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Abstract. 

The purpose of this study is to use a qualitative approach to highlight the western involvement 

in Thai orphanages and, on the basis of Western moral development workers and volunteers, 

enlighten how the Western colonial heritage can be recreated in the humanitarian economic 

aid. 

The study is based on the recent tsunami disaster in 2004 which led to a huge voluntary effort 

by Western volunteers and organizations who wanted to rebuild the country. Now, seven 

years after the disaster, the country has recovered well and thanks to a strong tourism, and 

industrial growth, the country has now reached the position of a middle income country with 

regional power. 

The study presents a selection of previous research in the area from different critical 

perspectives. It is a field study based on qualitative interviews with six informants that 

highlights the individual engagement in humanitarian assistance. Theories based on Post-

colonialism and globalization have been used in order to analyze and reach the result of this 

study. 

  

Keywords: Thailand, humanitarian assistance, post-colonialism, poverty, globalization.  
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Förord.  

Vi vill framför allt framföra ett stort tack till våra informanter för att de har ställt upp och 

delat med sig av sina berättelser och erfarenheter och för att de tagit emot oss i sina 

verksamheter och visat oss sitt arbete.  

Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Daniel Nilsson Ranta.  
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Susanne befann sig på annandag jul 2004 i sin lägenhet hemma i Sverige, när 

telefonen ringde och hon blev informerad om att något fruktansvärt hade inträffat i 

Thailand, där hennes döttrar befann sig över jullovet. Efter att inte lyckats få någon 

kontakt med sina barn, tog hon flyget ner till Khao Lak för att leta efter dem. Hon var 

övertygad om att hon skulle hitta dem. Men för varje dag steg dödssiffrorna och snart 

insåg hon att letandet var förgäves. Hennes döttrar, 12 och 14 år gamla, hade 

omkommit i flodvågen. Susanne fick åka hem till Sverige utan sina barn. Det kändes 

som om livet var slut, hon ville bara dö.
1
 

Det första skalvet av tre, norr om Sumatras västkust, uppmättes till 9,3 på richterskalan och 

räknades som det kraftigaste jordskalvet i världen på 40 år.
2
 Vattnet som svepte in över landet 

förstörde över 400 kilometer av den thailändska kusten och omkring 19 000 familjer förlorade 

sina hem och sina möjligheter till försörjning. Tsunamikatastrofen 2004 drabbade, inte 

Sverige, men det svenska folket väldigt hårt. Ett av de drabbade länderna var Thailand, det 

svenska semesterparadiset. Här befann sig då 15 000 till 20 000 svenskar på semester. I 

Thailand dog 5,300 personer (siffrorna varierar beroende på källa) 543 personer av dessa var 

svenskar. Aldrig förr har det svenska folket engagerat sig så mycket och donerat så mycket 

pengar till ett och samma ändamål. Insamlingsprogrammen på TV avlöste varandra och 

månaderna efter katastrofen skänktes över en miljard kronor till olika hjälporganisationer. Det 

var nästan fem gånger mer än vad svenskarna sedan skänkte till jordbävningskatastrofen på 

Haiti under 2010.
3
 

 

Efter Tsunamikatastrofen 2004 lämnade de stora hjälporganisationerna Thailand efter att det 

värsta krisarbetet var över, men mindre organisationer, som kallas för non-governmental 

organizations (NGOs) har fortsatt med hjälparbetet. De senaste två årtiondena har NGOs fått 

en framträdande roll gällande utvecklingsarbete på lokal, nationell och internationell nivå. 

NGOs sysslar i huvudsak med två typer av bistånd; att leverera grundläggande service till 

människor i nöd samt att organisera offentliga kampanjer och politiskt stöd för förändring 

(Lewis & Kanji, 2009, s.1). NGO´s kan i mångt och mycket vara uppbyggda på olika sätt och 

ha olika drivkrafter i arbetet. Vissa organisationer drivs av tro, andra kan vara radikala i sin 

karaktär eller empowermentbaserade. Det är inte ovanligt att de olika inslagen kombineras i 

en och samma organisation (ibid). Idag finns det oerhört många hjälporganisationer runt om i 

världen. Förenta Nationerna (FN) uppskattar att det finns cirka 35 000 stora etablerade 

                                                
1 Aftonbladet.se, 2011-05-24, http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar2010/article12574571.ab 
2 Aftonbladet.se, 2005-08-22, http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/asien/thailand/article308361.ab 

  Expressen.se, 2004-24-27, http://www.expressen.se/nyheter/1.161129/fakta-i-jordbavningens-spar-land-for-land 
3 Dagensnyheter.se, 2011-03-17, http://www.dn.se/ekonomi/fem-ganger-mer-skanktes-vid-tsunamin 

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar2010/article12574571.ab
http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/asien/thailand/article308361.ab
http://www.expressen.se/nyheter/1.161129/fakta-i-jordbavningens-spar-land-for-land
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organisationer, men om man ska räkna med alla sorters NGOs, både formella och informella 

sådana, kan siffrorna stiga upp till en miljon. I dagsläget finns det ingen statistik eller 

kartläggning på hur många NGOs det finns i världen (ibid, s.4). Detta innebär att det finns en 

ofantlig mängd av arbetskraft runt om i världen, som arbetar med humanitärt bistånd i alla 

dess former. Vissa av dem är professionella, kvalificerade för yrket och andra har ingen 

utbildning inom området de arbetar med. Kraven på erfarenhet och utbildning varierar från 

organisation till organisation.  

 

1.2.Problemformulering 

Tsunamikatastrofen 2004 var med och bidrog till en mobilisering av volontärarbete och 

engagemang i Thailand. Thailand kan med lätthet betraktas som ett land av möjligheter, ett 

tropiskt lockande paradis, ett land där allt är möjligt och lättillgängligt för människor med 

ekonomiska resurser Idag uppskattar Sida (Swedish International Development Agency) att ca 

40 000 till 50 000 svenskar är bosatta i Thailand.
4
 

 

I dagens globaliserade samhällen är gränserna få och möjligheterna stora, dock är inte 

möjligheterna jämlikt fördelade. Vem som helst kan hjälpa människor i nöd, utomlands – bara 

förutsättningarna och viljan finns. Vem ifrågasätter handlandet? Som egenskap av 

västerlänning medföljer ofta ett slags ”expertsynsätt”, som dessa människor tillsammans med 

sina västerländska normer och referensramar tar med i arbetet med att hjälpa andra 

människor. Men vet dessa människor egentligen vad som är bäst för ”de andra?”. Är det som 

är ”rätt” i hemlandet applicerbart i andra länder? Vad händer när västvärlden går in och tar 

ansvar för andra länders sociala problem.  

  

Idag ser inte längre Sida Thailand som ett land i behov av ekonomiskt humanitärt bistånd. 

Idag anses de att Thailand som nation har tillräckliga resurser för att själva ta itu med de 

sociala problem som råder inom landet och betraktas inte längre enligt Sidas beräkningar som 

ett utvecklingsland. Därför har Sidas stöd upphört, och de har istället inriktat sig på att enbart 

syssla med miljöfrågor på regional nivå.
5
 Än idag, sju år efter tsunamikatastrofen, finns det 

verksamma NGOs i Thailand. Organisationerna kan vara specialiserade inom många olika 

                                                
4 (Swedish International Development Agency) 
5 (Swedish International Development Agency) 
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områden, såsom arbete för mänskliga rättigheter, konflikthantering och krishantering (Lewis 

& Kanji, 2009, s.1). Barnhem eller elevhem, är vanliga ideella verksamheter som har 

etablerats runt om i landet genom olika icke statliga organisationer. Ett problem som kan 

uppstå med statligt obundna organisationer och det faktum att det finns så väldigt många av 

dem är bristen på kontroll. Det är svårt att kontrollera att alla organisationer följer de riktlinjer 

som finns och det är framför allt svårt att få reda på om de inte gör det.  

  

”Varje morgon skulle våra tidningar kunna rapportera: >>Över 20 000 

människor dog igår på grund av extrem fattigdom.<< Artiklarna skulle kunna ge 

relief åt de nakna siffrorna upp till 8 000 barn döda i malaria, 5 000 mödrar och 

fäder döda i tuberkulos, 7 500 unga vuxna döda i aids samt ytterligare tusentals 

döda i diarré, sjukdomar i andningsvägarna och andra dödsbringande åkommor 

som härjar i kroppar försvagade av kronisk hunger. De fattiga dör på 

sjukhusavdelningar utan mediciner, i byar där man inte har nät till skydd mot 

malariamyggan, i hus som saknar rent dricksvatten. De dör namnlösa, utan 

offentlig uppmärksamhet. Tråkigt nog skrivs sådana artiklar sällan. De flesta är 

omedvetna om den dagliga kampen för överlevnad och de väldiga mängder av 

utblottade människor världen runt som förlorar kampen”(Sachs, J, 2005,s.19). 

  

Med detta citat inleds boken Slut på fattigdomen (2005) av Jeffrey Sachs. 

De västerländska biståndsorganisationernas arbete i det växande industrilandet Thailand 

kännas något tvetydig och förvirrande. Trots att svält, krig och naturkatastrofer ständigt 

avlöser varandra runt om i världen, väljer svenskar och andra västerländska medborgare att 

arbeta ideellt i landet och att skänka pengar till delar av den thailändska befolkningen.  

Det kan framstå som bisarrt i jämförelse med den extremt utbredda fattigdomen som finns 

runtomkring i världen och framförallt när det finns en hel kontinent som ropar på hjälp – 

Afrika.  Trots att Thailand vuxit till en stark ekonomi och nu ses som ett medelinkomst land, 

men också som ett industri land och en regional stormakt,
6
 fortsätter människor runt om i 

världen att driva organisationer, skänka pengar och arbeta som volontärer i landet. Detta gör 

att vi ställer oss frågande till vad det är som driver människor från västvärlden att arbeta med 

hjälparbete i just Thailand. Vi ställer oss även frågande till vilka krav som ställs på dessa 

människor som arbetar ideellt och anser att det finns ett behov av anta ett mer kritiskt 

förhållningssätt till yrket som biståndsarbetare inom olika NGOs. 

   

                                                
6 (Swedish International Development Agency) 
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Vi anser att denna studie är aktuell för socialt arbete i Sverige, då det allmänna ansvaret för 

människor i form av socialt arbete förskjuts mer och mer till frivilligorganisationer. Betänkt 

en framtid i Sverige där frivilliga organisationer tar över ansvaret för barn istället för 

nuvarande institutioner, eller frivilliga organisationer som försörjer fattiga familjer istället för 

socialtjänsten. Vad betyder det om delar av den professionalisering som Sverige har strävat 

efter håller på att förskjutas till frivilligorganisationer? Kan människor utan utbildning och 

organisationer utan tydliga riktlinjer, krav och granskning likställas med socionomer?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar.  
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Syftet med studien är att uppmärksamma statligt obundna biståndsorganisationers 

engagemang i Thailand och undersöka varför biståndsarbetare och volontärer väljer att arbeta 

i Thailand, samt belysa hjälparbetets omfattning, villkor och konsekvenser.   

 

Utifrån ovanstående syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar 

 

 

1. Vilka motiv ligger bakom det enskilda ideella engagemanget hos biståndsarbetarna på 

barnhemmen och varför har de valt att arbeta i Thailand? 

2.  På vems eller vilkas villkor styrs arbetet? 

3.  Finns det några negativa aspekter av biståndsarbetet?  
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Under arbetet med denna studie har vi genomfört fem veckors fältstudier i Thailand där vi har 

besökt två ideella biståndsorganisationer som arbetar med barnhemsverksamhet.  

Studien är av kvalitativ art, vilket innebär en möjlighet till att förstå ett ämne utifrån den 

intervjuades perspektiv av den levda vardagsvärlden(Kvale, 2009, s.39). 

 

3.1.Val av metod. 

Tillvägagångssättet som vi har valt för att genomföra denna studie är av en kvalitativ ansats 

med semistrukturerade intervjuer som metod. Fördelar med att utföra intervjuer ansikte mot 

ansikte är att det erbjuder möjligheter att få en fyllig och detaljerad data(Denscombe, 2009, 

s.29). Intervjuer ger forskaren en god möjlighet till att välja sina respondenter så att man får 

svar från personer som man tror och anser kan vara relevanta och givande för den aktuella 

studien. Studier som utgår från en kvalitativ forskningsintervju ämnar försöka förstå världen 

utifrån intervjupersonernas synvinkel och upplevelser och att utifrån deras erfarenheter skapa 

mening och möjliggöra en djupare kunskap om det aktuella ämnet(Kvale, 2009, s.17).  

 

3.2.Urval. 

Valet av informanter i undersökningen har styrts av icke sannolikhetsurval, det vill säga att vi 

har fokuserat på en mindre grupp respondenter som inte har valts ut slumpmässigt. Vidare har 

vi använt oss av subjektivt urval och snöbollsurval, detta då studien syftar till att undersöka 

särskilda förhållanden snarare än generaliserbara resultat(Denscombe, 2009, s.36-37). Det 

subjektiva urvalet innebär att vi i förväg har valt ut respondenter som vi anser besitta kunskap 

eller erfarenheter som är relevanta för vår studie(ibid,s.37).  

