med personer med albinism möter organisationens representant en målgrupp som på 

många sätt delar samma habitus, både vad gäller utseende och bakgrund. Att dela samma 

habitus kan medföra en bättre förståelse för hur den andra reagerar eller tänker i olika 

situationer, vilket kan medföra att kommunikationen flyter på bra, utan större ansträngning 

(Nilsson and Waldermanson, 2010). Organisationen säger själva att de är mycket nära denna 

målgrupp.  

Under mötet är det mest organisationens sekreterare som pratar. Kvinnan med albinism 

står för det mest tyst och lyssnar. Hon verkar blyg och tittar mest ner i marken under 

samtalet men är samtidigt väldigt lugn och det märks att hon tar till sig av informationen 

utifrån att hon nickar och ler. 

 

(Utdrag ur deltagande observation 2014-03-05) 

Under detta möte är det en representant från organisationen som möter en kvinna med 

albinism. Det som var tydligt under mötet var att kommunikationen var rak och inte många 

ord behövde användas mellan parterna. Det upplevdes som att det inte fanns någon särskild 
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strategi från organisationens sida utan de pratar med denna målgrupp på samma sätt som de 

skulle göra med en kär vän. Att organisationen behandlar dem som lika i detta fall kanske 

faller sig som det enda naturliga, om vi ska återgå till habitus och Bourdius filosofi. Eftersom 

de två grupperna är så lika varandra och delar samma kulturella lins finns det heller ingen 

anledning att strida om makt och status. Kvinnan med albinism verkar däremot uppleva det 

något annorlunda. Detta kan antydas i hennes tysthet och att hon tittar ner i marken under stor 

del av samtalet. Trots att organisationens representant delar samma bakgrund som kvinnan 

påträffas här en form av maktsituation. Organisationens representant kan betraktas som en 

auktoritet i och med sin yrkesroll. Det är representanten som sitter på informationen.  Det är 

kvinnan med albinism som har kommit till organisationen för att prata och inte tvärtom. Alla 

dessa bitar kan bidra till att hon blir i någon form av underläge.  

- Att dela samma habitus kan vara en förutsättning för god kommunikation 

- Det är svårt att bli helt lik någon annan i habitus när det handlar om planerad 

kommunikation. En liten skillnad kan genast försvåra kommunikationen 

5.2 Barn med albinism 

Barnen är en annan målgrupp organisationen ser som viktig att kommunicera med. Detta för 

att tidigt kunna upplysa om de olika hälsofaror som finns och hur dessa kan motverkas. En 

annan viktig del är att prata om diskriminering och hur barnen ska kunna hantera det (Intervju 

1). Organisationen vill förändra attityder och förhindra hudsjukdomar, varvid 

utvecklingskommunikation blir i centrum. 

Jag fick vara med vid två olika tillfällen då organisationen träffar barn med albinism. Då var 

målet med mötena att dela ut solhattar och prata med barnen. Båda äger rum på skolorna där 

barnen går och mötena såg ut på ungefär samma sätt.  
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Barnen står under hela tiden tysta utan att göra ett ljud ifrån sig. De ser nästan lite rädda 

ut att döma av deras stora ögon och ledsna munnar. Även när det verkar som att de 

vuxna säger något skämt och skrattar till så rör barnen inte en min. Inte heller då de får 

sina hattar. Då säger de ”asante sana” (tack så mycket) och går därifrån. När alla 

föremålen är utdelade frågar organisationen om barnen har några frågor men möts av en 

tystnad. Då tackar organisationen för sig och går därifrån. 

(Utdrag ur deltagande 2014-03-13) 

Barnen och organisationens representanter delar till viss del samma habitus med varandra då 

de båda vet vad det innebär att vara född med albinism. Trots likheter finns det ändå hinder 

för organisationen när de träffar denna målgrupp, som vi kan se utifrån de deltagande 

observationerna. Här ser vi att barnen är tysta och blyga, trots att organisationen öppnar upp 

för tvåvägskommunikation. Det kan antydas att organisationens representanter vill använda 

sig av deltagande kommunikation där barnen själva blir en del i sin egen utveckling och 

diskuterar situationen. Att mötet blir som det blir kan bero på olika anledningar. Ett hinder 

som organisationen har är det faktum att de är vuxna. Det ligger i den Tanzaniska kulturen att 

barnen ska ha en viss respekt för vuxna och äldre människor, vilket också kan ses i att barnen 

är tillbakadragna (Internet 3, 2015-01-29, Manskligarattigheter.se). 

En annan svårighet som organisationen har är att det kan finnas vissa pedagogiska 

sammanhang att ta hänsyn till när något lärs ut till barn. Barn och vuxna kan skilja sig i olika 

sätt att se på världen, vilket den som lär ut något till barn bör vara medveten om. Trots att de 

delar samma kultur så kan kulturen se olika ut mellan generationerna (Johansson, 2003).   

Mötet inleds med att organisationen presenterar sig själva. Här är det främst den 

lokalansvarige för organisationen som pratar. En man i 50-års ålder som är stationerad 

att arbeta i området. Under en kvart berättar han om syftet med organisationens besök. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-13) 

För att ändå närma sig barnen och föra ut sitt budskap försöker organisationen möta barnen 

genom att låta en person som är lokalt förankrad föra ut budskapet. Att låta en person som har 

en högre position och är bosatt i området föra ut ett budskap ökar tilliten, något som i sin tur 
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också ökar budskapets trovärdighet (Jarlbro, 1997) (Stutz, 2005). Organisationens 

medlemmar besitter ingen pedagogisk utbildning men ser till att hålla meddelandet kort, i 

hopp om att det som sägs ska kommas ihåg. Längden på kommunikationen är viktig när ett 

budskap ska föras ut. Att förklara hur något ser ut tar i regel kortare tid än att förklara hur 

något ska åtgärdas (Windahl, Signitzer and Olson, 2012). 

- Kulturen blir ett hinder för kommunikationen. Vuxna ska respekteras 

- Olika syn på värden kan vara ett hinder i kommunikationssammanhang 

- Att låta en person som många känner igen föra ut informationen, kan vara ett sätt att 

öka tilliten 

- Variera längden beroende på vem/vilka de möter  

5.3 Politiker 

Organisationen ser politiker och regering som en viktig målgrupp och arbetar för att hålla dem 

informerade om vad organisationen arbetar för (intervju 2). Detta för att ge politikerna 

kunskap om personer med albinisms som i sin tur kan påverka olika beslut som ska tas. 

Relationen mellan organisationen och politiker har inte alltid varit självklar och på 80-talet 

hade ett möte mellan dem varit otänkbart. 

“The member of the parliament. We go to them, we lobbing them, we highlight them. 

What we need is their attention to prioritise by locating the sources to skin cancer 

problem. We need the government to give us more recourses and to prioritise us” 

(Utdrag ur intervju med organisationens medieansvarige 2014-03-13)  

Politikerna ses från organisationens sida som personer med stor makt och om de är på 

organisationens sida så tror organisationen att detta underlättar deras arbete (intervju 3). 

Utifrån denna inställning kan en koppling dras till att organisationen använder sig av ”the two 

step model” när de samtalar med politikern. De ser politikern som en opinionsledare som 

genom sin position kan föra organisationens budskap vidare.  
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Mötet med politikern äger rum i realtid där organisationen möter politikern och samtalar 

under ”interpersonel kommunikation”. Under själva mötet mellan organisationen och 

politikern kan vi se mycket till habitus och två grupper som inte delar samma habitus varken i 

makt eller status. Politikern har ett fint jobb med inflytelserika arbetsuppgifter, mörk hy och 

är omgiven av fina miljöer vilket sätter honom i en hög maktposition i förhållande till 

organisationen. Organisationens habitus kan ses som lägre då de i och med sin albinism har 

låg ställning, historiskt sett. De har inte samma inflytande i samhället och ett sämre betalt jobb 

än politikern. På 80-talet hade ett möte mellan en politiker och person med albinism inte ens 

varit tänkbart. 

You see, we was driving in the politician’s car. That would not be possible in the 80´s 

(Utdrag ur intervju med generalsekreteraren för organisationen 14-03-14) 

Förhållanden som detta kan påverka kommunikationen en hel del. Vilket den också gör i 

mötet med politikern. 

Intresset från politikern är svårt att avläsa men det ser ut som han försöker intressera 

sig i vad organisationen har att förmedla. Detta genom att han nickar och svarar och på 

organisationens frågor. Trots detta råder en stel och formell stämning vilket kan utläsas i 

bristen på ögonkontakt, bristen på leende och att organisationen sitter tystare än vad jag 

upplevt tidigare. 

(Utdrag från deltagande observationer 2014-03-13) 

I detta fall upplevs organisationens representanter som tillbakadragna och har stor respekt för 

politikern. För att ändå försöka närma sig politikern använder sig organisationen av olika 

typer av redskap såsom det icke verbala budskap som i detta faller innefattar kläder. 

Politikern är uppklädd i chinos, skjorta och kavaj. Även organisationens representanter 

har klätt upp sig. Männen bär skjorta och kostymbyxor. Kvinnorna bär finare klänningar 

än vad de annars brukar göra. På så sätt märks det att organisationen tar mötet på stort 

allvar.    

(Utdrag från deltagande observationer 2014-03-13) 



31 
 

Kläderna en människa bär på kroppen har i grund och botten en funktionell funktion. De ska 

täcka våra kroppar och skydda mot kyla men det är också ett kommunikationsmedel. Med 

kläderna vi bär visar vi också vem vi är och vilken grupp vi tillhör. Kläder kan också 

användas för att ”vilseleda” någon att tro att vi ingår i en viss grupp eller socialt sammanhang. 

