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Sammanfattning 

 

Det har visat sig att det finns över åtta miljoner barn som bor på barnhem och 

att endast en av fem barn är föräldralös. Engagemang för social arbete och 

barns rättigheter utgör utgångspunkter i denna studie samt att göra skillnad. 

Syftet med studien är att undersöka bakgrunder och förklaringar till att barn 

bor på barnhem i Sydostasien men också till att söka svar på hur omsorg 

tillgodoses av personal. Vidare syfte är att analysera hur god hälsa ter sig på 

barnhemmet. Undersökning har en kvalitativ ansats och baseras på två 

metoder. Kvalitativa intervjuer har genomförts under en period av fem 

veckor. Den andra delen av det insamlade materialet består av dagliga 

ickedeltagande observationer, där det iakttogs utan att delta i det som skedde. 

Tematisk analys är den analysmetod som använts i undersökningen. 

Resultatet visade indikationer på att den vanligaste bakgrunden till att ett barn 

bor på barnhem är att föräldrarna inte själva tycker de kan ge barnet ett bra 

liv. Med bra liv menade de tak över huvudet, mat för dagen och möjlighet till 

utbildning, sjukvård och tandvård. Några av slutsatserna på bakgrunden till 

att barn bor på barnhem överensstämmer också med tidigare forskning. 

Områdena omsorg och god hälsa skilde sig markant från vad som framkom 

av intervjuerna och med resultatet från observationerna. Detta kan förklaras 

genom att ha en förståelse för att intervjupersonerna kan ha olika platser i 

hierarkin samt förstå intervjupersonernas vilja att vara till lags för att påvisa 

en acceptabel utsida för omvärlden. Slutligen kan de påvisbara skillnaderna 

bidra till en inte så gynnsam framtida hälsa för barnen. 
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Förord 

 

Vill här rikta mitt tack till Umeå Universitet och till min handledare Margaretha Uttjek för 

möjligheten jag fått att ge tillbaka och genomföra denna studie som en motpol till att jag 

semestrat i Sydostasien under de senaste 25 åren. Jag har alltid med facit i hand sett barnhem 

och barn som bor på barnhem genom ett tunnelperspektiv. Genom att möjligheten till fältresa 

som volontär blev till verklighet så öppnades mina dörrar i tunneln och min syn fick nya 

vinklar. Vill också självklart rikta ett stort tack till barnhemmet som tog emot mig med öppna 

armar, personalen som alla ställde upp på att intervjuas och observeras. Sist men inte minst så 

går min största tacksamhet till de små barnhemsbarnen som alla välkomnade in mig i dess 

gemenskap. Det har också gjort mig till en bättre människa och mor som i sin tur säkert 

kommer att avspegla sig i mitt arbete, till mina barn, mina närstående och mina bekanta. Vi 

kan inte göra allt men alla kan göra någonting. 

 

                                                                                                                                     Charlotte 
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1. Inledning  

Van Doore (2016) beskriver att det finns över åtta miljoner barn boende i olika sorters former 

av barnhem och att det verkar som om fyra av fem av dessa barn inte är föräldralösa. Många 

av dessa barn är tagna från sina familjer och sålda till barnhem för att tjänas pengar på. Van 

Doore (2016) benämner i sin artikel dessa barn på engelska som ”paper orphans” och det 

diskuteras om detta kan klassas som barnhandel. Ordet paper orphans används för att 

identifiera barnen som hanterats till konstgjort föräldralösa. Van Doore (2016) menar med 

detta att barnen sätts som föräldralösa på barnhem för att barnhemmen ska kunna räkna in 

dem i statistiken. Detta kan i sin tur vara ett sätta att utnyttja systemet för 

turistvolontärsbyråer att få betalt för att västerlänningar ska få vara volontärer som i sin tur 

betalar till barnhemmen för att de ska ta emot volontärerna. Detta ger också vinst för 

barnhemmet så det blir ett stort globalt problem, barn utnyttjas återigen och också denna 

gången i ekonomiskt syfte (Van Doore, 2016). På barnhemmet i fråga för studien så var det 

aldrig aktuellt med adoption av barnen utan barnen bodde på okänd framtid på barnhemmet.  