 

Avsikten var att intervjua människor som arbetar på barnhem i Thailand. Vi valde att avgränsa 

undersökningsområdet till två barnhem. De båda valda barnhemmen har startats upp och drivs 

av västerländska organisationer och initiativ. Det ena barnhemmet fick vi vetskap om genom 

att det hade uppmärksammats inom svensk media och det var även därigenom vårt intresse för 

människor som arbetar ideellt på barnhem uppstod. Vi kontaktade nyckelpersonen bakom 

detta barnhem via internet och barnhemmets hemsida. Genom att använda sökorden 

barnhem* och Thailand* på sökmotorn Google, fann vi ytterligare en nyckelperson bakom ett 

annat barnhem, som hade anknytning till Sverige. Utifrån dessa två kontakter, fick vi 

ytterligare kontakt med andra personer som arbetade ideellt med dessa barnhem.  
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Urvalet bestämdes på så sätt att de informanter vi valde ut hade olika arbetspositioner som 

skilde sig från varandra, varierande etnicitet, kön och ålder – med utgångspunkten att vi ville 

ha varierande och unik information utifrån varje informant. Urvalet bestod av 6 informanter, 

med 4 kvinnor och 2 män, 3 personer vardera från respektive barnhem. Den yngsta 

informanten var 19 år och den äldsta var ca 45 år. Fem av deltagarna hade västerländskt 

ursprung och kom från Skandinavien, Nordamerika och Australien. Den sjätte deltagaren hade 

sydasiatiskt ursprung. Målet med urvalet var att uppnå en variation av informanter för att 

uppnå en bredd i den insamlade informationen samtidigt som vi bevarade fokuset till de två 

utvalda barnhemmen. 

 

På det första barnhemmet (B1), intervjuades en barnhemsföreståndare och två volontärer. Den 

ena volontären hade det ideella arbetet som en del av sin utbildning, den andra volontären  

hade tagit arbetet på eget initiativ och hade en barnskötarutbildning på gymnasial nivå. 

Barnhemsföreståndaren hade ingen utbildning som var relaterad till hennes yrke och hade 

liksom den andra volontären börjat arbeta ideellt på eget initiativ. Dessa tre representanter 

hade skandinaviskt ursprung. 

Representanterna på det andra barnhemmet (B2) bestod en barnhemsföreståndare, en 

organisationsledare och en samordnare för organisationen. Barnhemsföreståndaren delade 

samma etniska bakgrund som barnen på hemmet och hade ingen utbildning. 

Organisationsledaren och Samordnaren hade liknande bakgrunder med 

universitetsutbildningar inom kyrkan samt att de kom från två västerländska länder. 

 

3.3.Intervjuguide och genomförande av intervjuer. 

Då vi inte besitter tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer, var det av särskilt vikt att 

konstruera en intervjuguide som vi kunde förhålla oss till under kommande intervjuer. 

Guiden innehåller olika teman som intervjuerna skulle kretsa kring. Eftersom informanterna 

har olika bakgrund, etnicitet och arbetsuppgifter ansåg vi att olika teman skulle kunna fånga 

in informationen bättre, i motsats till mer specificerade frågor, då detta skulle bli svårt att 

generalisera eller forma efter enskilda individer. Valet att utforma teman i intervjuguiden 

bestämdes även utifrån etiska skäl, vilket tas upp i en senare del av metodavsnittet (se etiska 

överväganden). Intervjuguiden består av följande teman; bakgrund, barnhem, engagemang, 

arbete, förväntningar kontra realitet, kulturella aspekter och Thailand. Temana är utvalda då 
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de möjliggör en helhetsbild utifrån studiens syfte och frågeställningar. En utförligare 

beskrivning av intervjuguidens upplägg finns att läsa i bilagorna (se bilaga 1 och II). 

De olika teman som intervjuguiden består av är generella i sin form och utformade på ett sätt 

som möjliggör att informanterna själva får kontroll över vad som ska tas upp i intervjun. 

Självklart styr temana vilka ämnen som ska tas upp, men frånvaron av direkta frågor undviker 

att intervjupersonerna blir försatta i en obehaglig situation, som hade kunnat inträffa om vi 

hade ställt direkta frågor. Då hade vi inte kunnat garantera att frågorna individuellt sätt inte 

skulle kunnat betraktas som etiskt känsliga. Fördelen med vår intervjuguide är att den är just 

generell och applicerbar på alla informanter, utan några justeringar. Även om vi hade kunnat 

få intressanta och givande svar utifrån informanternas tankar kring varandras arbete, har 

vikten av att skydda deltagarnas intressen vägt tyngre. 

 

Fyra av intervjuerna genomfördes på respektive barnhem och två intervjuer genomfördes 

avskilt på ett café. Inför varje intervju har intervjupersonerna själva fått bestämma plats för 

intervjuns utförande. Informanterna tilldelades ett informationsbrev (se bilaga III) för 

godkännande av bland annat inspelning och informationens användning. Vissa av 

informanterna (de som hade tillgång till en e-post adress) har även fått tillgång till 

informationsbrevet före intervjun via e-post. Samtliga informanter godkände ljudupptagning 

av intervjuerna och inga avbrott i inträffade i ljudupptagningen.  

 

 

3.4.Transkribering och kodning. 

Alla intervjuer har bandats med en diktafon, för att sedan transkriberas skriftligt. Alla 

transkriberingar har gjorts ordagrant, med tillägg av skiljetecken och har sedan försetts med 

radnummer för att underlätta för senare kodning och lokalisering av koderna(Dencombe, 

2009, s.261). Efter att intervjuerna har skrivits ner i sin helhet har delar som berört vårt 

forskningsproblem indexkodats genom att materialet tilldelats en särskild färg och radnummer 

för att möjliggöra en identifiering av varje intervju. Data kodades konsekvent med 

fullständiga meningar som enhet och sorterades in i olika kategorier, som tillsammans bildade 

olika teman. Dessa teman finns presenterade i empiri avsnittet (se empiri).  
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3.5. Tillförlitlighet och källkritik. 

Valet av intervju som metod påverkar automatiskt studiens reliabilitet negativt, på grund av 

bristen av standardisering (Robson, 2002 s.273). Detta problem går inte att eliminera, men 

valet av semistrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt, ökar standardiseringen något, 

jämfört med en ostrukturerad intervju. Samtidigt är denna intervjutyp fortfarande mer flexibel 

än en fullt strukturerad intervju då både frågorna och svaren tillåts hållas öppna, samt lämnar 

utrymme för förändringar under mötets gång (ibid, s.270-271). Det är svårt att vara säker på 

att en informant talar sanning och bidrar med trovärdig information. Det finns olika sätt att 

kontrollera detta, men frågor som rör uppfattningar, tankar och känslor är omöjligt att 

verifiera (Denscombe, 2008, s.265). För att informationen i en studie ska kunna ses som 

generaliserbar spelar en rad faktorer in så som bland annat val av metod och urval av 

informanter. Att urvalet i denna studie inte har varit slumpmässigt bidrar till att informanterna 

inte representerar en helhet, utan att de endast bidrar med sin kunskap om ämnet utifrån de 

delar som är representerade av helheten(Kvale, 2009,s.280). 

 

Den tidigare forskningen som kommer att presenteras nedan är ett noggrant val av granskade 

akademiska artiklar som publicerats i databaserna, Sociological abstract och psych info. De 

har alla publicerats i erkända akademiska tidsskrifter(se källförteckningen). Att alla artiklarna 

och så även de två utvalda böckerna som presenteras har en kritisk infallsvinkel är ett 

medvetet val av oss, då vi själva har en kritisk ansats i vår studie och det genom detta är en 

del av vår avgränsning. Vi anser att det finns mycket positivt att säga angående det valda 

ämnet, men också att kritisk granskning är en positiv infallsvinkel i sig då vi anser det vara 

nödvändigt vid utveckling och positivt förebyggande arbete. Även övriga data i studien har 

hanterats med en kritisk ansats för att ge studien ett så rättvist och opartiskt bemötande som 

varit möjligt. Då vi valt att göra en kvalitativ studie har vi inte fokuserat vid att göra 

uttalanden som är generaliserbara över hela populationen, utan inriktat studien på deltagarnas 

personliga upplevelser och erfarenheter, för att ge en bild av en mindre komplex del av socialt 

arbete(Denscombe, 2009, s.398). 

 

Möjligheterna till att upprepa denna studie är något begränsade då de flesta av studiens 

informanter endast arbetar inom ämnet en kortare period som volontärer, ämnet kan betraktas 

som omfattande och frågorna vi ställer oss applicerbara även på volontärarbetare och områden 

på andra platser runt om i världen.  
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Arbetet med denna studies samtliga delar har genomförts gemensamt, vilket innebär att vi 

som författare har formulerat texten tillsammans. Detta omöjliggör för läsaren att kunna 

identifiera vem som har skrivit vad. Dock har arbetet skiljt sig åt något vad det gäller 

genomförande av intervjuer, då vi medvetet valt att turas om att intervjua respondenterna samt 

att föra anteckningar vid sidan om. Detta bestämdes utifrån praktiska skäl. Båda författarna 

har intervjuat tre personer var. 
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4. Studiens etiska övervägande. 

Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets individskyddskrav, som innehåller fyra principer. 

Den första principen vi tog i beaktande i kontakten med våra informanter var 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Vi formulerade ett informationsbrev till våra 

informanter där det tydligt framgick vad syftet med studien var, frivillighet att delta och att de 

har rätten att avbryta sitt deltagande när som helst utan att det skulle leda till konsekvenser för 

denne(ibid,s.10). Om ett deltagande kan leda till några konsekvenser som gör att informanten 

skulle omvärdera sin frivillighet, så har de rätt till det(ibid, s.7). Utifrån 

konfidentialitetskravet garanterade vi skriftligt i informationsbrevet att informanten har rätt att 

vara anonym i studien och att alla personliga uppgifter om honom eller henne kommer att 

behandlas på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående (ibid, s.12). 

Informanterna tilldelade informationsbrevet innan intervjun ägde rum. Alla informanter gav 

muntligt samtycke till att medverka i studien utifrån informationsbrevet. Den sista principen i 

individskyddskravet är nyttjandekravet, som även togs i beaktande i informationsbrevet där 

det framgick att vi ansvarar för att informanternas personliga uppgifter inte kommer att 

användas utanför studien eller lånas ut på något sätt (ibid, s.14). Då vi även har varit på 

resande fot under insamlandet av data, har vi varit noga med att inte skriva ner någon 

personligt identifierbar information i vara handlingar och datafiler, då detta skulle kunna 

komma i andras händer genom till exempel förlust av bagage, eller genom osäkert internet via 

internet caféer och dylikt. 

 

Ett sökande efter avslöjande information kring olika parter skulle kunna leda till förödande 

konsekvenser framförallt gentemot de som mottar hjälp, eller helt enkelt livnär sig på att 

arbeta med bistånd. Det har inte heller varit ett mål eller syfte med vår studie.  

Undersökningen bör inte på något sätt förorsaka deltagare trauma, stress eller annan skada. 

Detta kan motverkas genom att se över intervjufrågorna huruvida de berör känsliga ämnen 

(Denscombe, s.195). Denna övervägning fann vi ytterst viktig i intervjuguiden, då vi på 

förhand hade vetskap om att några av våra deltagare har svåra psykosociala erfarenheter 

bakom sig. Alla informanter i studien har hållits anonyma under hela arbetets gång. 
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5. Tidigare forskning. 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning och kunskap vi har valt ut för studien kring 

internationellt socialt arbete och biståndsarbete att presenteras. Artiklarna har olika kritiska 

infallsvinklar inom det aktuella ämnet och har tagits fram med hjälp av följande sökord; 

Thailand, humanitarian aid, decolonization, globalization,  och international volunteering. 

Den tidigare forskningen inkluderar även två böcker inom det aktuella ämnet.  

 

Artikel 1 handlar om undervisning av internationellt socialt arbete, och betonar betydelsen 

av att införliva postkolonial teori i undervisningen, för att förhindra att 

framtidens socialarbetare upprätthåller det dominerande västerländska synsättet 

runt om i världen. 

Artikel 2  belyser bristen av kritisk analys i empowerment projekt. 

Artikel 3  lyfter fram kritiska aspekter så som hierarkiska system och brister i att skapa 

ägandeskap för det mottagande landet.  

4 Antologi En antologi som problematiserar begreppen vi och de andra och dess 

konsekvenser för det koloniala arvet. 

5 Reportagebok En journalists granskning av internationellt biståndsarbete.  

 

Då denna studie tar avstamp i en kritisk ansats har vi valt att presentera tidigare kritiska 

studier som gjorts på olika delar inom humanitärt bistånd för att belysa olika aspekter som 

beaktats kritiskt inom ämnet tidigare.  