Detta är något organisationen har tagit fasta på. De klär sig i finare kläder till möten med högt 

uppsatta människor i samhället, såsom politiken, för att på så sätt möta dem och bli en del av 

deras grupp (Nilsson och Waldermansson, 2007, p. 76). 

Ett annat sätt som organisationen bemöter politikern är att vara mer pedagogiska då de visar 

upp vad som ska delas upp och gör på så sätt mötet något mer livfullt. 

De visar upp de olika föremål som ska delas ut till skolbarnen. Solhattar, kläder, solkräm 

och solglasögon 

(Utdrag ur Deltagande observationer 2014-03-13)  

Det mest intressanta vi kan ta med oss från mötet mellan politikern och organisationens 

representanter är att organisationen främsta syfte med mötet inte verkar vara att sprida 

information utan att få med sig politikern på sina idéer. De ser politikern som en 

opinionsledare, som kan verka som ett ansikte utåt och få med sig andra (något som i sin tur 

genererar i att information sprids). Utifrån detta kan vi också se att kommunikationen är så 

kallad ”planerad kommunikation”.  I detta fall kortsiktig planering som fokuserar till 

långsiktighet. En annan intressant faktor är att olika habitus kan påverka kommunikationen. 

Detta visades i att representanterna under mötet var märkbart tillbakadragna och lät politikern 

få utrymme. Här är det makt och status som leder kommunikationen. Under 

tvåvägskommunikation förutsättsätts en balanserad maktrelation för att förstå varandra men 

det ser vi inte här varvid vi kan anta att organisationen inte fick ut allt de ville av mötet då det 

själva inte hade så mycket kontroll (Windahl, Signitzer and Olson, 2009). I många delar av 

världen är det svårt att driva olika typer av utvecklingsarbeten utan att ha en politiker 
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inblandad (Servaes, 2013). Från organisationens sida försöker de ändå bemöta skillnaderna 

genom att klä upp sig och ha med pedagogiska aspekter där de visar upp föremål för att bryta 

eventuella tystnader. Denna handling innebär att de kände till sin målgrupp redan innan och 

visste vilken situation de skulle stå inför, vilket är viktigt under arbetet med planerad 

kommunikation.  

- Använder ”the two step model” för att sprida ett budskap vidare 

- Använder interpersonell kommunikation för att öppna upp till dialog 

- Skilda habitus försvårar kommunikationen 

- Ickeverbala detaljer, såsom kläder kan sudda ut vissa olikheter 

- Använder pedagogiska inslag för att försöka bryta tystnaden 

5.4 Rektorerna  

5.4.1 (Rektor 1) 

I dessa möten kommer vi se att makt och status (habitus) styr kommunikationen. 

Organisationen står i en lägre ställning än rektorerna och det märkts tydligt många gånger 

under mötena. Som i flera av organisationens möten använder organisationen sig av 

interpersonell kommunikation när de träffar rektorerna. Metoden kan användas för att ge ökat 

förtroende och öppna upp till dialog, något som organisationen har tagit fasta på eftersom den 

används så mycket som den gör.  Detta verkar vara en av organisationens viktigaste strategier. 

Organisationen förlitar sig inte allt för mycket på nya medier, precis som i participatory 

theory där de bara ska användas som eventuellt tillägg. Valet kan också handla om kulturella 

aspekter till stor del då det i den Tanzaniska kulturen finns en lång tradition i att lyssna på det 

talade ordet framför det skrivna.  
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Kommunikationsproblemen som finns hos politikern återfinns även i mötet med rektorerna, 

att rektorerna har en viss form av makt och status i förhållande till organisationen. Under 

mötet med rektorerna mötte organisationen också på andra typer av motstånd, beroende på 

vem av rektorerna de träffade. I ena fallet var det brist på uppmärksamhet och ögonkontakt 

som försvårade kommunikationen men också hur rummet var utformat. Hos denna rektor var 

rummet stort och flådigt medan eleverna på denna skola hade mycket enkel utformning på 

sina klassrum.   

Rektorn verkar inte vara allt för intresserad av besöket från organisationen vilket kan 

uttydas i bristen på ögonkontakt och att han tittar mycket på sin mobiltelefon under 

mötet. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-13) 

Trots att längden och variationen på ögonkontakt kan variera mellan olika kulturer så är den 

överallt en grundpelare för kommunikationen mellan människor. Bristen på ögonkontakt, som 

var uppenbar i detta fall, kan ses som en form av maktutövande där personer med hög status 

tenderar att under kortare tid möta ögonkontakt med en person med låg status. När en person 

inte möter en annan persons ögonkontakt kan det också påvisa ett ointresse och att personen 

känner sig besvärad (Nilsson and Waldermansson, 2007). 

Osynliggörande eller bristen på uppmärksamhet blir tydlig då rektorn under flera tillfällen går 

ut från mötet och är borta under längre stunder.  

Rektorn går ut och in från kontoret och är borta under längre stunder. Medan han gör 

detta sitter organisationens medlemmar kvar på kontoret och väntar.   

(Utdrag från deltagande observationer 2014-03-13)  

Detta är också en form av härskarteknik som kan få organisationen att känna sig oviktiga. 

Rektorns agerande kan också bidra till att kommunikationen blir svårtolkad då rektorn tackar 

”ja” till organisationens möte men sedan ändå försvinner under längre stunder.  Båda dessa 

situationer är något som i sin tur kan störa kommunikationen (Lalander and Johansson, 2010) 
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(Nilsson and Waldermansson, 2007). Planerad kommunikation handlar bland annat om att se 

kommunikationen från ett mottagarperspektiv men i detta fall kan det ha gått lite för långt då 

organisationens representanter anpassar sig fullt ut. Från organisationens sida kan detta 

bemötande vara svårt att göra något åt men jag upplever ändå att de försöker lösa det hela 

utifrån de förutsättningar de har. I detta fall genom att ge av sin tid och sitta kvar och vänta. I 

utvecklingskommunikation är det viktigt att ha en dialog mellan sändare och mottagare men 

det verkar saknas här och kan därför påverka resultatet.  

Mötet varar i ca en och en halv timme. Det är inte mycket mer än presentationen av 

organisationens ändamål som utbyts utan mycket tid går åt att vänta in rektorn när han 

under flera tillfällen går ut från mötesrummet för att uträtta något annat. Väntan på 

denna rektor gör att mötet tar längre tid än något av de andra mötena. Organisationen 

uppvisar ingen irritation över väntan utan har hela tiden en lugn utstrålning. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-13). 

Rektorn vi träffar är en man i 40-års åldern. Vi blir inbjudna till dennes kontor. Kontoret 

är ett stort och flådigt sådant med en stor soffgrupp, tv, kylskåp, ett stort skrivbord samt 

ett stort bord och stolar varvid organisationen samlas. Rektorn på denna skola har också 

en personlig sekreterare som serverar oss läsk. Bredvid rektorns kontor ligger barnens 

klassrum. I dessa klassrum regnar det in, glas saknas i fönstren. Elektricitet och färg på 

väggarna saknas också. 

(Utdrag från deltagande observationer 2013-03.-13) 

Miljön är en faktor som kan påverka kommunikationen mer än vad många kanske räknar med 

(Windahl, Signitzer and Olson, 2012, p. 34). Utformningen av en miljö har en inverkan på 

kommunikation och kan både stänga in och öppna upp människor (Nilsson och 

Waldermansson, 2007, p. 83). I fallet hos denna rektor med det ståtliga kontoret upplevdes 

rummet ha en skrämmande effekt på organisationen då kontoret ökade maktskillnaden mellan 

dem och rektorn.  
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5.4.2 (Rektor 2) 

Hos den andra rektorn organisationen träffade var miljösituation en annan. Där var rummet 

litet och intimt viket också gjorde att kommunikationen kunde fortlöpa på ett mer naturligt 

sätt och där båda parterna kunde mötas på en mer jämställd nivå.  

Mötet hålls i rektorns kontor som är litet och enkelt inrett. Vi får inte plats alla utan 

några av oss får stå. Mötet hålls på Kiswahilii och inleds med att alla får presentera sig. 

Namn, lokalisering och syftet med besöket. Trots bristen på plats upplever jag inte detta 

som ett hinder utan snarare som en förutsättning från organisationens sida. Mötet blir 

mer intimt och suddar ut lite av den stelhet som kanske skulle finnas annars. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-12)  

I mötet med rektorerna är det intressant att se hur de olika miljöerna påverkar 

kommunikationen på olika sätt. Trots att båda rektorerna har samma ställning och habitus gör 

det stora och flådiga rummet att organisationens medlemmar där blir mer tillbakadragna 

medan det här snarare gynnar kommunikationen hos den andra rektorn att denne har ett 

mindre kontor. Här kan vi se till ickeverbal kommunikation som visar sig i makt. Precis som 

kläderna vi har gått in på tidigare så bär rummet (eller hemmet) på information om vem 

personen är eller utger sig för att vara. Det lilla rummet kan ha minskat avståndet mellan 

parternas olika status och makt, vilket gjorde att det kändes något mer naturligt att 

kommunicera med denna rektor. 

Eftersom rektorerna står i en högre statusposition än organisationen handlar det hela även om 

två grupper som inte delar samma habitus. Rektorerna har högre utbildning, finare jobb och 

en högre status i samhället. Precis som hos politikern är detta något organisationen vet om 

redan innan mötet och försöker därför sudda ut gränserna genom att använda sig av finare 

kläder för att till viss del försöka sudda ut dessa linjer. Organisationen använder sig också av 

andra tillvägagångssätt för att underlätta kommunikationen och närma sig de högre ställda. 