 

1. Decolonizing the pedagogy and practice of international social work 

Narda Razack, professor i socialt arbete vid Yorks universitet antar i sin artikel ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot pedagogiken som bedrivs i klassrummen där internationellt socialt 

arbete och utveckling lärs ut. Hon skriver att det är av vikt att ge kritisk uppmärksamhet åt 

frågor som hur ämnen som globala problem introduceras och lärs ut till studenterna, hur 

denna kunskap tas in och integreras samt att uppmärksamma vilka frågor och vilka röster som 

tystas ned istället för att lyftas fram och diskuteras. Razack skriver att de problem som 

framhålls och diskuteras i klassrummen, handlar om internationella utvecklingsproblem i 

framförallt den södra delen av jordklotet, men att dessa problem studeras av människor 

bosatta i nordligare delar av världen.  

 



                
 

 

16 

 

Razack använder sig av postkolonial pedagogik för att handskas med- och teoretisera problem 

som kan uppstå i undervisningen och applicerar teoretiska konstruktioner på studenters 

berättelser för att kritiskt undersöka reaktionerna som uppstår av en students berättelse. Den 

postkoloniala teorin utmanar det dominerande västerländska tänkande som har spridits 

globalt. Artikelns slutsatser tar upp betydelsen av balansering genom postkolonial kritik för att 

motstå vidhållandet av kolonisering och politiskt ledarskap, då de texter som används i 

undervisningen fortfarande är västerländska och eurocentrerade. Razack menar även att det är 

viktigt att ta fasta på varje individs unika synsätt, istället för att skapa ett ”vi och dem” genom 

binära motpoler(Razack, 2009, s.9-21). 

 

2. Beyond empowerment: changing local communities 

Denna artikel är en kritisk granskning av projekt för empowerment i lokalsamhällen i södra 

Indien, skriven av Jessica H Jönsson, i syfte att utforska brister i utvecklings projekt som 

syftar till att förändra levnadsvillkoren för marginaliserade människor. 

Studien visar att empowerment projekten i södra Indien som studien gäller, etablerades och 

utfördes utefter moderna föreställningar om utveckling och frigörelse. Studien visar en 

betoning och direkt överföring av relevant eller passande kunskap, färdigheter och resurser. 

Detta huvudsakligen utefter rådande socioekonomiska och kulturella maktstrukturer. 

Man fann en brist på kritisk analys och praktiska redskap för att kunna motstå de strukturella 

mekanismerna av förtryck. Man ansåg även att bristen på postkolonial och kritiskt perspektiv 

endast ledde till en definiering av de hjälpsökande som exempelvis fattiga eller hjälplösa. 

 

Författarna till artikeln vill med studien poängtera vikten av att socialarbetare som arbetar 

med empowerment eller liknande emancipatoriskt arbete alltid bör lägga stor vikt och ta 

hänsyn till sociala strukturer, maktbarriärer och mellanmänskliga relationer som möjliggör 

och fasthåller olikheter och orättvisor som begränsar individer(Jönsson, 2010, s.393-406). 

 

3.International volunteering for development and sustainability: outdated paternalism or a 

radical response to globalization? 

Artikelns författare, Peter Devereux, har i 15 år arbetat som volontär både för Australian 

Volonteers International och för Förenta Nationerna (FN). Studien är baserad på Devereux 

erfarenheter och forskning utav volontärarbetet. Författaren skriver om capacity development, 
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i denna form av bistånd utgår man ifrån att möjliggöra lärande och bygga vidare utifrån lokal 

kunskap och kapacitet. Det är ett samarbete mellan volontärer och den lokala befolkningen.  

Devereux lägger vikt vid att lyfta fram det faktum att det har de senaste 15 åren framförts en 

signifikant kritik mot FN:s utvecklings program UNDP och andra biståndsorganisationer. 

Kritiken som framförts har bland annat handlat om organisationernas brist på att skapa 

ägandeskap till landet i behov av hjälp och han menar även att det finns en dominans av ett 

hierarkiskt expertsynsätt som underskattar den lokala kompetensen och vikten av att anpassa 

sig till lokala omständigheter.   

 

Kritiken har delvis vuxit fram på grund av att organisationerna har gjort sig själva en otjänst 

genom att inte vara mer offentliga i såväl, reflektioner och forskning men framför allt i 

självkritik mot det egna arbetet. Avslutningsvis skriver Deveraux med att hållbarhet i ideellt 

utvecklings arbete handlar om en integration av holistiskt och praktiskt koncept som 

internationella volontärer underförstått främjar genom att se till de lokala människornas behov 

med en sann anda av lokal tillhörighet och skyldighet(Devereux, 2008, s.357-370). 

 

4. Biståndet och partnerskapens problematik  

E. Baaz problematiserar i sin artikel Biståndet och partnerskapets problematik, i antologin 

Sverige och de andra, postkoloniala perspektiv, att Sverige ställer sig utanför den koloniala 

historien, genom att definiera före detta kolonisatörer som ”de andra”. Hon menar att historian 

har varit med och format vad som kan kallas ”det svenska” och ”svenskheten”, detta hade vi 

inte kunnat göra om vi inte hade kunnat definiera oss själva utifrån till exempel svenskar, 

européer, västerlänningar och icke västerlänningar – de andra. Det svenska biståndet har en 

anti imperialistisk prägel, då Sverige har ställt sig utanfor den koloniala historian. 

Biståndet återskapar det koloniala arvet, men förståelsen kring arvet hindras av den allt 

förenklade dikotomin i kontexten. Dikotomin som rör biståndets stereotyper behandlar endast 

en förenklad bild mellan till exempel "det goda" och "de onda" etcetera. Problemen förskjuts 

då till individer och grupper av människor.  

 

Inom biståndet finns komplexa strukturer och processer som istället måste uppmärksammas. 

Särskilt bör biståndsrelationen mellan biståndsgivare och biståndstagare synliggöras, då det 

uppstår en ojämnt fördelat makt som ställer bidragsgivarna i en högre maktposition. Biståndet 
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styrs därav utav givarens intressen och spelregler, vilket lämnar mottagen att få tona ner sina 

egna intressen och acceptera givarens regler(Eriksson, Baaz, 2003, s.164-165). Förutom en 

maktasymmetri existerar identiteter och stereotyper i biståndssammanhanget, där 

biståndsgivarna upprätthåller stereotyper som att mottagarna skulle vara misslyckade, passiva 

och ha bristande kunskap. Detta uppstår genom att givarna och mottagarna inte har 

gemensamma mål och intressen. Om och när biståndsmottagarna väl gör motstånd eller 

försöker driva biståndet mot sina intressen, uppfattas detta av biståndsgivarna som ett 

misslyckande. Men utifrån biståndsgivarnas synsätt ar misslyckandet något som inte faller på 

dem själva, det ar "de andra" som står för misslyckande. 

 

Detta speglar osäkerhet och motsägelser inom biståndet. Biståndsarbetare uppmanas att inte ta 

över arbetet for mycket, att låta lokalbefolkningen styra samtidigt som de har höga krav från 

organisationen att påvisa goda resultat av sitt arbete. Andra motsägelsefulla aspekter inom 

biståndet är att biståndsarbetaren förväntas leva under enkla förhållanden och ta del av det 

samhälle som arbetaren befinner sig i. Men han eller hon blir aldrig en del av detta, då 

arbetaren ändå anses tillhöra de rika människorna. Vetskapen om att man alltid kommer att 

tillhöra den mer privilegierade gruppen av människor, ger skuldkänslor och osäkerhet. Det är 

denna osäkerhet som projiceras på "de andra". En slutlig och central roll i biståndsarbetet är 

att västerlänningar förenas genom och anses tillhöra ett högre utvecklingsstadium, vilket 

lämnar ”de andra” till att ses som motsatsen(Eriksson, Baaz, 2003, s.167). 

 

5. Donor Darlings.  

Författaren till boken Kriskaravanen, Linda Polman skriver, att människor som arbetar inom 

humanitärt biståndsarbete nära nog besitter en slags immunitet, då hon i skrivande stund inte 

har vetskap om en enda volontär eller hjälporganisation som ställts inför rätta för begångna 

misstag eller fel. I boken poängteras att det inte finns några lätta svar eller lösningar på detta 

problem men att omvärlden inte ska skydda systemet och organisationer från kritik bara på 

basis av att deras arbete menar väl(Polman,2008, s.171).  

 

”Nödhjälp är ett lotteri” – Vinnaren i lotteriet 2004 var tsunamioffren i Thailand, som i 

genomsnitt tilldelades ungefär 1200 dollar per invånare i de drabbade 

områdena(Polman,2008,s.156-159).  Detta var för vissa pengar de tidigare endast kunnat 
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drömma om, samtidigt som det kan framstå som en klen tröst för de som har förlorat allt. De 

tsunamidrabbade 2004 blev snabbt omvärldens donor darlings. Med begreppet donordarlings 

innebär att ju mer man syns, desto mer finns man, och desto mer sympati kan ges. Det handlar 

om givare och donatorers behov av att känna en koppling till de drabbade och vad som krävs 

för att få människor engagerade i andras öden (Polman, 2008).  

 

5.1.Sammanfattning av den tidigare forskningen. 

Ovanstående kunskap och forskning har kritiska utgångspunkter som behandlar det 

internationella biståndsarbetet på olika nivåer; kritik mot hur och vad som lärs ut till 

kommande socialarbetare som ska eller vill arbeta inom internationellt volontärarbete, kritik 

mot redskapen och kunnandet i det faktiska arbetet och slutligen kritik mot organisationernas 

brist på öppenhet mot allmänheten om vad som faktiskt görs. Artiklarna visar på att det finns 

ett stort behov av att utöka det kritiska tänkandet och analyserandet av bistånds arbete så som 

det ser ut idag. Vår studie kommer att fortsätta att behandla den kritiska diskussionen kring 

internationellt biståndsarbete, med fokus på enskilda biståndsarbetare inom organisationer.  

Vår studie kommer att ta hänsyn till dessa, men utgå ifrån en mer neutral hållning gentemot 

internationellt biståndsarbete inom biståndsorganisationer och använda oss utav de tidigare 

studierna för att belysa en mer varierad bild av biståndsarbetet.  
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6. Teori. 

 

I följande avsnitt presenteras två olika teorier som sedan kommer att användas som 

tolkningsinstrument på studiens resultat. För att visa hur teorierna har använts för att tolka 

informanternas berättelser, har vi i teoriavsnittet omsatt delar av teorierna och begreppen till 

just vår studie, med syftet att enklare kunna förstå innebörden av teorierna i relation till 

studien. 

 

6.1. Globalisering.  

 

”Alla är vi dömda till ett liv av val, men inte alla av oss har medlen för att bli 

väljare”(Bauman, 2000, s.82). 

 

Globaliseringen öppnar upp för möjligheter till rörlighet, en rörlighet som innehas av 

”människor som investerar”, det vill säga människor med pengar och kapital att investera. 

Detta i sin tur leder enligt Bauman till ett särskiljande mellan makt och skyldigheter. Med 

möjligheterna till att snabbt kunna förflytta sig med kort varsel utan någon direkt förvarning 

kommer en indirekt frihet att exploatera för att sedan fly från exploateringens konsekvenser 

och följder. Man lämnar ifrån sig ansvaret(Bauman, 2000, s.14). I boken Globalisering skriver 

Bauman om Albert J Dunlaps princip och teori gällande företag eller liknande verksamheter 

som i sitt arbete strävar efter ekonomisk tillväxt på ett eller annat sätt. Dunlaps tankar kan 

sammanfattas med följande mening;  

”Företag tillhör de människor som investerar i det – inte dess anställda, 

leverantörer eller platsen där det är beläget”. 

 

Omsatt till vår studie: Investerarna (donatorer, biståndsarbetare och volontärer) har pengar 

och kapital att investera med, men de kan även investera med tid. Människor som väljer att 

engagera sig ideellt i en verksamhet eller organisation kan göra det på två olika sätt, det ena är 

genom donationer, det vill säga ekonomiska investerare, det andra sättet är genom att 

engagera sig i det faktiska arbetet, alltså att ge av sig själv och sin tid.  

Dunlap menar främst att de anställda, leverantörer eller talesmän i allmänhet inte har någon 

talan gällande de beslut som de människor som investerar har rätt att fatta. Att det är 

investerarna som är de sanna beslutsfattarna. 
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Enligt Dunlaps princip; 

Anställda rekryteras från den lokala befolkningen, med den enda haken att de tack vare olika 

lokala och privata plikter så som familjeplikt, husägande och liknande inte kommer kunna 

följa med företaget vid en omlokalisering. Leverantörer måste kunna erbjuda varor med snabb 

och leverans och låga leveranskostnader, detta gynnar de lokala leverantörerna, men fördelen 

försvinner om/när företaget omlokaliserar.  

Omsatt till vår studie: Det enda som förblir där det är oavsett omlokalisering eller inte är 

”lokaliteten”, men dess nytta eller värde är vid en omlokalisering inte längre relevant.  

Den enda delen av en verksamhet eller ett företag som inte är rumsligt bundna är just 

människorna som investerar, och det geografiska avståndet till verksamheten är med största 

sannolikhet det minst viktiga vid ett övervägande gällande beslut om att köpa eller sälja.  