Detta genom att låta en och samma person prata under mötena. 
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Under mötet är det främst två personer som pratar, rektorn och den äldre kvinnan 

(general secretary). 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-13) 

Under mötet är det förutom politikern främst en person ifrån TAS som pratar. En kvinna 

i 60-år- åldern (general secretary). 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-12) 

På detta möte är det den äldre kvinnan (general secretary) och rektorn som pratar. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-12) 

 Att låta en och samma person prata kan göra att kommunikationen får ett klarare budskap 

istället för att låta alla i organisationen prata (Nilsson och Waldermansson, 2007). Personen 

var en kvinna i 60-års åldern med hög ställning i organisationen (general secretary). Att 

kommunikationen främst går via en kvinna ger kommunikationen en särskild betydelse. I 

Östafrika värderas feministiska värderingar högre än i många andra av världens länder 

(Samovar, Porter, Mc Daniel and Roy, 2013) och kan därför kopplas samman med kultur. 

Budskap som kommer från en kvinna eller man med så kallade feministiska drag brukar oftast 

uppfattas som ”mjukare” och relationsbyggande (Nilsson Waldermansson, 2007, p. 120). 

Något som i sin tur kan vara bra för en organisation som har ett syfte att omvårda människor. 

Även med tanke på organisationers bakgrund med kränkningar och svåra motstånd kan det 

vara strategiskt att använda sig av någon som kan bidra med en relationsskapande 

kommunikation. Att vara allt för snäll och tillmötesgående kan också skapa problem på längre 

sikt. Det kan göra att personen eller personerna blir ”överkörda” eller att kommunikationen 

inte blir tillräckligt rak (Nilsson and Waldermansson, 2007).  

Kvinnan som framför organisationens budskap har en hög ställning och makt i organisationen. 

Makt behöver inte alltid innebära att någon bestämmer över någon annan, utan kan vara att 

någon påverkar någon annan. Att organisationen valde kvinnan som talesperson under alla 

mötena kan således bero på att hon sitter i en maktställning som kan hjälpa organisationen att 
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påverka andra och möta de personer som också sitter i maktposition (Strömbäck, 2009). 

Personer som tillhör olika maktpositioner eller sociala skikt tenderar att ha en sämre 

kommunikation än personer från samma sociala skikt eller maktpositioner (Windahl, Signitzer 

and Olson, 2012, p.35). Utifrån detta kan även slutsatser dras om att kommunikationen är 

planerad och att organisationens representanter vill något särskilt med sitt budskap. Inte bara 

VAD som förmedlas, utan även HUR det förmedlas. 

- Använder sig av interpersonell kommunikation för att öppna upp till dialog 

- Att en viss metod används kan ha med kulturella aspekter att göra, såsom 

interpersonell kommunikation 

- Tydliga maktskillnader som beror på skilda habitus gör att organisationens 

representanter blir underlägsna 

- Miljön och val av rum kan påverka kommunikationen 

- Använder sig av ickeverbala detaljer, såsom kläder för att sudda ut habitus 

- Valet av vem som framför informationen gör att budskapet kan få en viss betydelse 

5.5 Journalister 

Organisationen säger sig själva ha ett mycket nära samarbete med journalister. De anser att de 

har mycket att tacka journalisterna för, då de har skrivit om folk med albinism och på så sätt 

hjälp till att uppmärksamma deras situation i Tanzania.  

The relationship has been very nice since a long time ago. Since the organisation started 

at 1980 has the relationship been good. If we want to go to the radio station to book an 

appointment are we welcome. It is easy. The door is open. 

(Utdrag ur intervju från medlem 14-03-14) 

Det journalisterna har gett mest uppmärksamhet åt de senaste åren är morden på personer med 

albinism (Intervju 1). Vanligtvis är det organisationen och dess representanter själva som 

kontaktar journalisterna. När de gör detta är det alltid någon journalist som kommer utan 
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större svårigheter (Intervju 2). Här använder sig organisationens representanter av ”the two 

step model” då de ser journalisten som en opinionsledare i att föra vidare deras budskap. 

Jag fick vara med under ett av dessa möten då en lokal journalist (en man i 35- års åldern) var 

kontaktad inför ett besök på en skola som journalisten skulle göra ett reportage om.  

Även då organisationen eller journalisten inte träffats tidigare så gjordes ingen större 

presentation mellan parterna. Journalisten var med under de olika mötena på skolan 

men höll sig lite i bakgrunden och antecknade. Hela situationen mellan organisationen 

och journalisten kändes väldigt avslappnad och som att han var en del av den just för att 

båda parterna uppträdde sig så naturligt mellan varandra och ingen störde den andra i 

deras arbete. Organisationen höll på med sitt (dela ut hattar till skolbarn) och 

journalisten höll sig på sin kant. Antecknade och fotograferade. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-12) 

När organisationen träffar journalisten så är kommunikationen ganska avslappnad och ingen 

större presentation behövs emellan dem. Detta kan bero på att journalisterna och personer 

med albinism till viss del delar samma bakgrund (Habitus). Historiskt sett har de båda haft en 

svår historisk bakgrund i samhället då journalister mördats och stridigt för att få sin röst hörd i 

olika sammanhang (internet 4, 2015-01-21, Regeringskansliet.se).  

Förutom att ägna sig åt reportaget la journalisten också tid till ”småprat” med 

organisationens representanter och åt att vara med och äta lunch som organisationen 

bjöd på. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-12) 

Trots den avslappnade stämningen kan det ändå anas en strategi från organisationens sida för 

att upprätthålla det goda förhållandet. Detta kan antydas i att organisationen bjuder 

journalisten på lunch. Just måltiden har en särskild betydelse för oss människor och är ett sätt 

att främja gemenskap (Borg, 2003). Inte minst har måltiden en stark betydelse i Tanzania där 

den också har en betydelse att människor som delar måltid också tillhör samma kulturella 

identitet (Layana and Manimbulu, 2014).  

Mötet mellan organisationen och journalisten upplevdes som familjär då mycket skratt 

utbyttes då de samtalade och det faktum att alla från organisationen ville prata med 
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journalisten. Organisationen såg också till att journalisten fick mycket tid att lägga på sitt 

reportage och intervjun han hade med general secretary (kvinnan) efter 

hattutdelningen. Journalisten fick tid till att ställa om frågor och tid till att småprata en 

stund efter det att dagens uppgifter var färdiga. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-03-12) 

Precis som hos rektorerna och politiken är det främst en person från organisationen som pratar 

med journalisten och låter sig intervjuas vilket därigenom kan ses som en strategi från 

organisationens sida då den är återkommande. Organisationens representanter ger också 

journalisten mycket av sin tid och resurser, vilken märks i att de låter honom vara med under 

en hel arbetsdag och ta omtagningar under intervjun. Detta kan bero på att de kan få ut något 

av journalisten då han förmedlar vidare deras berättelse. En form av makt som journalisten 

besitter med sin yrkesroll. När en journalist för ut ett budskap är detta en billig form av 

informationsspridende som ofta har med sig stor trovärdighet. Representanternas handlande 

med journalisten, då han får mycket tid verkar vara en spontan handling från organisationens 

sida. Kanske ser de till att passa på att få ut så mycket som möjligt från honom när de ser att 

han är intresserad och stannar (Strömbäck , 2009). 

- En lång relation kan vara en fördel under kommunikationsarbete 

- Använder ”the two step model” för att föra sitt budskap vidare 

- Delar till viss del samma Habitus, vilket kan vara en fördel under 

kommunikationsarbete 

- Ger av sin tid och bjuder på lunch för att stärka kontakten 

- Journalisten besitter en viss makt med sin yrkesroll 

- Representanterna är spontana och tar tillfällen i akt 

5.6 Allmänheten – National albinism day 

Organisationen har som mål att nå en så stor del av allmänheten som möjligt. De ser det som 

viktigt att sprida kunskap för att motverka diskriminering och dödandet av personer med 
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albinism. Organisationen tycker själva att uppgiften är svår och att det är svårt att få folk att 

lyssna och ändra åsikt. 

Many people doesn’t like it because they don’t think that albinos is not normal people 

(Utdrag ur intervju med medlem 2014-03-14) 

För att ändå försöka närma sig sin målgrupp har organisationen en helg varje år när de ser till 

att komma till allmänheten i stället för att de ska komma till dem. Tillställningen hålls i Dar es 

Salaam, Tanzanias största stad. Under dessa dagar är utvecklingskommunikation i focus då 

organisationen på flera olika sätt försöker ändra attityder hos allmänheten och upplysa om 

hälsofaror. Något som organisationen hoppas ska leda till ett bättre samhälle för personer med 

albinism. En stor del i arbetet med att ändra attityder är att visa upp att personer med albinism 

också kan. Personer med albinism läser upp dikter, dansar och visar upp handarbeten. 

Presidenten håller tal, också det som ett sätt att ändra attityder och visa allmänheten att 

presidenten tar ställning för organisationens värderingar. Andra tillvägagångsätt är någon 

form av skräckpropaganda där en dokumentärfilm över situationen för personer med albinism 

och dödshotet de lever under visas (bilaga 8.3).   

Organisationen och dess representanter är de som håller i dagarna men många utomstående, 

speciellt personer med albinism hjälper till under denna dag med att föra ut budskapet. Varvid 

deltagande kommunikation blir i focus där personer med albinism får vara delaktiga i sin egen 

utveckling.  

There are many things that happens. The first day we rest including the handiwork of 

people with albinism have done. Then people see that people with albinism also can. 

There is a way to counteract the bad attitude that exists. There are also other activities 

such as tribal dances or theatre that displayed by people with albinism. This is also the 

means to counteract the bad attitude. Poetry Reading is also included as a feature. 