Det är till just investerarna och bara investerarna som företaget tillhör. De äger alltså rätten att 

flytta verksamheten varhelst de vill och anser att det finns möjlighet till störst utdelning.  

”Företaget är fritt att flytta på sig, men följderna av flytten är dömda att stanna”. 

Det vill säga att de som är fria att flytta på sig och fly från lokaliteterna, är även fri att fly 

följderna. Detta blir till de mest viktiga krigsbyten i kampen om rummet. Med ordet företag 

syftar man oftast till en organisation som säljer varor eller tjänster(Bauman, 2000, s.11-14).  

 

Ett företag kan bedrivas i många olika former beroende på vilken typ av verksamhet den har 

inriktats på. Biståndsorganisationer är företag med inriktning på humanitär hjälp och de är 

precis som andra företag beroende av sina investerare – donatorer – och att verksamheterna 

går runt och ger en positiv effekt.  
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6.2. Postkolonialsim.  

 

När det postkoloniala inträffade och vad begreppet innebär är svårt att besvara och definiera 

eftersom många kritiker på senare tid ifrågasätter begreppet (Hall, 1999, s.81). Innebörden av 

ordet post -i detta sammanhang, betyder efter. Hall beskriver ordet efter som ”...det specifika 

moment som följer på det moment (det koloniala), då den koloniala relationen var 

förhärskande.” (Hall, 1999, s.93). Detta innebär inte att kolonialstyrets efterverkningar skulle 

ha försvunnit för det, då termen postkolonial antyder till en ny gällande sammansättning av 

makt och kunskap (ibid). Begreppen kolonialism och kolonisering har sin grundbetydelse i 

orden; organisation och arrangemang. De båda orden härstammar från det latinska ordet 

colere och betyder odla eller formge. Den postkoloniala teoretikern Mudimbe menar dock att 

ordens fredliga betydelser inte riktigt återger verkligheten, då kolonisering i praktiken handlar 

om att förändra andra icke europeiska länder till just sådana. Detta verkställs genom att 

exploatörerna tar över och dominerar den lokala majoriteten i landet. (V.Y, Mudimbe, 1999, 

s.129). Mudimbe beskriver kolonialismens organisation och struktur utifrån sex huvudsakliga 

punkter, som nedan har sammanfattats till tre punkter. Varje punkt innehåller kolonialismens 

organisation och struktur, samt ett förtydligande av begreppen i relation till vår studie. 

 

1. Processen att exploatera kolonier genom att ta över mark, vilket innebär att 

urinvånarnas fysiska rum domineras av den nya ordningen.  

Omsatt till vår studie: Biståndsarbetare och volontärer inom en organisation, tar över mark i 

bokstavlig mening; Thailändsk mark. Det fysiska rummet (där arbetet utförs) domineras av 

det som biståndsarbetarna medvetet eller omedvetet medbringar från den kulturella kontext de 

tillhör in i arbetet. Det kan bestå av saker såsom att bära mer exklusiva kläder och smycken, 

eller att bo finare eller separerade från biståndsmottagarna.  

2. Förfaringssättet som politik används på för att kuva landets ursprungliga befolkning, 

och hur det sker en förändring av urbefolkningens mänskliga medvetande. 

Omsatt till vår studie: Biståndsarbetarna medför västerländska handlingsmönster och 

tillvägagångssätt i arbetet, vilket påverkar och förändrar biståndsmottagarnas medvetenhet 

och deras sätt att tänka, inte bara på sig själva och sin situation. Det kan till exempel innebära 

att biståndsarbetet präglas utav religiösa eller kulturella aspekter som påverkar 
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biståndsmottagarnas medvetanden. Barnuppfostran och utbildning kan vara centrala delar i 

kontexten. 

3. Införandet av nya produktionssätt i landet, samt sättet att behandla landets gamla 

organisationer går hand i hand med bildandet av ett europeiskt sätt att bedriva 

ekonomi på, som skapar en ny ekonomisk historia i landet (Mudimbe, 1999, s.129-

130).  

Omsatt till vår studie: Biståndsarbetarna utgår utifrån ett västerländskt ekonomiskt perspektiv 

inom verksamheten, som innebär att den västerländska levnadsättet och standarden 

idealiseras.  

Mudimbe gör skillnad mellan kolonister och kolonisatörer. De förstnämnda är människor som 

bosätter sig inom ett nytt landområde och de andra är människor från västvärlden som 

exploaterar områden genom att dominera den existerande lokala majoriteten. Den 

gemensamma nämnaren för både kolonister och kolonisatörer är att de båda organiserar och 

omvandlar kolonier så att de till slut blir europeiska i grunden(sid.129).  

Omsatt till vår studie:   

Kolonister: Volontärer som söker sig till etablerade organisationer och verksamheter för att 

arbeta på frivillig basis. 

Kolonisatörer: Biståndsarbetare som startar upp och driver organisationer och verksamheter, 

som i sin tur (genom arbetet som bedrivs inom organisationerna) påverkar 

biståndsmottagarna.  
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7. Emperi och Analys.  

I följande text kommer läsaren att ta del av bakgrundsinformation om respektive barnhem 

som studiens respondenter representerar.  

 
 
 
Barnhemmet B1.  

Barnhemmet startades 2005 av ett svensk-thailändskt par som bor på Phuket. Då fungerade 

det som en trygg oas för barn som förlorat sina föräldrar i tsunamin. De tog även emot hela 

familjer som inte hade någonstans att ta vägen. Idag har de barnen kunnat återförenas med 

släktingar och återigen lyckats bli självförsörjande. Snart upptäcktes det dock att barnhemmet 

behövdes oavsett naturkatastrof eller inte. Idag kommer barn till barnhemmet av flera olika 

anledningar, vissa har förlorat sina föräldrar, andra har föräldrar som av olika anledningar inte 

klarar av att ta hand om dem och se till att de går i skola utvecklas så som barn bör.  

Barnhemmet drivs av en Thailändsk stiftelse och finansieras genom donationer, gåvor och det 

frivilliga engagemanget från både thailändare och västerlänningar
7
. 

 
 
 
Barnhemmet B2. 

Detta hem för barn, har tagit avstånd från benämningen barnhem och kallar sig för ”home for 

students”. Det startade 2008 av ett Australiensiskt par nu bosatta i Thailand. Hemmet tar emot 

barn som tillhör befolkningen Karen och som kommer till Thailand över gränsen från Burma. 

Hemmets vision är att; omfamna, utbilda och självstärka barnen så att de kan växa upp under 

trygga omständigheter till att bli starka ledare som står själva och stolta över vem de är och 

vart de kommer ifrån. Hemmet och organisationen bakom hemmet drivs och finansieras av 

donationer och gåvor. Personalen som bor och arbetar på hemmet med barnen är alla av 

samma bakgrund som barnen, burmesiska flyktingar som tillhör Karen folket.  All övrig 

personal som arbetar med organisationen arbetar på ideell basis. Att organisationen valt att 

arbeta med just Karen folket beror på att detta är en grupp människor som många andra 

flyktinggrupper, hamnar i kläm då de inte har ett trygghetsnät varken från sitt ursprungsland 

eller från det nya landet att falla tillbaks på. Karen folket har varit förföljt och hemlöst i över 

60 år, vilket gör att de länge har varit och fortfarande är en väldigt utsatt grupp människor
8
.  

                                                7
 http://www.barnhem.org/ 8
 http://www.connect3e.org/ 
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Resultatet från intervjuerna kommer nedan att presenteras i fyra olika teman; ”En värld utan 

gränser(?)”, ”Viljan att (för)ändra”, ”Kronor, Dollar och Bath” samt ”Öst blir Väst, väst blir 

öst”. Inom varje tema presenteras empirin och tolkas utifrån teorierna postkolonialism och 

globalisering samt tidigare forskning som presenterats i tidigare avsnitt. 

Varje informant som har deltagit i studien har tilldelats varsin beteckning och kommer 

fortsättningsvis att benämnas utifrån dessa i resultatdelen. 

 

Barnhem 1               Barnhem 2  

Bf 1 = Barnhemsföreståndare  Bf 2     =  Barnhemsföreståndare 

V 1  = Volontär  Org L  =  Organisationsledare 

V 2 =  Volontär Sam O =  Samordnare 

 

 

En värld utan gränser(?). 

Studiens informanter kommer ifrån Sverige, Danmark, USA, Australien och Burma. De har 

på olika sätt och av skilda anledningar blivit engagerade till att arbeta inom den ideella 

sektorn. Alla följer de dock något stort i deras liv. Allt ifrån tro, utbildning och en vilja att se 

mer av världen, till att leva sin dröm eller följden av ödets nyck. 

”We worked at a home for students and that was a fantastic experience for us, the reason 

that we choose that place was nothing more than a conversation with one person in 

Australia who had come back from there, and we [oh!] this could be a good place to 

start! And to start learning about injustice and to get out of our confort zone” (Org L, 

Barnhem 2). 

”… för mig var det väl helt enkelt att jag förlorade mina barn här och visste att det fanns 

massa barn här som for illa. Så det kändes som att man hade någon naturlig kontakt, det 

fanns en slags självklarhet” (Bf 1, Barnhem 1). 

”I study to be a kindergarten teacher in Denmark. This is a part of my study. So we can 

be half a year out of country. So me and another Danish girl choose to come here and do 

volunteer work with the children from Thailand, to learn something about another 

culture. So that´s mainly why I´m here” (V 1, Barnhem 1). 

 

Thailand är ett land som är relativt lättillgängligt för människor som vill komma och arbeta 

med ideellt biståndsarbete och sociala problem. En förutsättning för att kunna ta sig till 
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Thailand, arbeta utan betalning och ändå kunna försörja sitt uppehälle är att man har råd till 

det. Men det behöver inte kosta den enskilde särskilt mycket pengar. En biljett till Thailand är 

inte nödvändigtvis någon stor ekonomisk uppoffring för en medborgare från ett industriland. 

Om en kontakt med en biståndsorganisation med rätt förutsättningar har etablerats kan 

biståndsarbetaren eller volontärarbetaren få möjlighet att äta och bo gratis under enkla 

förhållanden.    

“... sen vet jag ju självklart att det finns barn i andra länder som far minst lika illa om 

inte ännu sämre, men här finns det möjlighet att göra något också. Det är inte i alla 

länder man får komma in och får hjälpa”(Bf 1, Barnhem 1). 

“... vi finns här för dem och det tror jag är det viktigaste att det finns folk som bryr sig 

och kommer hit. Men jag tror att det hade varit lika bra om det hade funnits råd, så tror 

jag att thai-personal skulle göra vårt arbete minst lika bra. Det jag tror gör skillnad är att 

vi kan komma hit, vi kan jobba, vi är från ett rikt land så vi kan komma och jobba gratis 

och driva verksameter” (V 2, Barnhem 1). 

“The reason why we live in Thailand is because we can´t live in Burma, but it is the 

most favorable country to live in, to work in so that we can care for the people at the 

border”(Org L, Barnhem 2). 

 

I dagens globaliserade samhälle finns det obegränsade resurser vad gäller kontakter.  Våra 

informanter har från andra sidan jordklotet lätt kunnat erhålla kontakter i Thailand genom 

diverse sökmotorer, hemsidor och communities och därmed kunnat fullborda sina planer. 

 Arbetsmarknaden inom ideellt biståndsarbete kan betraktas som oändlig då antalet formella 

och informella NGOs uppskattas upp till en miljon (Lewis & Kanji, 2009, s.2). Beroende på 

vilken sorts organisation man väljer att arbete för eller att starta upp, kan den enskildes 

intresse, kompetens och drivkraft tillgodoses eller tas tillvaras på. Vissa organisationer kräver 

att biståndsarbetarna har professionell utbildning, i andra organisationer välkomnas personer 

som delar organisationens världssyn, politiska åsikter och så vidare. Organisationernas 

uppbyggnad och drivkrafter varierar och det finns en mängd olika kombinationer av de olika 

inslagen (ibid, s.1). Därmed har den enskilde stora valmöjligheter att starta upp och 

skräddarsy en egen organisation eller att välja en organisation som bäst matchar den enskildes 

intressen. 

“... my basic worldview and NN´s basic worldview, and the worldview of the 

organization is what we could call a cristocentric worldview, what that means is that it is 

centered on Jesus Christ, and what he has taught us to do” (Sam O, Barnhem 2).     
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”… jag har alltid velat åka till så här, något barnhem eller volontärt, som handlar om 

barn och ungdomar. Och då hittade jag det här stället, jag är en sådan här Google 

människa, så jag satt på Google och sökte och hittade det här stället och tyckte att det lät 

bra. Väldigt seriöst och för mig som inte är så bra på engelska kändes det väldigt skönt 

och jag kände en trygghet i att vara just med svenskar och andra skandinaver som är 

här” (V 2, Barnhem 1). 

 

Viljan att (för)ändra 

Två av våra informanter, organisationsledaren (Org L) och samordnaren (Sam O) från 

barnhem 2 har båda en religiös bakgrund med arbete inom den kristna kyrkans värld i sina 

hemländer. Deras personliga tro har spelat en central roll i valet av yrke. Även 

barnhemsföreståndaren från samma barnhem (Bf 2) delar denna tro. 

“There is a verse in the Bible that Paul said in one of his letters: Why do I preach? Why 

do I go around the world and get beaten up for what I believe? I mean I am a roman 

citizen, if I wanted to I could have an easy life, a nice life. I could say I am a part of 

Rome and have a nice life. Why do I do all these other things? And he says: because the 

love of Christ compels me. Compel is a very strong word, it´s like if I don´t do this, I 

would die inside. And so I would say that that is what´s motivates me”(Sam O, 

Barnhem 2). 

 

Samordnaren berättar att det är hans kärlek till Jesus som ger honom motivation. 

Organisationen som barnhemmet tillhör har enligt honom en kristocentrisk världssyn. Vi 

frågade barnhemsföreståndaren och organisationsledaren om alla barnen på hemmet var 

kristna.  

“Not everyone, but some kids are Buddhists, but we don´t make a problem with          

religion. We work with every student have to choose themselves” (Bf 2, Barnhem 2).  

“So some of them are Buddhist, some of them are animist and some of them are 

Christians. The Karen tradition actually or the Karen culture is... quite responsive to 

Christmas, like they want it anyway” (Org L, Barnhem 2). 

Barnhemsföreståndaren berättar att barnen själva måste välja. Detta tolkar vi som att 

personalen inte försöker värva kristna medlemmar, men samtidigt har organisationen enligt 

Sam O en kristocentrisk världssyn och enligt Bf 2 är de flesta barnen kristna vilket innebär att 

de barn som inte är kristna, implicit borde påverkas. Därmed tolkar vi även att kolonisatörerna 

och kolonisterna (se teoriavsnittet om postkolonialism) omedvetet projicerar sin religion på 

barnen vilket leder till att barnens medvetande påverkas (Mudimbe, 1999, s. 127-130). Dock 
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finns det en skillnad mellan de olika barnhemmen. Enligt Bf 2, har Karen folket ingen särskilt 

uttalad religion, det är enligt honom väldigt blandat. Men för de thailändska barnen på det 

andra barnhemmet (Barnhem 1) tillhör de flesta barnen buddhismen då buddhism är 

Thailands statsreligion. Dock är barnhemmet enligt barnhemsföreståndaren (Bf 1) religiöst 

obundet.  

“Vi firar väl buddhistiska helgdagar som man firar julafton och sånt, det är inte alltid 

man vet varför man gör det men man gör det. Sen har vi ju lagt in bara för att det är 

kul, att vi firar julafton och vi firar midsommarafton, men det är ju mer bara för att de 

är en rolig sak för barnen. Några muslimska traditioner har vi inte, men vi har 

muslimska barn och de barnen åker ibland iväg till en moské” (Bf 1, Barnhem 1). 

 

Barnhemsföreståndaren berättar att de firar olika traditioner. Varken svenska eller kristna barn 

finns på barnhemmet, dock firas kristna och svenska traditioner. Däremot har de muslimska 

barn, men några muslimska traditioner firas inte. Även detta kan vi tolka utifrån Mudimbes 

teori, då kolonisterna och kolonisatörerna påverkar barnens medvetande genom att införa 

traditioner från sina egna kulturer (Mudime, 1999, s.127-130). Genom att fira buddhistiska, 

svenska och kristna högtider samt utesluta muslimska traditioner kan det finnas en risk att 

barnen påverkas att tro att vissa kulturer och religioner har ett högre värde än andra. Vi tolkar 

det som att införandet av olika traditioner och avsaknaden av andra, medför att västerländsk 

och thailändsk religion idealiseras (ibid) samtidigt som det ignorerar barnens mångfald. 

 Enligt Mudimbe var blotta närvaron av den nya kulturen ett skäl till att avvisa missanpassade 

personer och förvirrade sinnen i kolonialismens försök att trivialisera den traditionella 

livsstilen (ibid, s.132).  

 

Organisationen som Barnhem 2 tillhör har tydliga mål som de arbetar efter. Empowerment, 

utbildning och omfamning är organisationens grundstenar, med betoning på utbildning. 

Barnhem 1 använder sig även utav utbildning som det viktigaste verktyget för att kunna 

hjälpa barnen att förändra sin framtid. Båda barnhemmen har med hjälp av privata donationer 

lyckats skicka iväg några av de äldre barnen på universitet.  Barnhemsföreståndaren på 

Barnhem 2 berättar: 

“Sometimes I speak to my children; if you finish school you can go everywhere. But 

me, I stay here. Because this is my dream. If you want to, you can go anywhere, but 

me I cannot go because I am not like you. Me I can only do this. Small things. But I 

hope you can do great things. I ask my students like I hope they will be leaders, that 
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they will be strong leaders that can help the Karen people. We only teach things, 

maybe they can do more! More things that they can do if they finish university” (Bf 2, 

Barnhem 2). 

 

Barnhemsföreståndaren tror att utbildning öppnar upp möjligheter för barnen i framtiden, han 

ser utbildning som en nyckel till en annan värld där möjligheterna är obegränsade. Han 

hoppas att barnen en dag med hjälp av utbildning ska kunna hjälpa sitt folk på en annan nivå. 

Barnhemsföreståndarens synsätt på sitt eget liv och arbete (att ta hand om barnen, lära dem att 

bli ledare och lära dem Karen språket, Karen kultur och Karen historia) har i citatet en något 

undervärderande klang. Detta kan tolkas utifrån det dikotomisystem som uppstår genom 

kolonialismens organisation och struktur som både Mudimbe och Baaz tar upp, samt de 

motsatser som uppkommer i samband med dikotomisystemet. På barnhem 2 lever barnen 

långtifrån västerländska ideal; de lever i djungeln och sover i bambuhyddor, de odlar sin egen 

mat, lär sig bruka jord och ta hand om djur som de sedan livnär sig på. Vi tolkar att 

barnhemsföreståndaren genom organisationens grundare; organisationsledaren och 

samordnaren har fått en inblick i den västerländska kulturen och ser den som överlägsen sin 

egen. En rad jämförelser eller paradigmatiska motsatser som förespråkar västvärlden framför 

Karen levnadssätt är modernt kontra traditionellt, skrivet och tryckt istället för muntligt, 

industriell civilisation - jordbrukssamhällen, industrialismen framför naturahushållning och så 

vidare (Mudimbe, 1999, s.132-133). Även om grundarna för organisationen (Org L och Sam 

O) strävar efter att barnhemmet ska drivas utefter Karen levnadsstandard och på detta sätt 

idealiserar barnhemmet, finns det motsägelsefulla aspekter i det hela då dessa personer inte 

bor på barnhemmen som barnhemföreståndaren gör. Både Org L och Sam O lever i en 

närliggande stad där deras vardag präglas av moderna inslag, såsom tillgång till internet, 

närhet till snabbköpsaffärer, fritidsaktiviteter, gallerior, biografer och så vidare. Liknande 

inslag finns även på Barnhem 1 där barnen även där lever relativt enkelt och 

barnhemsföreståndaren bor i ett eget hus bortanför barnhemmet. Volontärerna har till exempel 

mycket mer kläder än barnen, de har personliga ägodelar med sig hemifrån som bärbara 

telefoner och mobiler. De kan lägga sig när de vill till skillnad från barnen (som i vissa fall 

kan vara i samma ålder som volontärerna), de får egna rum på barnhemmet medan barnen 

oftast sover två eller tre i samma rum och har obegränsad tillgång till dator och internet och 

barnen har vissa tider och dagar som de får samsas om en dator. 
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Arbetet som bedrivs på barnhemmen kan betraktas som ytterst omfattande. Även om många 

av barnen inte är föräldralösa utan har familjer som de kan åka hem till under vissa perioder, 

tillbringar barnen större delen av sin tid på hemmen.  Arbetet inkluderar framförallt 

barnskötning, uppfostran och utbildning. Genom att uppfostra och ta hand om barnen, får 

personalen möjlighet att påverka barnen att vilja förändra sina liv till det bättre. Informanterna 

tillfrågades vad de hade för tankar kring barnuppfostran i arbetet med barnen. 

“Den thailändska personalens synpunkter väger över våra, så att säga. För barnen ska 

uppfostras thailändskt för de är thailändska barn. Så är vi inte alltid hundra procents 

överens så får jag och NN ge vika, så att det blir thailändskt. De är barn i Thailand och 

de ska uppfostras thailändskt. Sen kanske man inte är överens om allt. Även om jag kan 

tycka att mycket gör dom bättre här, men sen är det vissa saker som jag tycker att de gör 

sämre här. Som att det ligger i kulturen här att flickor fortfarande inte är lika mycket 

värda” (Bf 1, Barnhem 1). 

 

En av volontärerna från Barnhem 1 tar upp andra kulturella skillnader i barnuppfostran som 

att man inte tröstar barnen när de är ledsna, utan låter dem gråta.      

“The thai way to deal with a conflict is so much different than what we do. ´Cause in 

Denmark we talk and talk and talk. And if one kid hit another kid, you say; oh why did 

you do that? And then he has to explain his feelings, and; oh, do you see he is sad! Here 

you ignore it. You just ignore. And for me to watch a child cry, and be all sad, but here 

it´s not that bad, and just ignore” (V 1, Barnhem 1). 

 

Från informanternas sida tolkar vi det som att det finns en strävan att hålla tillbaka på det egna 

kulturella arvet och anpassa sig efter Karen eller den Thailändska kulturen. Detta kan 

förklaras utifrån det som Baaz kallar för ”den nya politiken” som framfördes i Sverige 1998. 

Politiken innebar att Sverige skulle förhålla sig på ett nytt sätt gentemot Afrika, med 

partnerskap som nyckelbegrepp. Partnerskapsterminologin berör även bistånd och har 

implementerats av alla möjliga sorters internationella biståndsorganisationer. Partnerskap 

handlar om att sträva efter jämlikhet mellan biståndsgivare och biståndsmottagare, där dessa 

ska betrakta varandra som partners. Biståndsarbetarna ska uppmuntra och stötta 

biståndsgivarna till att ta egna initiativ och komma på egna idéer snarare än att fatta beslut, 

kontrollera och leda (Baaz, 2001, s.160-161). Utifrån partnerskapsterminologin som begrepp 

kan informanterna från Barnhem 1 tolkas som att de har försökt uppnå ett samarbete genom 

att hålla sig i skymundan och låta den Thailändska personalen och den Thailändska kulturen 

väga tyngst i frågor som gäller barnuppfostran. Samordnaren och organisationsledaren på 
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Barnhem 2, arbetar utifrån Empowerment, vilket ligger närmare till hands gällande 

partnerskapskraven. Fokus läggs på att stärka Karen folket och träna dem till att bli sina egna 

ledare. På detta barnhem arbetar inte västerländska volontärer, barnen uppfostras av varandra 

och de utsedda Karen ledarna. Informanterna från Barnhem 1 är överens om att de thailändska 

barnen är väldigt självständiga, och att man inte är så oroliga för barnen på barnhemmet. 

”Så nu när lilla NN föddes så gick många av de yngre barnen runt och bar på honom när 

knappt nacken satt fast på honom. Det skulle ju inte ske i Sverige, men han lever ju 

fortfarande” (Bf 1, Barnhem 1). 

 

Från det andra barnhemmet (Barnhem 2) framkommer en annan bild av omhändertagandet av 

barnen. Barnhemsföreståndaren berättar att han varje dag ser till sina elever, ibland oroar han 

sig för att barnen inte mår bra när de kommer hem från skolan och frågar då om barnen är 

lyckliga.  

“I stay here everyday to take care of my students. Drive them to school and    coming 

back, and check that they are well. Sometimes I´m worried my students go to school 

and see if they was hurt. They came back and we have to check - are you happy? We 

have to check them. Sometimes my students feel hurt, because they stay far away from 

their parents” (Bf 2, Barnhem 2). 

 

Informanterna har olika sätt att se kulturskillnader på. Samordnaren berättar att den asiatiska 

kulturen i vissa hänseenden försvårar arbetet med empowerment. 

 

“We think that we are going to help them stand on their own, they are gonna have a 

better future, they are gonna do this and etc, etc. When you come to an Asian culture in 

particular, they look at it from another perspective that says that your lot in life is 

already determent before you were born. And to try to go against that is meaningless, 

and to try to expect that you actually can change your life, is a waste of time (Sam O, 

Barnhem 2).  

I arbetet som bedrivs av barnhemmet, försöker de hjälpa barnen att stå på egna ben och ge 

dem en bättre framtid. Men asiaterna ser livet från ett annat perspektiv där livet redan är 

förutbestämt innan födseln och att försöka ändra detta vore meningslöst och slöseri med tid. 

Detta tycker Sam O är svårt att hantera. Barnhemsföreståndaren från det andra barnhemmet 

(Barnhem 1) tycker det är svårt med det sociala arvet som förts vidare till barnen genom 

generationer av fattigdom.  
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“... och det har man väl insett under tiden som man varit här och det som vi slås hårdast 

mot, att barn som kommer från fattiga förhållanden kommer från flera hundra års fattiga 

förhållanden där föräldrar och far och morföräldrar och flera generationer lite grann 

redan har givit upp och förmedlar det här till sina barn; att det inte går att förändra det 

här. Och genom det lite slagit sig till ro” (Bf 1, Barnhem 1). 