(Utdrag ur intervju med general sekreteraren 2014-03-14). 
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För att föra fram budskapet används flera olika tillvägagångsätt. Under helgen används 

kulturella inslag med dans och teater. Det hålls filmvisning i en stor sal, vilket betyder att 

entertainment communication används. Under en förmiddag hålls en konferens och ett, 

demonstrationståg. Under en eftermiddag kommer presidenten och håller tal. Det intressanta 

med alla dessa olika inslag är att allt sker i realtid och att den interpersonella 

kommunikationen står i focus under denna helg, precis som mötena vi sett tidigare.  

Jag är med på en konferens som hålls under dessa dagar. Konferensen äger rum på ett 

påkostat hotell, beläget mitt i staden.  

Det är främst representanter från organisationen som håller i konferensen och det 

märks att de är ovana att prata inför mycket folk. De står och läser innantill och tittar 

mycket på PowerPoint presentationen. Folket som är där verkar lyssna och ser nöjda ut 

men håller också på med mycket annat såsom att prata med varandra under 
presentationen.   

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-05-03) 

Organisationens representanter som håller i konferensen är märkbart ovana att prata inför 

folk. Trots att de räknat med att många personer skulle dyka upp kan en viss ovana synas och 

de har således inte tagit i betraktande vilken situation de ska stå inför. Frånsett detta verkar 

personerna som är där väldigt nöjda, vilket kan bero på att upplägget innehåller många pauser 

under dagen där det bjuds på fika och lunch.  

Konferensen är uppdelad i olika delar och innehåller paus där det bjuds på förfriskningar 

och en lunchpaus där organisationen står för lunchen. 

(Utdrag ur deltagande observationer 2014-05-03) 

Här öppnar organisationen återigen upp för interpersonell kommunikation där det ges 

möjlighet för besökarna att prata både med varandra och organisationens representanter. Som 

vi varit inne på tidigare finns maten med som ett inslag, vilket kan ses som en kulturell gest då 

den har ett symboliskt värde i den Tanzaniska kulturen genom att den sammanknyter 

människor. 
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- Kommer till allmänheten istället för tvärtom 

- Utvecklingskommunikation i focus 

- Ändra attityder genom entertainment kommunikation 

- Deltagande kommunikation används 

- Interpersonell kommunikation används 

- En ovana att prata inför mycket folk 
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6 Slutsats / Diskussion 

I denna del ska jag nu redovisa vad jag kommit fram till och diskutera de olika 

kommunikationsvägarna som organisationen använder och vilken påverkan dessa olika typer 

av metoder kan ha på kommunikationen. Efter detta ska jag diskutera hur organisationens 

arbete kan bli bättre och besvara frågan om vilka skilda kompetenser som behövs i deras 

arbete. Jag avslutar med att redovisa olika lärdomar vi kan ta med oss från denna uppsats.  

Tydliga strategier från organisationens sida kan ses som följande:  

- Ickeverbal kommunikation där organisationen använder sig av kläder för att närma sig 

sin målgrupp 

- Valet av vem som framför budskapet beroende på vem/ vilka de möter 

- Förmår andra att föra deras budskap vidare i form av ”two-step model” 

- Anpassar längden på mötet utifrån vem/ vilka de möter 

- Interpersonell kommunikation för att närma sig sin målgrupp 

- Kulturella inslag för att närma sig sin målgrupp, såsom mat och dans 

- Använder sig av deltagande kommunikation 

Att strategiskt välja kläder och andra ickeverbala medel kan vara en fördel under mer 

professionella kommunikationsförhållanden. Att välja kläder efter målgrupp kan ses som 

planerad kommunikation. Som uppsatsen tar upp sedan tidigare kan det ickeverbala vissa 

gånger bära på mer information än det verbala. Om någon går i mjukisbyxor på en 

anställningsintervju så kan detta signalera att personen i fråga inte är intresserad av jobbet.  

Kläderna en människa bär på kroppen ger snabbt ett första intryck och redan efter några 

sekunder har den andre parten kunnat ta en egen ställning till vilken typ av person denne 

möter. 
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Vem som framför budskapet är också en del i planerad kommunikation och av hög vikt för 

hur ett meddelande blir mottaget. Detta kan ha både att göra med kompetens, status, ålder 

eller kön på personen i fråga. En industrichef som för ut ett budskap kan många gånger få 

större genomslagskraft än om en golvarbetare för ut samma budskap. Detta då chefen ses som 

en kompetent person och med en särskild ställning i företaget. Ska budskapet få en viss 

betydelse bör valet av vem som framför det inte ske slumpmässigt, utan vara väl genomtänkt. 

The ”two- step model” har med planerad kommunikation att göra då kommunikationen bär på 

ett långsiktigt syfte. Görs detta rätt och den ursprungliga sändaren lyckas få med andra som 

opinionsledare finns det stor vinning i detta. Många människor kan nås och jobbet kan till viss 

del ”göra sig själv” då opinionsledarna hjälper till att sprida informationen.   

Idag använder fler och fler organisationer sig av modern teknik för att föra fram sitt budskap. 

Internet med sociala medier är bara en av många. Interpersonell kommunikation kan ses som 

långsam och kostsam i sammanhanget men bör inte glömmas bort helt. Interpersonell 

kommunikation, då människor träffas i realtid för att kommunicera bär på fördelar som är 

svåra att få någon annan stans. Det kan öppna upp människor och ge en ökad insikt i något 

problem. Det blir en dialog med värdefull information.  

Att möta en grupp med samma habitus och kultur kan vara värdefullt under 

kommunikationsprocessen. Det kan hjälpa till att sudda ut vissa missförstånd som annars kan 

uppstå.  Även om mötet är med en person som har högre ställning på en arbetsplats så kan 

vissa linjer suddas ut om dessa delar samma kön, ålder eller bakgrund. Detta kan en 

organisation ta med sig inför ett möte. Att de inte bara väljer en person med rätt kompetens 

utan också ser till dessa aspekter. 

Utvecklingskommunikation kommunikation är en metod som syftar till förändring av olika 

slag. Den har funnits med under lång tid men har flera gånger misslyckats. En av 
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anledningarna till detta har varit att personerna som ska gynnas av utvecklingen inte har varit 

involverade eller att kontext och kultur varit inblandade. Om någon skulle plantera tusen 

palmer i Stockholm för att minska koldioxid halten skulle detta stöta på många problem. De 

skulle för de första inte klara av det kalla klimatet och dö, ingen skulle ha rätt kunskap om hur 

de skulle skötas. Folk kanske också skulle tycka att de vore fula och inte passar in i staden. I 

detta läge kan det vara värdefullt att använda sig av deltagande kommunikation där människor 

själva får diskutera problemet och komma fram till en lösning. Efter detta vara med och 

bestämma om vilka träd som ska planteras och vara med i hela processen av plantering så de 

också lär sig att sköta dem.  

Organisationen som studerats i denna uppsats har många intressanta tillvägagångsätt som kan 

hjälpa dem i sitt arbete men de har också vissa problem. För att kunna arbeta framåt bör de 

förstärka vissa kompetensområden. Av deras metoder verkar några ske, tillsynes 

slumpmässigt. Utan att de egentligen vet varför. Det upplevs som att de många gånger går in 

på ett möte och det får det bli som det blir. Att mötet exempelvis var kort hos barnen var 

säkert ingen utarbetar strategi, utan berodde troligen på att barnen inte hade något att säga. Att 

sprida information räcker inte alla gånger utan organisationen skulle behöva sätta sig ner och 

reflektera. Varför något går dåligt? eller varför något går bra? Reflektera över varför det går 

bra eller dåligt för att lära sig inför framtida möten. Detta skulle kunna öka deras kunskap. De 

skulle behöva bli mer insatta i vilken situation de skapar. Vissa gånger upplever jag att 

organisationen själva tycker att ett möte har gått bra även om de inte gjort det. Under mötet 

med personer som har albinism har de till stor del samma habitus som sin målgrupp men 

personerna kan se organisationens representanter som en auktoritet med tanke på att de är 

anställda av en organisation som dessa personer vänder sig till. Denna insikt verkar 

organisationens representanter inte vara medvetna om. 
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Att ha tydligare mål och stärka sina ledarroller skulle organisationen också behöva jobba mer 

med. Vissa gånger upplever jag att organisationen förminskar sig själva när de träffar vissa 

målgrupper, såsom politiker och rektorer. I dessa fall skulle organisationen behöva stå på sig 

redan från början och bli bättre på att hjälpa varandra om någon tappar modet.  

De pedagogiska bitarna skulle behöva utvecklas. Som när de träffar barn eller pratar inför 

många människor. Vid dessa fall upplever jag att de presenterar budskapet på samma sätt som 

när de träffar mindre grupper eller enskilda personer men är det mer folk eller en annan ålder 

bör organisation ha mer skilda strategier för detta. Representanterna bör också öva på att prata 

inför mycket folk, även om detta inte sker så ofta. Det skulle öka deras professionalitet.   

Organisationen skulle också utvecklas framåt om de vågade använda ny teknik. Trots att inte 

alla kan ta del av ny teknik i landet kan organisationen ändå nå människor som har tillgång, 

om så bara ibland. Att använda sig av hemsida (som organisationen saknar) skulle kunna vara 

en plats för människor att ta del av den information de har utan att behöva mötas i realtid. Det 

skulle snarare vara en förutsättning för de människor som organisationen inte når på sina resor 

och en samlad informationskälla där det står saker som organisationen inte hinner med att 

berätta. Sociala medier är också en del organisationen skulle kunna utveckla. Det är dessutom 

i viss mån gratis att använda. Där skulle organisationen kunna hålla sin information 

uppdaterad och dessutom kunna kommunicera med sina målgrupper.  