 

Organisationsledaren från Barnhem 2 berättar att det har funnits svårigheter med samarbetet 

mellan Karen folket och själva organisationen;  

“In the Karen culture we realized the Karen people doesn´t speak up because they´re 

not... They not presume the right to go and speak to the connect leaders. They feel that 

the director is the only one that cares, so they stay silence six to eight month about 

something the director is doing before they speak up. And so we have to go back and 

talk about it, so we get a Karen leader that we really respect and say; here is what hard 

for us, how do you do in your culture that will work better?”(Org L, Barnhem 2).     

 

Det finns andra hänseenden där partnerskapet inte fungerar idealt, detta framgår framförallt i 

följande tema Kronor, Dollar och Bath. Sett utifrån partnerskapsproblematiken finns det inom 

detta tema; Viljan att (för)ändra? aspekter som är värda att notera. Två av informanterna tar 

upp motgångar som hjälplöshet, att det inte är någon idé att försöka förändra sin situation på 

grund av det sociala arvet, eller det asiatiska deterministiska perspektivet. Detta kan utifrån 

partnerskapsproblematiken förklaras som ett misslyckande från barnhemmens sida, att de inte 

når barnen så att de kan hjälpa dem. Misslyckandet projiceras på individerna ifråga och 

upprätthåller på detta sätt stereotyper, där mottagarna betraktas som till exempel passiva och 

med bristande kapacitet (Baaz, 2001, s.166). Ur denna synvinkel, blir det barnens uppgift, 

eller utifrån det sista citatet, Karenledarnas uppgift att välja hur de mottar hjälpen de får och 

hur de använder redskapen som tillhandahålls.  

Devereuxs riktar i sin artikel (som bygger på hans erfarenheter och forskning utav 

volontärarbete) kritik mot ideellt arbete och menar att det finns ett hierarkiskt expertsynsätt 

hos organisationerna där den lokala kompetensen underskattas (Deveroux, 2008). Utifrån de 

resultat som här ovan presenterats gällande barnuppfostran pekar informanternas utsagor 

delvis åt motsatt riktning. Informanterna från de båda barnhemmen visar en medvetenhet av 

deras eget inflytande i barnens liv och försöker reducera detta. Istället lyfts de inhemska 

barnskötarna och Karenledarna fram som de som vet bäst. Enligt organisationsledaren på 

Barnhem 2 har organisationen tagit lärdom av tidigare misstag från andra organisationer, där 



                
 

 

33 

 

värdfolket å ena sidan fick styrka genom att vara sammankopplade med västvärlden. Å andra 

sidan hade de även sett förstörelse då värdfolket blev kontrollerade av väst, då man inte har 

låtit dem leda sin egen framtid. Man undervärderade deras möjligheter att leda sig själva, 

deras möjlighet att drömma och ha idéer för sitt eget folk. 

“I am glad were letting the Karen lead, I rather have the failure but then see that were 

not the one making every decision, were not the one controlling everything, you know. 

For sure I feel that we are making difference” (Org L, Barnhem 2). 

 

Barnhem 2 arbetar utifrån empowerment, där en av deras visioner är att stärka Karenfolket. 

Enligt organisationsledaren är ett av organisationens mål att barnen som bor på barnhemmet 

ska bli ledda utav olika utsedda ledare som delar barnens etniska ursprung. Därmed tolkar vi 

att Org L menar att det viktigaste är att de Karenledare som har hand om barnen på 

barnhemmet får bestämma hur barnhemmet ska drivas och att de hellre får misslyckas, än att 

de som driver själva organisationen (människor från västvärlden) går in och bestämmer hur 

Karenfolket ska bedriva verksamheten. Utifrån detta synsätt kan inte Org L betraktas som det 

som Mudimbe kallar för kolonisatör, då hennes avsikt är att lyfta fram Karen folket och låta 

dem styra verksamheten snarare än att försöka förändra barnhemmet och dess inblandade så 

att det blir västerländskt (Mudimbe 1999, s. 129). 

 

 

Kronor, Dollar och Bath. 

Organisationerna som vi varit i kontakt med har lagt stor vikt vid att biståndsgivarna ska ha en 

god insikt i vad som görs och vad pengarna som ges går till. Barnhemsföreståndaren från 

barnhem 1 berättar att barnhemmets thailändska platschef är pålitlig nog för att ha hand om 

donationerna, men att det nog skulle bli svårt för henne då hon inte har svenska kontakter att 

skaffa pengar ifrån.  

 

 “... jag tycker ju att NN, hon kan inte göra allt, men fortfarande är hon tillräckligt 

pålitlig för att använda pengarna rätt, men hon kanske skulle få svårt att få in pengar 

från Sverige i alla fall, för hon har ju inte de kontakterna” (Bf 1, Barnhem 1).  

 

Dessutom tror hon att svenska donatorer fortfarande vill ha svenskar på plats för att vara säkra 

på att pengarna kommer fram. Samordnaren från Barnhem 2 berättar att barnhemmet befinner 

sig i en unik situation då det ligger i Thailand.  
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“So we are in a unique situation here, that a lot of europeans that come here for 

vaccation or to live, we give them the opportunity to see exactly where their money 

goes” (Sam O, Barnhem 2).  

 

Detta tolkar vi utifrån Dunlaps princip som ett sätt för investerarna att se vart deras pengar går 

och om deras önskemål med donationerna har uppfyllts, för att genom det kunna avgöra om 

de i framtiden ska fortsätta donera till denna organisation. För organisationen är det av 

extremt stor vikt att hålla givare nöjda och kvar som givare i deras projekt då deras 

investerare är helt avgörande för projektets framtid. De båda organisationerna har lärt sig av 

andras misstag, att det är av stor vikt att vara ärliga och uppriktiga mot de som skänker 

pengar, men även att samtidigt kombinera detta med att vara konsekvent och stå fast vid sina 

egna visioner och principer som organisation. Många besökare som kommer barnhemmen för 

att se hur barnen har det, har egna förväntningar och bilder för sig om hur det ska se ut, än de 

som de möts av i verkligheten. 

 

”Am, we actually got a couple of comments that the children are too fat. And this is an 

interesting situation to see how people respond because it´s just about... Well it seems 

that people want them to be small and scrawny and dirty faces and shaggy clothes you 

know ” (Org. L, Barnhem 2).  

 

Det andra barnhemmet (Barnhem 1) har erfarenhet av biståndsgivare som har velat låta bygga 

en pool på barnhemmet, eller bistå med frysta pizzor till barnen. Biståndsgivare på Barnhem 2 

har enligt personalen på organisationen velat ge barnen mobiltelefoner, bestick och julmat. 

Dessa förslag har organisationerna tackat nej till, då de har ansett sakerna som onödiga samt 

att de inte har passat barnens seder och kultur. Här tolkar vi det som att våra informanter visar 

på att det även finns makt hos organisationen gentemot investerare då organisationen kan säga 

nej till ett erbjudande och istället göra en efterfrågan på andra mer nödvändigare donationer 

och informera investerarna om organisationens behov. På så sätt kan organisationen behålla 

investerare och gynna verksamheten.  Detta tolkar vi alltså som en motsägning av Dunlaps 

princip där investerarna är de enda med makt. Samordnaren från barnhem 2 nämner i 

intervjun att det är ofta som västvärlden ger pengar till utvecklingsländer alldeles för lätt, utan 

krav på uppföljning, motprestationer eller liknande.  
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“I think we give away too much money, without any                                       

expectations; oh that poor country in Africa need some money!  Let´s give them a 

building this year. And we do. And it is us taxpayers who pays for it. It´s our money in 

that poor African country” (Sam O, Barnhem 2) 

 

Han anser att man inte hjälper människor genom att bara ge dem saker och göra allt åt dem. 

Genom att arbeta med empowerment får biståndsmottagarna ett eget ansvar över sina liv. 

 

“If they want something out in the home, we don´t go; oh! you need that, here´s the 

money! No, we say; send in the proposal, show us the receipts, show us why you are 

going to use it, and after you do all that we will give it to you. You will give us the 

receipt and you don´t get anymore. And that helps empowering them, to go; oh! they 

really mean business, they expects us to do what´s right and they expect us to be 

honest” (Sam O, Barnhem 1). 

 

Samma informant menar att det även kan vara lätt för många organisationer att bli bekväma 

och säga; ”Vi behövs här, och vi kommer alltid att behövas här så länge vi ger något”. Om 

man bara fokuserar på att ge saker, pengar eller hjälp så kommer man aldrig att bli klar, 

behovet kommer enligt Sam O att vara oändligt så länge inte mottagarna lär sig att ta hand om 

sig själva och stå på egna ben. Båda barnhemmen är beroende av donationer, och det är 

samordnaren från barnhem 2 och Barnhemsföreståndaren från barnhem 1 som har hand om 

kontakterna och insamlingarna av dessa åt respektive barnhem.  

 

“Min och NNs huvudsakliga uppgift, det är ju att se till att vi håller världen medvetna 

om att vi finns, så att vi kan få folk att hjälpa. För vi lever ju helt och hållet på privata 

donationer. Så att vi måste ju hela tiden se till att det finns en vilja att hjälpa oss” (Bf 1, 

Barnhem 1). 

 

Bf 1 beskriver detta arbete som en uppgift att hålla världen medveten om att barnhemmet 

finns så att det alltid finns en vilja att hjälpa, eftersom de helt och hållet lever på privata 

donationer. Barnhemsföreståndaren från det andra barnhemmet (barnhem 2) försöker ständigt 

att förbättra barnhemmet och berättar att de odlar egna grönsaker så att de inte längre behöver 

använda pengar till detta. 

 

 “Another thing is go to land, grow vegetable because we have to buy vegetable, but 

now we have land. That´s why we don´t have to buy. Our money is saved for other 

things, we try to do our place better” (Bf 2, Barnhem 2). 

 

“In only three years we are already dropping the budget that we give them for food. 

They´re actually sustaining themselves with vegetables. That´s been very cool” (Org L, 
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Barnhem 2). 

 

 

Vi har i föregående tema tagit upp begreppet partnerskap inom biståndssammanhanget, som 

bör präglas av jämlika relationer mellan biståndsgivarna och biståndstagarna. Strävan efter 

jämlikhet har i praktiken visat sig vara långt ifrån problemfri (Baaz, 2001, s.161). Detta 

jämför vi framförallt med vad gäller barnhemmens ekonomiska angelägenheter. Vi tolkar det 

som att det är de västerländska biståndsarbetarna som enhälligt har hand om de donerade 

pengarna, distribuerar dem och kontrollerar dem. Inom biståndet finns ekonomiska 

ojämlikheter och en maktasymmetri där biståndsmottagarna är underpriviligerade, då det är 

biståndsgivarna som bestämmer reglerna för hur arbetet bedrivs (Baaz, 2001, s.165). Tolkat 

utifrån koloniseringens process tenderar organisationerna även att införliva ett västerländskt 

ekonomiskt perspektiv att bedriva verksamheterna utifrån (Mudimbe, 2005, s.130) genom att 

de ekonomiskt ansvariga inom organisationerna är västerländska. Organisationerna får in 

pengar genom donationer, och det är organisationsledaren från barnhem 2 och 

barnhemsföreståndaren från barnhem 1 som bestämmer, kontrollerar och godkänner vad 

pengarna ska gå till.  

 

Biståndsgivarna har oftast en etablerad kontakt med de ekonomiskt ansvariga på respektive 

barnhem. Vi tolkar det däremot inte som att organisationerna strävar efter att uppnå en 

västerländsk ekonomisk standard på barnhemmen, snarare motsäger sig informanternas 

utsagor detta. Barnhem 1, utgår ifrån att barnen ska uppfostras Thailändskt, vilket inte 

inkluderar något materiellt eller ekonomiskt överflöd. Barnhem 2 har en tydligt markerad 

ekonomisk standard, som är anpassad efter Karen folkets levnadsstandard. Barnen lever under 

enkla förhållanden i djungeln, där marken brukas på olika sätt för att barnhemmet ska vara så 

självförsörjande som möjligt. Det dikotomisystem och paradigmatiska motsatsbegrepp som 

har skapats genom koloniseringens struktur där till exempel jordbruk och natura hushållning 

förknippas med underutveckling och den tredje världen, kontra västvärlden som förknippas 

med utveckling, industri och massproduktion (Mudimbe, 1999, s.131) stämmer inte överens 

med de tankar som organisationerna har. Västvärlden förknippas inte som något överlägset 

eller åtråvärt i detta hänseende.  Båda barnhemmen har tackat nej till gåvor från 

biståndsgivare, som är förknippade med västerländsk kultur, eller västerländskt överflöd så 
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som fryst pizza, mobiltelefoner och pool. 

 

Öst blir Väst, väst blir öst. 