6.1 Generella lärdomar 

De generella lärdomarna vi kan ta med från denna uppsats som handlar om hur en NGO 

arbetar med utvecklingskommunikation är att det först och främst inte finns något snabbt och 

smidigt svar som passar alla situationer eller NGOs. En NGO bör anpassa sig för den 

specifika målgrupp de träffar och vara medveten om att det kan ta tid att vinna 

uppmärksamhet. Under arbetets gång bör arbetet också ske med en öppenhet och kreativitet. 
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Att ta tillfället i akt och inte låsa fast sig vid att göra ”som det var tänkt från början” kan 

öppna för en djupare kommunikation som kan visa sig vara användbar på längre sikt. Thomas 

L. Mcphail skriver i sin bok att ”Development communikation” att det kan vara en fördel att 

våga använda sig av kvinnor i utvecklings kommunikations arbete. Detta är ett ämne som 

ännu inte forskats så mycket på men att intressanta och kreativa resultat ändå har gått att se 

(T, L. Mcphail, 2009). En annan lärdom vi kan ta med är att interpersonell kommunikation 

kan användas som en del i kommunikationsarbetet, tillsammans med nyare 

kommunikationsvägar. Det är en metod som kanske inte löser alla kommunikationsproblem 

då den är svårt att nå många människor samtidigt och på så sätt blir tidskrävande, men kan ses 

som ett substitut som kan vara användbart om en organisation vill knyta djupare kontakter 

med sina målgrupper. Även att känna till kulturen och ha en lokal förankring är något som är 

användbart om en organisation vill ha en djupare kontakt med sin målgrupp. I sammanhanget 

med att sakna tillgång till egen dator för att ta del av information är det viktigt att komma ihåg 

att inte underskatta folk. Bara för att de inte äger en egen dator med internet betyder det inte 

att de inte kan hitta en. En organisation bör därför inte vara rädd att testa nya och kanske 

modernare tekniker. Slutligen bör en organisation som arbetar med 

utvecklingskommunikation vara medveten om att inte alla vill bli ”räddade”. Att kunna 

acceptera att folk trivs med sin situation och är skeptiska till förändring är också viktigt.  
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8 Bilagor 

8.1 Deltagande observationer 

I denna del finns alla deltagande observationer samlat. Det material som ligger till grund för 

denna uppsats. De olika mötena är beskrivna separat och jag har främst noterat det 

ickeverbala. 

8.1.1  Personer med albinism 

Personer födda med albinism är de människor som organisationen arbetar och agerar för. 

Organisationen ser det som betydelsefullt att även träffa denna målgrupp personligen. Detta 

kan ske i form av att sammankalla till möten där man upplyser personer med albinism om 

deras mänskliga rättigheter (Intervju 1). Hälsan är en annan viktig aspekt organisationen 

pratar om när de möter personer med albinism. Detta i syfte att de ska bli medvetna om hur de 

tar hand om sig och sin kropp på bästa sätt (Intervju 2).  

Deltagande observation 2014-03-05 

Mötet äger rum på morgonen klockan nio mellan organisationens sekreterare, en man i 40-års 

åldern och en kvinna med albinism, en kvinna i 35-års åldern. Mötet hålls utanför 

organisationens kontor i Dar es Salaam och handlar om planeringen inför ”national albinism 

day” som ska äga rum två månader senare. Mötet hålls på kiswahilli och tar ungefär en 

halvtimma. Under mötet är det mest sekreteraren som pratar. Kvinnan med albinism står för 

det mest tyst och lyssnar. Hon verkar blyg och tittar mest ner i marken under samtalet men är 

samtidigt väldigt lugn och det märks att hon tar till sig av informationen utifrån att hon nickar 

och ler.  

Deltagande observationer 2014-05-03 
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Ett annat sätt att nå personer med albinism och allmänheten är när organisationen samlar alla 

organisationens medlemmar och allmänheten under en helg i maj. Detta äger rum i Dar es 

Salaam och då samlas mellan 200-300 människor. Målgruppen är stor och riktar sig till såväl 

personer med albinism som till, föräldrar, regeringen och till allmänheten i stort. Huvudmålen 

är att informera och lära om vad albinism är och slå hål på myter som kretsar kring personer 

med albinism. Organisationen och dess medlemmar vill visa att de också kan och är som vilka 

som helst. Under en av dessa dagar (2014-05-03) samlas närmare 200 personer på ett hotell i 

Dar es Salaam. Majoriteten av dessa är personer med albinism. Under denna dag ska 

organisationen presentera sitt arbete och hur läget för personer med albinism ser ut. Redan en 

timme innan dagens föreläsningar äger rum har de flesta redan samlats. Organisationen har 

ansträngt sig denna dag. Det bjuds på fika och mat. Organisationen har också sett till att ha ett 

bra rum med komfortabla stolar, ljud och ljus. Deltagarna som samlats verkar vara  

 

Deltagande observation 2014-03-13 

Till ett uppdrag som organisationen har i Singida möter organisationen två personer med 

albinism som också ska följa med på uppdraget att dela ut hattar. Organisationen möter upp 

dessa personer tidigt på morgonen innan vi åker iväg. Personerna med albinism är en man i 

40- års åldern och en kvinna i 50-års åldern. Det hålls ett kort litet möte innan avfärd där 

organisationens sex medarbetare går igenom upplägget för dagen. Under detta möte säger 

personerna med albinism inte så mycket. De nickar i samförstånd och tittar för det mesta ner i 

marken. Under dagens uppdrag och möten följer samma tråd. Personerna med albinism står i 

bakgrunden utan att säga så många ord. Trots att de inte säger så många ord så upplever jag 

att det råder en familjär stämning emellan dem och organisationen. Detta i att de verkar 

avslappnade under de olika mötena som de följer med organisationen på. På ett av mötena 
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sitter mannen med albinism och knappar på sin mobiltelefon medan kvinnan ser ut att 

småsova.   

Det personliga intrycket jag fick av att möta personer med albinism är att de generellt sätt är 

ganska blyga och tillbakadragna. De pratar inte så mycket utan står mest still och lyssnar, utan 

att göra väsen av sig. Kommunikationen mellan personer med albinism och till organisationen 

upplever jag som en familjär och syskonlik stämning.  Även om de inte träffats tidigare så 

behandlar de varandra som de känt varandra hela livet. Kommunikationen upplevs som enkel 

och inte behöver vara allt för ingående. Det är som att de redan vet allt om varandra så därför 

behöver inte så många ord användas när organisationen arbetar med att upplysa just denna 

målgrupp. Målgruppen (personer med albinism) är i sin tur väldigt öppna och tillmötesgående 

mot organisationen och uppfattas som de tar till sig och lyssnar på informationen som 

organisationen kommer med. (Deltagenade observationer 2014-03-05, 2014-03-13).  

8.1.2  Journalister 

TAS säger sig själva ha ett mycket nära samarbete med journalister. De anser att de har 

mycket att tacka journalisterna för då de har skrivit om folk med albinism och på så sätt hjälp 

till att uppmärksamma deras situation i Tanzania (Intervju 2). Det journalisterna har gett mest 

uppmärksamhet åt de senaste åren är morden på personer med albinism (Intervju 1). 

Vanligtvis är det TAS själva som kontaktar journalisterna. När de gör detta är det alltid någon 

journalist som kommer utan större svårigheter (Intervju 2).  

Deltagande observationer (2014-03-12) 

Under ett besök på en skola var en lokal radiojournalist kontaktad, en man i 30-års åldern och 

denna ägnade hela sin dag åt att vara med organisationen. Även då organisationen eller 

journalisten inte träffats tidigare så gjordes ingen större presentation mellan parterna. 

Journalisten var med under de olika mötena på skolan men höll sig lite i bakgrunden och 



55 
 

antecknade. Hela situationen mellan organisationen och journalisten kändes väldigt 

avslappnad och som att han var en del av den just för att båda parterna uppträdde sig så 

naturligt mellan varandra och ingen störde den andra i deras arbete. Organisationen höll på 

med sitt (dela ut hattar till skolbarn) och journalisten höll sig på sin kant. Antecknade och 

fotograferade. Efter besöket på skolan gjorde journalisten ett radioreportage och det var då en 

äldre kvinna (general secretary of TAS) som blev intervjuad. Intervjun ägde rum i närheten av 

skolan i ett arbetsrum som tillhörde TAS. De övriga fem representanterna från TAS satt med 

under intervjun och lyssnade. Intervjun hölls på Kiswahilii (Tanzanias nationalspråk) och 

handlar om arbetet som TAS hade utfört på skolan. Förutom att ägna sig åt reportaget la 

journalisten också tid till ”småprat” med organisationens representanter och åt att vara med 

och äta lunch som organisationen bjöd på. Mötet mellan organisationen och journalisten 

upplevdes som familjär då mycket skratt utbyttes då de samtalade och det faktum att alla från 

organisationen ville prata med journalisten. Organisationen såg också till att journalisten fick 

mycket tid att lägga på sitt reportage och intervjun han hade med general secretary (kvinnan) 

efter hattutdelningen. Journalisten fick tid till att ställa om frågor och tid till att småprata en 

stund efter det att dagens uppgifter var färdiga. Kommunikationen skedde avslappnat vilket 

kunde utläsas i många skratt som utbytes.  (Deltagande observation 2014-03-13).  