De två barnhemmen är uppstartade utav västerlänningar och har etablerat sig på thailändsk 

mark. För Barnhem 1 har detta inneburit ett behov av att ha thailändsk personal på plats som 

förstår sig på thailändska lagar och regler, den invecklade byråkratin och framförallt det 

thailändska språket. 

 

“Sen har vi ju NN vår thailändska platschef. Det är hon som ansvarar med kontakten 

med barnens anhöriga, myndigheter, skolor, sjukhus och allt sånt. För det skulle inte vi 

klara av. Det är för mycket byråkrati på thailändska som inte vi, även om vi idag kan 

prata thai så kan vi inte flytande thai. Och det är lite beroende på hur du pratar, med 

vem du pratar... Så vi har ju trampat i klaveret några gånger” (Bf 1, Barnhem 1). 

 

Platsen där barnhemmet ligger beläget tillhör ett buddhistiskt tempel, som låter organisationen 

hyra marken. Barnhemsföreståndaren från det andra barnhemmet berättar hur denne 

tillsammans med organisations ledaren (Org L) åkte runt i en bil i bergen och letade efter en 

bra plats att starta upp ett barnhem på.  

 

“She talked with her friend in Australia. And arrive many paper, saying can you 

help with the land? Sponsor us with land? Many friends started to think about me, start 

to pay money. Many people pay money and we can get this land. And we took pictures 

and send to them. Thank you very much that you helped us about the land. Because is 

your land. You come here anytime because it is your land! We bought this land, the 

landpaper we gave to [Org L] and everything. It belongs to our team” (Bf 2, Barnhem 

2). 

 

Enligt Org L från Barnhem 2 kostade marken 440 000 bath, medan den andra organisationen 

som hyr marken endast betalar en symbolisk summa på 10 000 kronor om året, enligt Bf 1. 

Vi tolkar Bf 1 som att arbetet hon och hennes man utför är beroende av att det finns thailändsk 

personal på plats. Att hyra marken kostar nästan ingenting, men att driva verksamheten är 

betydligt svårare utan hjälp från thaipersonal. För Bf 2 på det andra barnhemmet tolkar vi det 

som att situationen var omvänd, då Bf 2 var beroende av hjälp från Org L och omvärlden för 

att överhuvudtaget få tillgång till land.  

 

Mudimbes teori om koloniseringens organisation och struktur, har applicerats på ovanstående 

tema. I detta sammanhang kan barnhemmens (försök) att köpa och hyra mark för att kunna 

bedriva verksamheterna, tolkas som den första processen i ledet av att förvandla icke 
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europeiska områden till europeiska (Mudimbe, 1999, s.129). Barnhem 1 hyr dock endast 

marken och det går därför inte helt att betrakta detta som att organisationen skulle ta över 

mark. Dock har land ägarna inget inflytande vad gäller barnhemmet. Barnhem 2 har köpt 

Thailändsk mark och det är organisationen som äger denna. Genom att erhålla mark, 

domineras det fysiska rummet av dem som Mudimbe kallar för kolonisatörer (ibid). Detta 

innebär att det är organisationerna i fråga som har företräde att bestämma hur barnhemmen 

skulle se ut (byggnadsmässigt) och hur de ska drivas. De båda barnhemmen har byggts utifrån 

Thailändsk och Karen standard, väl medvetna val från organisationernas sida, vilket kan 

förstås utifrån barnhemmens strävan att uppfostra barnen thailändskt och Karen, vilket 

emellertid fortfarande var organisationernas val. 

 

         I temat Viljan att (för)ändra, tog vi upp hur kulturella skillnader kan ta sig i uttryck inom 

barnhemmen. Dessa kulturella skillnader har i detta tema en särskild betydelse. För de 

västerländska biståndsarbetarna handlar det inte enbart om att försöka anpassa sig till den 

Thailändska kulturen, den Thailändska kulturen har blivit åtråvärd för några av 

biståndsarbetarna. Barnhemsföreståndaren från barnhem 1 uppskattar det lugna tempot i 

Thailand och volontären V 2 har lärt sig att bli mindre kräsen, samt att inte reagera på små 

saker. 

 

 

“Min syn på väldigt mycket har förändrats, som exempelvis barnuppfostran. Jag tror att 

jag är lugnare här för att man lär sig att ta efter thailändarna, man behöver inte stressa, 

man får saker gjort ändå. Även om jag visste det innan så levde jag inte så, men jag har 

insett att man behöver inte så mycket för att vara lycklig” (Bf 1, Barnhem 1). 

 

 “Jag skulle vilja ha med mig mycket av barnuppfostran hem och jag skulle vilja vara 

mindre kräsen hemma. Men jag tror också att det är svårt med vissa saker att behålla när 

man kommer hem, för det blir ett helt annat liv” (V 2, Barnhem 1) 

 

Detta tolkar vi som att Bf 1 och V 2 inte bara har ett ödmjukt förhållningssätt gentemot den 

Thailändska kulten, som vi har presenterat i tidigare teman. De har anpassat sig och hållit sig i 

bakgrunden så att den thailändska personalen får ta det yttersta ansvaret att sköta 

barnuppfostran. Ovanstående citat tolkar vi som att de även har anammat thailändska inslag i 

arbetet och låtit den bli en del av deras vardag. V 2 kan tänka sig att använda sig utav de 

erfarenheter hon har gjort på barnhemmet hemma i Sverige. Dock tror hon att det kan bli svårt 

eftersom livet hemma ser annorlunda ut. Utifrån denna synvinkel är det inte bara 
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biståndsmottagarna medvetanden som blir påverkade av kolonisatörer och kolonister 

(Mudimbe, 1999, s. 129), då resultatet ovan visar att det finns en ömsesidig påverkan där även 

kolonisterna och kolonisatörerna blir påverkade av biståndsmottagarna och den omgivning 

som de befinner sig i. 

 

I tidigare tema har vi även tagit upp att barnhemmen lägger stor vikt vid utbildning. 

Barnhemsföreståndarna tror att utbildning utgör en central del i att få barnen att förändra sina 

liv, eller snarare att utbildning ger en möjlighet att kunna göra det. För Barnhem 1 läggs störst 

tyngd på det engelska språket i undervisningen. Ett krav för volontärerna som kommer och 

arbetar på barnhemmet är att de undervisa engelska i skolan där barnen går. På barnhem 2 

läggs störst tyngd på att barnen ska lära sig karenspråket, karenkultur och historia, då barnen 

redan lär sig thailändska och engelska i skolan.  

En av volontärerna berättade att hon ansåg att det är väldigt viktigt att lära ut engelska till 

barnen, när hon fick frågan om varför det var viktigt svarade hon; 

 

 

“För att de får bättre jobb. I alla fall här på Phuket så lever många på turismen och om 

de kan engelska så är det mycket lättare för dem. Och de vill verkligen lära sig engelska. 

De har ju lärare som inte kan engelska på deras skolor. Jag är inte världens bästa i 

engelska, men ändå är jag bättre än deras engelskalärare” (Vol 2 Barnhem 1). 

 

 

Utifrån Mudimbes teori om kolonialismens organisation och struktur kan undervisningen på 

Barnhem 1 tolkas som ett sätt för kolonisterna och kolonisatörerna att påverka barnens 

medvetande. Genom utbildning och framförallt det engelska språket tror personalen att barnen 

får en bättre framtid och använder sig själva som redskap för att hjälpa barnen, då de har 

kunskaper i engelska. På detta sätt tolkar vi även att den västerländska kulturen idealiseras i 

arbetet med barnen, genom att engelska förespråkas framför barnens modersmål (Mudimbe, 

1999, s.129-130). Sett utifrån ett större perspektiv behöver nödvändigtvis inte undervisningen 

på barnhemmen tolkas som att det engelska språket och den västerländska kulturen 

idealiseras. Undervisningen kan istället utifrån turismens utbreddhet på Phuket förstås som ett 

sätt att hjälpa barnen att få arbete i framtiden. Tolkningen av att det engelska språket och den 

västerländska kulturen idealiseras på barnhemmet förstärks av att personal på Barnhem 1 inte 

kan thailändska. Detta gäller framförallt volontärerna men även västerländsk personal som  

har arbetat på barnhemmet i nästan tio år, har inte lärt sig att prata thailändska flytande. 
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“But you have to learn some words. Well, you don´t have to, but it is really nice if you 

do. ´Cause when the children are not in school, they are here, and this is their home. 

Ofcourse they have to practice english all the time, but still they are children. They 

speak thai, and sometimes language is a problem. It´s not like we can´t handle it but we 

do not understand when they have a conflict, you will not understand unless you see 

something and it is obvious” (Vol 1, Barnhem 1).  

 

  

Sammanfattning av Empiri och Analys 

I tabellen nedan har vi sammanfattat resultatet från intervjuerna och analysen utifrån 

postkolonialism. I den vänstra kolumnen; NGOs presenteras studiens informanter som 

biståndsarbetare (kolonisatörer) och volontärer (kolonister) Informanterna har tilldelats dessa 

titlar tolkat utifrån Mudimbes teori, beroende på vilka arbetsuppgifter de har (se 

teoriavsnittet). De övriga tre kolumnerna föreställer koloniseringens organisation och struktur 

som i teoriavsnittet har sammanfattats till tre huvudsakliga punkter, dessa är i tabellen är 

markerade med fet text. Under dessa rubriker har vi tagit upp olika punkter där vi utifrån 

Mudimbes teori har tolkat det som att biståndsarbetarna och volontärerna på olika sätt genom 

sitt arbete organiserar och omvandlar kolonier så att de till slut blir europeiska i grunden 

(Mudimbe, 199, s.129). Den sista rutan i det högra hörnet har lämnats tom, då vi tolkar det 

som att volontärerna inte bidrar till att införliva ett västerländskt ekonomiskt perspektiv i 

verksamheten. 

 

 

NGOs                     Kolonialismens organisation och struktur 
(non-govermental 

organizations) 
Processen att 

exploatera kolonier, 

genom att ta över 

mark. Dominans 

över det fysiska 

rummet 

Politiken som 

används för att kuva 

lokalbefolkningen 

och förändra dess 

medvetande 

Införandet av ett 

västerländskt 

ekonomiskt 

perspektiv 

Biståndsarbetare 
(kolonisatörer) 
Bf 1 (Barnhem 1) 
Org L (Barnhem 2) 
Sam O (Barnhem 

2) 

Köper Thailändsk 
mark med hjälp av 

donationer. 

Är ej bosatta på 
barnhemmen. 

Pratar Engelska inte 

thai 

Kristendom 
Empowerment 

Undervisning 

Införandet av 
västerländska 

traditioner 

Låter inte inhemsk 
personal ha hand om 

ekonomi.  

 

Volontärer 
(kolonister) 
V 1 (Barnhem 1) 
V 2 (Barnhem 1) 
Bf 2 (Barnhem 2) 

Bor lite finare än 
barnen. Äger dyra 

saker (bärbar dator, 

mobiltelefon) och 
behöver inte följa 

Undervisning 
(förespråkar 

engelska) 

Inför västerländska 
traditioner. 
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samma regler som 

barnen. Pratar ej Thai 
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8. Slutdiskussion.  

En fråga vi ställt oss inledande med detta arbete är varför Tsunamikatastrofen 2004 sticker ut 

givar mässigt? Var det på grund av katastrofens vidd och omfattning? Att det var så många 

Asiatiska medborgare som fick sina liv krossade? Hur mycket spelar det in att det var en 

katastrof som utspelade sig i ett västerländskt semester paradis och på så sätt även drabbade 

västvärlden och västerlänningar? Röda korset har stor erfarenhet av insamlingar till olika 

ändamål och de vet att ju mer de kan personifiera hjälpbehovet, desto mer stöd får de. När det 

kommer till just tsunamikatastrofen och de drabbade främst i Thailand var det många som 

kunde identifiera sig med de drabbade. Kanske kände man någon som var där, eller någon 

som kände någon, eller kanske hade man själv varit där, om inte då katastrofen inträffade så 

kanske tidigare och på så sätt fick en personlig koppling till platser, hotell, personal eller 

liknande som drabbades. Det är svårt att säga exakt vad det var som gjorde att denna katastrof 

rörde västvärlden så djupt som det gjorde. Anledningarna är många och många gånger även 

personliga.  

 

En fråga vi nu i efterhand ställer oss är om motivet till det enskilda engagemanget är av 

relevans? Vår studie visar att önskan om att vilja hjälpa krisdrabbade efter en katastrof kan 

komma sig av ett flertal anledningar. Man kan ha egna personliga anledningar då man själv 

eller någon närstående drabbats. Man kan hjälpa i syfte att erhålla erfarenheter kopplat till 

exempelvis en utbildning. Eller man kan helt enkelt känna att man själv lever i ett ekonomiskt 

överflöd och vill dela med sig till de som har det mindra gott ställt. Valet att arbeta som 

volontär eller som biståndsarbetare i just Thailand uppfattar vi som inte direkt kopplad till 

tsunamikatastrofen, utan att man snarare väljer att arbeta som volontär utifrån egna personliga 

motiv. 

 

Vi har kommit fram till att det som verkligen är intressant att studera och som enligt oss bör 

utforskas mer är där emot hjälpandets konsekvenser. De organisationer som vi mött i arbetet 

med denna studie brister båda i långsiktig planering och betänkande angående verksamhetens 

långsiktiga påverkan på både de personer som verksamheten kommer i kontakt med och 

hjälper, men även på den aktuella populationen i stort (Karenfolket och thailändarna). Ingen 

av organisationerna talade om planer på uppföljning på de barn som bor hos dem. På vilket 
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sätt kommer detta att påverka barnen när de flyttar ut från hemmet? Det ena barnhemmet har 

lagt stor fokus vid att vara självförsörjande och att barnen får lära sig olika sätt som de själva 

sedan kan använda sig av för att uppnå försörjning, som exempelvis tvål och schampo 

tillverkning eller andra hantverk. Medan det andra barnhemmet endast lägger fokus på att 

förse barnen med en möjlighet till utbildning. Hur kommer barnen klara en anpassning 

utanför barnhemmet? Det anser vi vara en relevant fråga, en fråga som verksamheterna dock 

inte verkar ha ställt till sig själva ännu då det inte finns några planer på uppföljning av barnen 

efter att de lämnat hemmet. Utan uppföljning av de insatser som görs i verksamheterna är det 

svårt att fastställa om och hur arbetet påverkar barnen.  

  

De båda barnhemmen som studien utgår ifrån är beroende av ekonomiska donationer för att 

kunna bedriva sina verksamheter. Den ena organisationer konstaterar i vår intervju med dem 

att de; står och faller med sina givare. Precis som Dunlap säger i sin princip(se teoriavsnitt) så 

är det investerarna som styr och så även i detta fall. Donatorerna är fria att gå vidare till andra 

eller nya projekt att rikta sina donationer till när de så känner för det. Men vad händer då med 

de redan påbörjade projekten? Givarna må vara de som bestämmer vart insatser kan göras och 

hur mycket som kan göras i en verksamhet. Men arbetet med bistånd är mer invecklat än så. 

Biståndsorganisationer påverkas av både extern press så väl som interna processer(Lewis & 

Kanji, 2009, s.15). Länder vars hjälp skall ges har en stor betydelse i hur och om arbete kan 

utföras. Thailand är ett land där organisationerna för denna studie har känns sig välkomna 

med sina verksamheter och det har fungerat bra för dem att bedriva det hjälparbete som de 

avsett, bortsett från mindre administrativa vägbulor då Thailand är kan betraktas som ett 

mycket korrumperat land med – i vissa fall – extremt mycket pappersformalia. Efter 

Tsunamikatastrofen var dock Thailand tillsammans med Indien de enda två drabbade länderna 

vars regeringar tackade nej till internationell hjälp utöver det allra mest nödvändiga, så som 

vatten, mat, hälsovård och tillfälligt tak över huvudet
9
. Vad deras anledning till detta var är för 

oss okänd, inte heller anledningen till att de släppt på den ställningen nu senare och tillåtit 

statligt obundna organisationer att starta verksamheter i landet har gjorts offentlig. Vår 

uppfattning är att det är till mestadel fördelaktigt för ett land att låta små internationella 

                                                

9. DN.se, 2011-02-28 16:04:51 

Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/sverige/oronmarkta-gavopengar-ett-stort-problem-for-hjalporgan 
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organisationer komma in i länder och hjälpa till med ett specifikt problemområde för att 

underlätta för det drabbade landet. Frågan är dock hur fördelaktigt det är för landets 

befolkning i det långa loppet? Så länge andra länder och organisationer kommer in och tar på 

sig ansvaret för vissa problem, finns inget direkt påtryck på landets egen regering att göra 

större ändringar i landets styre för att reducera problemområden. Thailand hade förmodligen 

med hjälp av en jämnare ekonomisk fördelning av landets resurser mer eller mindre kunnat 

eliminera behovet av utländska hjälporganisationer inom vissa humanitära områden. Hade 

landet exempelvis lagt fokus och resurser på att utveckla ett socialt trygghetsnät med sociala 

försäkringar liknande det man finner i Sverige med socialtjänst, ekonomiskt bidrag och så 

vidare, hade man haft möjligheterna att skapa förutsättningar för långsiktiga förändringar som 

hade hört landet till och inte varit beroende av möjligheten att utförarna flyttar på sig till ett 

annat land.  

 

I ett land som Thailand där det finns en oerhört orättvis fördelning av resurser 

inom befolkningen, fråntas den rika överklassen sitt ansvar att hjälpa de fattiga och varför 

skulle de hjälpa, när människor från andra länder istället tar hand om problemen.  

Detta anser vi kan leda till en underskattning av den lokala kompetensen. Vi anser att vissa av 

studiens informanter underskattar den lokala kompetensen avseende ekonomiska frågor och 

förmågan att hantera pengar. Däremot har man stort förtroende till den lokala kompetensen 

när det kommer till frågor som barnuppfostran, vilket tar sig uttryck i att organisationen låter 

den inhemska personalen ha fullt ansvar och sista ordet gällande denna fråga. Utifrån det 

resultat som studien visar pekar det på att de två olika organisationerna ändå är medvetna om 

att så länge de finns i landet och tillhandahåller sina verksamheter så kommer det att finnas ett 

behov av dem. Detta har lett till att de båda organisationerna har som mål att i framtiden inte 

längre vara behövda på plats och att ansvar lämnas över till den lokala befolkningen.   

Vi anser att omvärlden bör ställa högre krav på de som arbetar som volontärer, 

då vår studie visar på en kravlöshet gällande volontär arbete. Organisationernas 

biståndsarbetare och volontärer saknar i stor utsträckning utbildning och kvalifikationer för 

det de arbetar med. Det finns stora brister gällande språkkunskaper i arbetet med barnen. Det 

enda krav som ställs på volontärerna är att deras engagemang ska vara i en viss tidsperiod då 

de är på plats. När denna tid är över har de inte krav på sig att fortsätta sitt engagemang utan 

kan åka hem och lämna problemen bakom sig.  
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9. Förslag på fortsatt forskning. 

Med denna studie har vi en önskan om att lyfta frågor som vi anser vara värdefulla i fortsatta 

diskussioner inom ämnet. Vi skulle vilja se en fortsatt kritisk diskussion som tar upp olika 

aspekter inom humanitärt frivilligarbete inom bistånd för att öka en medvetenhet inom ämnet. 

Framförallt vore det intressant att göra vidare longitudinella uppföljningsstudier där man 

följer barnen, för att se hur det går för dem i framtiden samt att undersöka om de påverkas och 

i sådana fall på vilket sätt de påverkas av det västerländska inflytandet i det ideella 

biståndsarbetet på barnhemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
 

 

46 

 

 

 

10. Källförteckning. 

Bauman, Z (2000) Globalisering Lund: Studentlitteratur AB 

 

Denscombe, M (2010) Forskningshandboken, för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

 

Eriksson Baaz, M (2003) ”Biståndet och partnerskapens problematik” I Louis & McEachrane 

(red.) Sverige och de Andra: Postkoloniala perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Kvale, S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

 

Lewis, D & Kanji, N (2009) NON-gowernmental organisations and development.  

New York: Routledge  

 

Mudimbe, V.Y (1999) ”Diskurs om makt och kunskap om de andra. Markinalitet och 

koloniseringens struktur.” I Eriksson, E, Baaz, M & Thörn, H (red) Den postkoloniala 

paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. s. 129-152 Nora: Förlag nya doxa 

 

Polman, L (2008) Kriskaravanen, vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår. Stockholm: 

Leopard förlag. 

 

Artiklar: 

Devereux, P (2008) International volunteering for development and sustainability: outdated 

paternalism or a radical response to globalization? Development in Practice, 18 (3), 357-

370(14) 

 

Jönsson, H, J (2010) Beyond empowerment: Changing local communities. International 

Social Work May, 53 (3), 393-406 

 

Razack, N (2009) Decolonizing the pedagogy and practice of international social work. 

International Social Work January, 52 (1), 9-21 

 

Övriga källor: 

Hon ger utsatta barn nytt hopp, hämtad 2011-05-24 
http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar2010/article12574571.ab  
 

225.000 människor omkom i tsunamin, hämtad 2011-05-03, 

http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/asien/thailand/article308361.ab  
 

FAKTA: I jordbävningens spår – land för land, hämtad 2011-04-16, 

http://www.expressen.se/nyheter/1.161129/fakta-i-jordbavningens-spar-land-for-land 
 
Öronmärkta pengar ett stort problem för hjälporgan, hämtad 2011-02-28 

 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/oronmarkta-gavopengar-ett-stort-problem-for-hjalporgan 

http://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar2010/article12574571.ab
http://www.aftonbladet.se/resa/resmal/asien/thailand/article308361.ab
http://www.expressen.se/nyheter/1.161129/fakta-i-jordbavningens-spar-land-for-land
http://www.dn.se/nyheter/sverige/oronmarkta-gavopengar-ett-stort-problem-for-hjalporgan


                
 

 

47 

 

 

Connect 3 e, hämtad 2011-03-14 

http://www.connect3e.org 
 

Barnhem, hämtad 2011-02-06 

www.barnhem.org 

 
 

 

Bilaga 1. Intervju guide – Svensk 
 

 

Teman                                                
 

 

Bakgrund 

 

 

 

 

Barnhemmet 

 

 

 

 

Engagemang 

 

 

 

 

Arbetet 

 

 

 

 

 

Förväntningar kontra verkligheten 

 

 

 

 

Kulturella aspekter 

 

 

 

 

 

Thailand                   

 

 

 

Följdfrågor 
 

Utbildning 

Yrke 

Hur kom du till Thailand?            

 

      

Om organisationen 

Barnhemmet bakgrund 

Dagliga verksamheten.   

 

 

 

Personlig drivkraft? 

Har arbetet lett till personlig påverkan?          

 

 

 

Arbetets grundstenar 

Varför är arbetet viktigt? 

Varför behövs det? 

Gör arbetet skillnad? 

 

 

Stämde de överens? 

Har ni stött på motgångar? 

Något speciell lärdom du tar med dig hem?           

 

 

Barnuppfostran 

Kulturella skillnader och/eller traditioner 

http://www.connect3e.org/
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Religion 

 

 

Enligt sida är Thailand inte längre sett som 

ett fattigt land i behov av humanitärt 

bistånds hjälp. Vad är och hur ser din bild 

ut av Thailand?                   

 

 

 

Bilaga 2. Inervju gudie - Engelsk 

 

Themes 

 
Your background 

 

 

 

 

The home for children 

 

 

 

 

Engagement 

 

 

 

 

 

The work 

 

 

 

 

 

 

 

Expectations vs. reality 

 

 

 

 

 

 

Cultural aspects  

 

 

 

 

 

 

Thailand. 

 

 

 

 

 

 

Supplementary questions 
 

Education 

Profession 

How did you end up in Thailand? 

 

 

About the organization 

The home for children’s background 

Daily activities 

 

 

 

Personal drive 

Has the work effected you personaly? 

 

 

 

The foundation of the work 

Why is it important? 

Why is it needed? 

Does it make a difference? 
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Did they match? 

Any setbacks? 

Anything in particular that you have 

learned and want ´s to bring with you 

home? 

 

 

 

Child rearing 

Cultural versatility and traditions 

Religion 

 

 

 

According to sida(Swedish international 

development agency) Thailand is no longer 

seen as a poor country in need of 

humanitarian economic aid.  

What is you take on that?  

How do you see Thailand? 
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Bilaga 3. Informations brev till informanterna.  
 

We are studying our final year in the Social Work Program and we are visiting Thailand in 

order to finish our bachelor thesis. We arrive at the 1st of April and we will stay for five 

weeks and we would like to interview people who work in orphanages. 

 

Before we say anything more, we would like to give you some basic information about 

our study: 

The purpose of our research is to illuminate the individual engagement within humanitarian 

relief work among employees and volunteer workers in Thailand. 

 

The interview 

If you are interested to take part in our study, we would like to interview you. The 

conversation will last no longer than one hour and if you do not mind, we would like to record 

the interview by using a Dictaphone which we will bring. 

 

The purpose of recording the interview is due to scientific reasons, in order to secure that your 

information is not interpreted faulty when we accumulate the material. Naturally, the 

recordings will be deleted after usage. By recording the interview you have the choice of 

pausing the tape, if there is any information which you might not wish to be recorded. 

 

Confidentiality 

Any text in the study will be created in a way that makes it impossible to get personal 

information about you and/or identifying you. 

All written and stored personal information will be strictly secured and not handed over 

to anybody else. 

You are in charge! 

This means that all information in the interview is based on your wishes. You can stop the 

interview whenever you want (for example; before, during, after). If you complete the 

interview and later regret sharing information, you can contact us and we will delete your 

contribution in the text, or parts of it, in case there are certain parts that you do not wish to be 

in the report. 

 

We would really like for you to take part in our study. If you have any questions, please do not 

hesitate to contact us. 

Best regards 

Anna and Nicole 

anna.fransson@hotmail.com 

nicoleheed@hotmail.com 

mailto:anna.fransson@hotmail.com
mailto:nicoleheed@hotmail.com
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