8.1.3  Politiker och regering 

På 80-talet hade det varit otänkbart för TAS att ta kontakt med politiker. Problemen för 

personer med albinisms hade då ännu inte uppmärksammats och politiker låtsades som att de 

inte fanns (Intervju 3). Idag har klimatet ändrats och TAS ser politiker som en viktig 

målgrupp. Detta för att ge politikerna kunskap om personer med albinisms som i sin tur kan 

påverka olika beslut som ska tas. Politikerna ses som personer med stor makt och om de är på 

TAS sida så tror organisationen att detta underlättar i deras arbete. En annan anledning till 

mötena med politikerna är att det ska bidra med finansiella bidrag till TAS (intervju 3).  
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Deltagande observationer 2014-03-13 

Jag fick följa med under ett möte TAS hade med en lokal politiker. Mötet ägde rum på 

landsbygden utanför den lilla staden Singida i centrala Tanzania. Sex representanter från 

organisationen är med. Två kvinnor och fyra män. Varvid två pratar Engelska. För att komma 

fram åker vi kollektivt men blir upphämtade och körs sista biten av politikerns chaufför. Vi är 

i tid till detta möte. Vi kom iväg och åkte den tid som bestämdes kvällen innan. Politikern är 

en man i 40-års åldern och han hälsar glatt på oss när vi kommer. Politikern är uppklädd i 

chinos, skjorta och kavaj. Även TAS medlemmar har klätt upp sig. Männen bär skjorta och 

kostymbyxor. Kvinnorna bär finare klänningar än vad de annars brukar göra. På så sätt märks 

det att organisationen tar mötet på stort allvar.    

Mötet äger rum på politikerns kontor. Kontoret är ganska stort, ca 25 kvadrat meter men 

mycket enkelt inrett. En dator, en skrivare, stolar, bord och några affischer på väggarna. 

Under mötet sitter TAS runt ett rektangulärt bord med politikern placerad centralt i mitten. 

Mötet varar i cirka en timme och hållas på Kiswahilii. Under mötet diskuteras situationen för 

personer med albinism. TAS berättar också för lokalpolitikern om sitt syfte med att besöka 

Singida och skolorna omkring. De visar upp de olika föremål som ska delas ut till skolbarnen. 

Solhattar, kläder, solkräm och solglasögon. Under mötet är det förutom politikern främst en 

person ifrån TAS som pratar. En kvinna i 60-års åldern (general secrerary of TAS). De övriga 

från organisationen sitter tyst, små sover eller knappar på sina mobiltelefoner. Bristen på 

ögonkontakt mellan alla deltagare är tydlig. Inte heller de som pratar med tittar varandra i 

ögonen. Intresset från politikern är svårt att avläsa men det ser ut som han försöker intressera 

sig i vad organisationen har att förmedla. Detta genom att han nickar och svarar 

organisationens frågor. Trots detta råder en stel och formell stämning vilket kan utläsas i 

bristen på ögonkontakt, bristen på leende och att organisationen sitter tystare än vad jag 

upplevt tidigare. Kommunikationen kan beskrivas som saklig där organisationen i stora drag 
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berättar för politikern att de har kommit till Singida för att träffa skolbarnen för att dela ut 

hattar. Inget småprat äger rum och det hela upplevs som att organisationen har stor respekt för 

politiken.  

Inga anteckningar på mötet tas. Varken från TAS eller från politikern. Innan vi skiljs åt tas det 

kort på alla som närvarade under mötet. Efter detta kör politikerns chaufför oss till skolan. 

(Deltagande observation 2014-03-13). 

8.1.4  Rektorer 

Under skolbesöken inleddes alltid vistelsen med att träffa rektorerna på skolorna. Målet med 

att träffa rektorerna är att presentera organisationen och berätta om syftet med vistelsen. 

Organisationen passar också på att få information från rektorn om hur barnen på skolan har 

det. Jag fick vara med på två av dessa möten.  

Deltagande observationer 2014-03-12 

På ena mötet deltog sex medlemmar från organisationen. Två kvinnor och fyra män. 

Organisationens representanter är välklädda med skjorta på herrarna och finklänning på 

damerna. Vi tar oss till skolan med kollektivt färdmedel. Skolan ligger på landsbygden, 

utanför Singida, i centrala Tanzania. Skolan är enkel i sin utformning och har elever både med 

och utan albinism. Rektorn på skolan är en man i 45-års åldern och han tar emot oss när vi 

anländer. Mötet hålls i rektorns kontor som är litet och enkelt inrett. Vi får inte plats alla utan 

några av oss får stå. Mötet hålls på Kiswahilii och inleds med att alla får presentera sig. 

Namn, lokalisering och syftet med besöket. Trots bristen på plats upplever jag inte detta som 

ett hinder utan snarare som en förutsättning från organisationens sida. Mötet blir mer intimt 

och suddar ut lite av den stelhet som kanske skulle finnas annars.  



58 
 

Under mötet berättar TAS om sin verksamhet för rektorn och hur situationen för personer 

med albinism ser ut. De visar också upp de produkter som ämnas att delas ut till skolbarnen. 

Hattar, solkräm, kläder och solglasögon. Rektorn i sin tur berättar hur barnen på skolan har 

det. Rektorn lyssnar och bemöter organisationen genom att han ger långa svar på deras frågor 

med det finns inga tecken på ögonkontakt mellan parterna.   

Under mötet är det främst två personer som pratar, rektorn och den äldre kvinnan (general 

secrerary). De övriga från organisationen sitter tysta, tittar sig omkring i rummet och betraktar 

sina mobiltelefoner. Inga anteckningar tas varken från TAS medlemmar eller från rektorn. 

Mötet varar i cirka 30 minuter och ger också tid för småprat. Mötet är formellt och trots att en 

del skratt utbyts mellan deltagarna på mötet märks det att organisationen är nervösa under 

mötet, speciellt kvinnan som pratar som nervöst pillar på sin väska och för det mesta tittar ner 

i marken när hon pratar  (Deltagande observationer 2014-03-12).  

Deltagande observationer 2012-03-13 

TAS besöker också en annan rektor i samma syfte. Kvällen innan mötet får jag stränga order 

om att vara i tid till mötet. Det märks att de tar mötet på stort allvar.  

Rektorn vi träffar är en man i 40-års vi bli inbjudna till dennes kontor. Kontoret är ett stort 

och flådigt sådant men en stor soffgrupp, tv, kylskåp, ett stort skrivbord samt ett stort bord 

och stolar varvid organisationen samlas. Rektorn på denna skola har också en personlig 

sekreterare som serverar oss läsk. Bredvid rektorns kontor ligger barnens klassrum. I dessa 

klassrum regnar det in, glas saknas i fönstren. Elektricitet och färg på väggarna saknas också.  

Mötet med denna rektor går ut på samma sätt som med den första rektorn och hålls på 

Kiswahilii men det råder en märkbart stelare stämning i rummet. Rektorn går ut och in från 

kontoret och är borta under längre stunder. Medan han gör detta sitter organisationens 

medlemmar kvar på kontoret och väntar.  Rektorn verkar inte vara allt för intresserad av 
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besöket från organisationen vilket kan uttydas i bristen på ögonkontakt och att han tittar 

mycket på sin mobiltelefon under mötet. På detta möte är det den äldre kvinnan (general 

secretary of TAS) och rektorn som pratar. General secreteraren har vanligtvis gott 

självförtroende och inga problem med att prata men även hon är märkbart tillbakadragen 

under detta möte. Inte heller hos denna rektor påträffas ögonkontakt. De övriga medlemmarna 

från TAS sitter tysta utan att ta anteckningar. De småsover och knappar på sina 

mobiltelefoner. Mötet varar i ca en och en halv timme. Det är inte mycket mer än 

presentationen av organisationens ändamål som utbyts utan mycket tid går åt att vänta in 

rektorn när han under flera tillfällen går ut från mötesrummet för att uträtta något annat. 

Väntan på denna rektor gör att mötet tar längre tid än någon av de andra mötena. 

Organisationen uppvisar ingen irritation över väntan utan har hela tiden en lugn utstrålning 

(Deltagande observationer 2014-03-13). 

8.1.5  Elever 

Att besöka skolor och elever är något som organisationen ser som en viktig uppgift. Detta 

görs som främsta mål för att informera lärare, rektorer och studenter om personer med 

albinisms behov och situation. Såsom att personer med albinism har dålig syn och bör få 

böcker med stor skrift och sitta långt fram i klassrummet. De kan också passa på att dela ut 

produkter under sina besök. Produkter som är användbara för personer med albinism. 

Organisationen vill också sprida kunskap för att förhindra mobbing och trakasserier (Intervju 

2). Under min tid i Tanzania var jag med organisationen på två skolbesök där organisationen 

träffade elever. Båda mötena förlöpte på ungefär samma sätt.   

Deltagande observationer 2014-03-12 

På den första skolan jag besökte skedde mötet med elever med albinism på en gräsplätt. Det är 

ca 20 barn som samlas och de är i varierande åldrar allt mellan 7-13 år gamla, både tjejer och 



60 
 

killar. Mötet inleds av att kvinnan (general secretary) presenterar sig och organisationen och 

berättar varför de är där. Detta tar ungefär 10 minuter och barnen står under hela tiden tysta 

och tittar på organisationen. Efter presentationen delas föremålen ut. Det är solkräm, 

långärmade tröjor och hattar. När hattarna delas ut får barnen komma fram ett i tagen och sen 

sätter rektorn och genaral secretary på hattarna på barnens huven. På hattarna finns 

organisationens logga. Barnen står under hela tiden tysta utan att göra ett ljud ifrån sig. De ser 

nästan lite rädda ut att döma av deras stora ögon och ledsna munnar. Även när det verkar som 

att de vuxna säger något skämt och skrattar till så rör barnen inte en min. Inte heller då de får 

sina hattar. Då säger de ”asante sana” (tack så mycket) och går därifrån. När alla föremålen är 

utdelade frågar organisationen om barnen har några frågor men möts av en tystnad. Då tackar 

organisationen för sig och går därifrån.  

Deltagande observationer 2014-03-13 

Mötet med eleverna på denna skola äger rum i ett klassrum med barn med albinism i åldrarna 

7-10 år. Klassrummet är stort och kallt. Det finns inget på väggarna och trots tre fönster är det 

mörkt i klassrummet där cirka 40 barn har samlats. Mötet inleds med att organisationen 

presenterar sig själva. Här är det främst den lokalansvarige för organisationen som pratar. En 

man i 50-års ålder som är stationerad att arbeta i området. Under en kvart berättar han om 

syftet med organisationens besök. Efter detta pratar även rektorn på skolan i några minuter. 

Eleverna står hela tiden tysta vid sina bänkar och lyssnar utan att göra några ljud ifrån sig. När 

presentationen är klar tar kvinnan (general secretary) och börjar med hattutdelningen. En i 

taget kommer barnen fram och kvinnan sätter hatten på barnens huvuden. Hatten är grå, kan 

nästan liknas vid en cowboyhatt och bär organisationens logga på sig. När barnen går fram 

gör de detta väldigt lugnt och försiktigt. När de får hatten på huvet tackar de och går tillbaka 

till sin plats vid bänken.  
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När utdelningen är slut börjar kvinnan (general secretary) sjunga en sång och alla andra i 

rummet följer med henne i sången. De är främst de vuxna som tar i. Några av barnen mimar 

medan andra sjunger tyst. Sångens melodi är ganska enkel och kan liknas vid en barnsång. 

Efter detta säger kvinnan några ord och tackar för att de fått komma. Barnen fortsätter här att 

vara tysta. Efter detta går organisationen ut från klassrummet. Utanför klassrummet har ett 30-

tal nyfikna barn samlat sig. Det är barn utan albinism som är nyfikna på vad som händer i 

klassrummet bredvid. Organisationen går till sin bil och åker hem.  

8.1.6  Samhället 

Organisationen arbetar med att nå den breda massan. Detta för att sprida kunskap om vad 

albinism är och om folk med albinisms rättigheter till så många som möjligt (Intervju 3). Tas 

ser det också som ett tillvägagångssätt i att nå de som kränker eller mördar eftersom de inte 

alltid vet vilka i samhället de är. Organisationen besöker public areas såsom marknader, 

kyrkor eller moskeér. När de besöker moskeer kan representanter från TAS få en timme på sig 

innan bön att föra ut sin information eller hjälp om finansiella bidrag till församlingen. När de 

besöker marknader ställer de sig på lämplig plats och börjar prata, i hopp om att någon lyssnar 

(intervju 1). 

8.1.7  National albinism day 

Jag var med under en konferans som hölls i samband med national albinism day. Mötet äger 

rum på ett flådigt hotell mitt i centrala Dar es salaam. Det är ungefär hundra personer som 

samlats till konferansen. Nästan alla är personer med albinism. Konferenslokalen är fin och i 

rummet finns det runda bord varvid personerna sitter. Konferensens syfte är att ta upp hur 

situationen för personer med albinism ser ut och olika hälsorisker som följer. Konferensen är 

uppdelad i olika delar och innehåller paus där det bjuds på förfriskningar och en lunchpaus 

där organisationen står för lunchen. Det är främst representanter från organisationen som 
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pratar och det märks att de är ovana att prata inför mycket folk. De står och läser innantill och 

tittar mycket på PowerPoint presentationen. Folket som är där verkar lyssna men håller också 

på med mycket annat såsom att prata med varandra under presentationen.   

8.2 Intervjuer 

8.2.1 Intervju 1    

(14/3-14), Mohamed Chansi, Member of the organisation and a secretary of people with 

disability in Dar es Salaam. 

 

How does the organisation work in order to raise awareness? 

Many media is coming to the office to collect many information about people with albinism. 

Stigma, skin problems, cancer decises, maybe family disasters. It depends. Maybe stigma 

from the families. Communities. Many TV. 

We have the program for awareness and how to raise awareness. We are going to the regions 

sometimes. We are organising meetings. To the village maybe to the schools maybe to the 

families, maybe to the community. To talk about what is albinism. The problem for people 

with albinism. 

Some of the biggest problem is the skin and the eyes. We talk to the children about the 

importance of wearing long sleeves, hats, Sunglasses, Lotion for the skin, long trousers. That 

is our way to advocate.  

How do you apply advocacy in this places? 

It depends, many people is different. Half the people like it. Many people doesn’t like it 

because they don’t think that albinos is not normal people. One of the problems is that we 

can´t advocate enough because we don’t have enough money and donors. We don’t have 
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enough money to visit all the regions that we want to since we don’t have enough money. We 

want to advocates more if we could. 

With does capacities you have. How do you work with trying to reach people?  

We are spreading the information over problems that people with albinism are facing. Half of 

the people take the advice. Half of them don’t listening. 

Do you use the media to advocate for something? 

The media yes. The tv, the live tv. Sometimes we go to the newspaper to talk to them about 

the problem for people with albinism. Sometimes we are going to the media. ITV, DTV, 

Government television. Sometimes we go to the radio, the radio wuru. Radio wuru is the 

broadcast for CCM. The special radio station to advocate for politics. The radio for university 

of collage. Sometimes we go to channel 10. 

Sometimes the media call us and sometimes we contact them to arrange a meeting. 

Sometimes we have people like you that are coming to do interviews, sometimes people from 

Russia, UK or US are coming. Television from Al Jazerra.   

So there is an interest both from Tanzania and international interest? 

They come to ask many questions about people with albinism. 

How will you describe your relationship to the media? (Currently and historically speaking) 

The relationship is very nice. Very, very good.  

What does the media ask about? 

That is very different. Sometimes they ask which problem the county are facing. They what to 

have a picture over what is the problem for people with albinism in this country.  

Is the killing of people with albinism the most recognised in the media? 
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Yes 

Is it the killing most journalists wants to talk about? 

Yes. The killing in Mwanza, killing in tabora, killing in kagera and singanda. The home is 

dangerous for many children with albinism. The school is safety.  

Have you always got a good relationship with the media? 

The relationship has been very nice since a long time ago. Since the organisation started at 

1980 has the relationship been good. If we want to go to the radio station to book an 

appointment are we welcome. It is easy. The door is open.  

You mentioned earlier that you have some type of advocacy plan. Can you tell us more 

about that? 

Everything is an advocacy plan. It is important to advocate the parent and the teacher since 

the children with albinism doesn’t always know their own risks. We talk to the parents since 

not many parents know how they can help their children with albinism.  

If you want to talk to the parents. Do you have a special plan for how you do that? 

Yes. Sometimes we go to the parents’ house to sit together. Mother and father. Also the 

children are included. 

You have soon the fourth of may coming up. The international albinism day. How has 

the interest from the media been?  

The day is really important. We have been doing it for seven years. So for a long time. Many 

journalists are coming. From this country and from outside.  

Have you invited them to come or have they invited themselves? 

We go to ask them. Contact before is very important. 
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So you contact them? 

Yes. We have their contact information and call them before. We tell them that “tomorrow is 

it the albinism day. You are welcome to get information and to take pictures”.  

How about organisations and NGOs are they participating?  

Yes many, many. Many NGOs. Both from outside and inside of Tanzania are coming.  

Which type of organisations? 

For examples organisations for people with albinism. Maybe organisations for gender, maybe 

donors, maybe from hospital. ADD, leaders from the different district in Tanzania but also 

leaders from Kenya. South Africa. 

What is the purpose of national albinism day? 

There are many purpose. For example educating. To raise awareness to the government. It is 

very important that they know so they can help us. It is important that they know which 

problem people with albinism in this country are facing. That is the point.  

Do you try to raise awareness to people that want to kill albinos? Do you work with 

them as well? 

The people who want to kill albinos is included in the community. They don’t live outside of 

the community. For example. Part of them are parents, part of them are the friends, part of 

them are the uncles. Those are the people we tries to advocas.  

How do you reach them? 

The main reason for the killing is the economic factor. Everyone like money. Poverty is 

dangerous. It depends on which people that we try to reach. Sometimes it is the fisherman, 

sometimes it is the government.  
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How will you describe the Medias interest in the albino killing? 

Many, many of the media they don’t like. The information is good. But the situation is 

dangerous.  

Many fathers are in prison now for killing people with albinism. It is safer for people to stay 

in town. In Dar es Salaam. The problems is highest outside of town, for example here in 

Singida and Singda. It is more dangerous for people with albinism to be in rural area rather 

that urban area. Out of town is the place dangerous. Especially in evening and early morning. 

Have you notes any different for people with albinism in Tanzania?  

Yes. It is better 

Do you know why? 

Maybe because of the government and the police who maybe have got information from the 

newspaper. The good way for people and the community I the advocacy. Advocacy is very 

important. Advocacy is educaton for the community for the parents for the government. 

Advocacy is a good way. 

What is the goal for the future and for TAS? (the main goals) 

We have many, many plans for the future. We need to communicate more to get donars so we 

can afford to do projects. We don’t have any projects for the organisation. We are working 

with temporary donors. That is a difficult situation. One examples over project can be to plan 

to build schools for people with albinism. We plan to include education. Like in the school 

you saw yesterday. To include albinos with other children. Doing things together. We are 

going to the restaurant and stay together, eating together. That is part of the education for the 

community.  

Do you have any plans over how to use media in the future? 
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We plan to advocacy education to the community. To the government, to the parliament. It is 

very important to educate. In the parliament they don’t have the knowledge. The community 

don’t have the knowledge. To spread information to the village, to the street to the city centre.  

It seems like you are using communication in different ways. For example the media, 

face to face? 

Yes 

How does it look like when you are communicating with the government? 

We are going face to face. Last year (2013) we went to the parliament. Leaders and the 

parliament. Then we went to advocate. Even the prime minister was there. Even next year we 

plan to go. Education is very important. Many people even here in Singida don’t have enough 

knowledge. Is he or she an albino or is he or she an mzungu. We go to churches, to the mosk 

and to the market to talk to people.  

Can you describe how you do that, the market for example. When you try to raise 

awareness there? 

We speak to many people at the same time there. We stand in the front row. When we go to 

the mosk can we take an hour there to talk to people about the problem. Before praying. We 

also ask them to help us.  

How do people react when you advocate?  

It is different. 

Do you think people with albinism will have a safer life in the future? 

Yes we hope so but we don’t know. Only god knows. 
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8.2.2 Intervju 2  

(14/3-14),  Jerragan Sembo, General Secretary of the organisation  

 

Can you describe the organisation for us? 

In existence since 1978, registered 1980. One of the reasons for the start was to gather people 

with albinism so together they could have a stronger voice. Talk about their rights, in 

education, healthcare and a community as whole. People with albinism did not know how to 

take care of themselves. They did not always know about the physical stress they have, such 

as skin cancer and stigma and discrimination. There parents did not know how to take care of 

their children with albinism. Some parents also killed the children. This is the reasons why 

TAS was formed. The root cause is actually skin cancer and the initiative came from a doctor 

Heisgail. A doctor of skin cancer. With a reception at Ocean Road. From Germany. Many of 

his patients, people with albinism and he wanted to find the reason why. He got people with 

albinism go together and talk about common problems. 

How do you work in order to raise awareness? 

We raise awareness to the society, the government, the Parents (protect them, love them and 

make sure They go to school), even to People with albinism themselves since the Does not 

Always Know How to Protect themselves. Even the teachers and the school. People with 

albinism example, has bad eyesight. For example, we try to get the school and the government 

to buy books in large print. Or that children with albinism may sit at the front of the 

classroom. Or that the students not play in the sun. 

Can you give an example how you raise awareness, to the government for instance? 

Do you tries to raise awareness through the media? 
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Yes we always use the media. Media goes very far. When you talk to the media, you talk to a 

mass of people. TB, standard radios, Star TV, magazines. 

The journalist who was with yesterday you invited him or he invited himself? 

We invited him. 

How is your relationship with the media? 

The relationship is good. When they invite us we have more time to talk, but when we invite 

them, we have only a little time for us to talk. The relationship is good. 

This relationship has always been good or has it changed over time? 

It has always been good, of course! 

How is the media interest? 

Yes they do they do really. Media were the ones who discovered when the killings of persons 

with albinism escaladed. Not even we at TAS knew about this before. The journalists were 

there who told us that we are in a very close relationship with them. 

When You Raise awareness? Is it then that methods you prefer to do That more 

Effective than others? 

We do not use only one method, we use Different Methods. Sometimes we use dialog, 

sometimes we use discussion, sometimes we just say a speech, and sometimes we use songs 

or dances. So we use Different Methods. Not just one. 

Can you tell us a little bit about 4th of May? 

There are many things that happens. The first day we rest, including the handiwork of People 

with albinism have done. Then people see that people with albinism also can. There is a way 

to counteract the bad attitude that exists. There are also other activities Such as tribal dances 



70 
 

or theatre that plays by People with albinism. This Is Also the Means to counteract the bad 

attitude. Poetry Reading is also included as a feature. 

Doctors are also featured on the day. We thought it was a good idea since so many people 

with albinism still there. We've only been doing this for 2-3 years. The most important with 

albinism day is to dispel the myths. 

Displays the media interest in albinism day? 

Yes. Yes. They take their own initiative to be with albinism day. There are national media 

will. 2011 we were internationally, England. Then they made "In the shadow of the sun" 

We have been told that there will international organizations in albinism day. Is it true? 

Yes, we have invited and interest is there but there is not enough money. Should other 

organizations join, they pay for it themselves and Volunteer. 

Are you trying to get organizations from other countries to come too? And how do you do it? 

Yes. 2012, we received with people with albinism from South Africa. A woman from England 

took two people from South Africa. A woman and a man. After that we went to Zanzibar and 

had a meeting together. 

Do you do any certain advocacy plan for albinism day? 

The albinism day itself is an advocacy day. Because we advocacy for the government, we 

advocacy for other people, for the parents. 

We have succeeded in our message. For just five years ago did not bother the parents to take 

their children with albinism to school. But they do now. People with albinism did not bother 

to go to the hospital to get treatment. But now they see the importance to get the right care. 

The government has understood the importance of the albinism day. 
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You said that you have achieved change, but how was it at the beginning When You 

started? 

At the beginning it was nothing like this. Before when you went to the government office they 

pretended we were not there 

How did you use communication in order to get to this point? 

No change Happened quickly. It takes time. 1980 when we had just started, it was difficult. 

Even for a leader in TAS to go to the office to get their voice heard. Since we were only 5 

badges, Now we are 21 badges in the whole country. Then we had no leaders in each district 

but we have now. 148 districts We Have badges. You see, we was driving in the politicians 

car. That would not be possible in the 80ths. You saw ourselves that we had to borrow a car. 

It had not been possible in the 80s. Even going into his office. Now I can go to the president 

just like that. 

The killing of people with albinism have always been there but we did not know because no 

one reported it. Now do you kill to make money, before kill you because you did not want to 

see an albino. It meant bad luck. Today it means lucky to have a body part. 

The media has helped to change the attitude? 

Yes it is necessary to say that they have. The murderers have become afraid. For as soon as 

something happens, then the media. 

8.2.3 Intervju 3  

(30-04-14), Josephat Torner, media manager 

 

Can you describe for us how TAS work in order to raise awareness? 
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The aim of establish this organisation is to bring us together and discuss this challenges and 

you know, say what we want to be done to the community. So for example TAS the big role is 

just to raise awareness, raising to the community and the aim is just to change the negative 

attitude which is now is present to the community people. If you have a person with albinism 

you are rich at home.  

When I was climbing mount Kilimanjaro people said that I wasn’t able. That was a way of 

raising awareness. The community could change the negative attitude which they have. That 

we are not less human being.  

So what the organisation do is just to go to the community and educate. What albinism is, 

what is the causes of albinism, what the challenges with people with albinism is, how can they 

help us? 

For example, we need to include the society, something we now missing. 

What we do in TAS is to increase public understanding 

To change this we need advocacy work to change the system. Meet the parents and educate 

them which role they have as parents. Changing their negative attitude. So what we do is to 

use lobbying and advocacy to the system, we can call them the government. We organise 

meetings with the parliament. The member of the parliament. We go to them, we lobbing 

them, we highlight them. What we need is their attention to prioritise by locating the sources 

to skin cancer problem. We need the government to give us more recourses and to prioritise 

us.  

Do you have any challenges when you work to raise awareness? 

One of the challenges is what we call advocacy resources. If you don’t have enough 

resources, that is one of the challenges. You cannot reach the unreached group. Another 
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challenges is that people doesn’t make tension. The negative attitude is one of the challenges. 

If the people with albinism don’t know where to go they can’t get any help.  

People from Europe are coming to help this group but some of the problem are not 

sustainable. Do you understand what I mean? There is a dubblication of resources because of 

missing some communication.  

People are coming with so many things but there is a problem of variation. They give us 

things that will not help us. Do you thing this hat will help me properly?  

I have been asked to move to Europe but Is it true that if I leave my country to leave in 

Europe that the solution will be finished? No I will say myself.  

So what I am saying is that people from Europe sending things and put people in a dependent 

centrum. If you give me a fish today I will come back again tomorrow and say “Hay give me 

one more fish today, I am hungry”. This is my observation. People are giving us things 

without even asking us what we need. They bring us food eve if we are not hungry. Do you 

think that is sustainable? It is not. If you give me a gun today I will probably use in a wrong 

way. So that is on of the challenges which happening on the ground and also that the 

politicians doesn’t have attention.  

The 4th of May are coming up. How do you do to get contact with journalist from inside 

and outside the country? 

The national and international media have come to the grown to highlight what we are 

suffering from. And for sure media has done a great job. I have no compromise on it but some 

of the media are not fallowing the ethnics. 
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Media have done the job to highlight the problem. Men they are judging the people that are 

poor and maybe need to sell the body parts in order to survive. They are only showing the 

negative parts. They are just choosing one part of the story. 

How do you try to reach if the 4th of may? 

One thing we use. We have social programs. In TV and radio. We go there to tell them that 

we would like to tell the public that we have this day coming up. To raise public awareness 

about the albinism day. For instance I was on TV this morning.  

Do you have other ways you are using to raise awareness? 

Yes social media such as face book, twitter, websites and phones. 

Last Sunday I went to the church to educate and to discuss about the situation. That God 

created us equal etc.  

It is hard for you as an small NGO to reach out? 

Yes it is hard for sure (Special outside Tanzania), but what we are trying here is to 

Since the early 2000s, when the killing escalated has many NGOs started to fight this. But 

they forget to be on the field and see the reality. We enter Tas are at the ground level. We Can 

access and Communicate In our organization very easy. We know quickly when something 

happens. We go to the people to tell and educate, unlike other organizations. If I visit a village 

so I do not know who my enemy. 

8.3 Program 
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