Något som Van Doore (2016) också tar upp i sin artikel är benämningen ”child laundering” 

eller rakt översatt till ”barntvätt” Det är en beskrivning av illegal barnhandel och 

omvandlandet av ett barn, från ett barn med föräldrar till ett barn redo att adopteras bort, de 

görs om till lagliga adoptioner men på ett icke lagligt sätt. Illegala adoptioner konstrueras för 

att det är så hög efterfrågan på barn från rika västerlänningar (Van Doore, 2016). Dessa 

adoptioner blir inte regelrätta adoptioner på en gång menar Van Doore (2016) utan barnen tas 

eller köps oftast från sitt hem och flyttas tillfälligt till ett barnhem som en slags 

mellanplacering. Slutplaceringen om rätt köpare dyker upp blir en mer laglig adoption av 

barnet. Van Doore (2016) påpekar dock att långt ifrån alla dessa barn blir adopterade utan får 

bo kvar och exploateras ytterligare på och av barnhemmet.  

Frågan till varför barn är på barnhem är central för undersökningen. En undran om barnen är 

oönskade barn eller om de bara kommit till världen på fel plats, i fel tidpunkt eller på grund av 

fel omständighet. Under den fem veckor långa fältpraktiken på ett barnhem i Sydostasien sågs 

många mixade barn, med mixade barn avser jag att den ena föräldern är från det aktuella 

landet i Sydostasien och den andra är av utländsk härkomst. Funderingar jag hade var om det 

fanns barn boende på barnhemmet som kommit till av tillfällig semesterkärlek, om barn som 

hade en far boende utanför landets gränser skulle stå för flertalet av barnen på barnhemmet. 

Var dessa barn överrepresenterade på barnhemmet och kanske en av bakgrunderna till att barn 

bor på barnhem? 

 

Childhood (2019) påvisar en bild av att det i vissa fall är så att modern inte har kunnat 

försörja sitt barn och väljer då att placera barnet på ett barnhem för att det ska få tak över 

huvudet, mat, kläder och skolgång samt hälso- och sjukvård. Barnhemsboende är något 

Childhood vill minska på, barn som separerats från sina föräldrar utsätts oftare för våld, 

exploatering och vanvård (Childhood, 2019). Parrish (2012) beskriver begreppen ”absolut 

fattigdom” och ”relativ fattigdom”, med absolut fattigdom menas avsaknad av alla de 
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nödvändiga resurserna som behövs för att en människa ska överleva och den relativa 

fattigdomen påvisar den norm som gäller vid en viss tidpunkt för ett visst samhälle. Fattigdom 

har stor betydelse för hur ett barns omsorg tillgodoses och hur ett barns framtida hälsa 

kommer att se ut. Enligt forskning som Van Doore (2016) tar upp så har just fattigdom en 

betydande roll, att föräldrar erbjuds pengar och löften om att deras barn ska få ett bättre liv 

mot att ge upp sitt barn, att ta det steget är stort. FN beskriver fattigdom som:  

 

Ett tillstånd som kännetecknas av en allvarlig brist avseende grundläggande mänskliga 

behov, vilket inbegriper mat, rent dricksvatten, sanitära förhållanden, hälsa, tak över 

huvudet, utbildning och information. Detta är inte enbart beroende av inkomst utan 

även av tillgång till olika tjänster. (s 336) 

 

Under tiden för fältstudien fick jag berättat till mig om flera fall där polisen omhändertagit 

barn som utsatts för i många fall en extrem misär och/ eller svår misshandel både psykiskt och 

fysisk av en eller flera närstående. Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander 

(2006) tar fasta på att det är befintligheten av regelbunden fysisk kontakt emellan ett barn och 

dess vårdnadshavare som avgör om en anknytning utvecklas. Vidare menar Broberg et al. 

(2006) att då innebär det också att misshandlande och/eller vanvårdande föräldrar till 

spädbarn också bidrar till att spädbarnet utvecklar en anknytning till dem. Sedan kan det 

debatteras om detta betyder att barnet och dess föräldrar haft det bra ihop, det kan vara bättre 

om barnet får bo på annat boende om omsorgen inte kan tillgodoses på ett acceptabelt sätt 

(Broberg et al., 2006).  

 

Under fältpraktiken på barnhemmet i Sydostasien och med över 25 resor till just länder i 

Sydostasien i bagaget så började frågorna komma och många kretsade kring barns omsorg och 

hälsa. Det visade sig att det finns lite forskning och konkret information i hur personal på 

barnhem upplever att de bidrar till omsorgen och hur de anser att en god hälsa ska tillgodoses. 

Jag frågade mig, kunde det finnas stora glapp mellan verkligheten och barnens rättigheter till 

ett bra liv? Broberg et al. (2006) trycker på vikten att bygga en trygg anknytning, är en bra 

omsorg och en god hälsa också viktigt frågade jag mig? Landet för min undersökning har 

skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas 

för i folkmun. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn 

och 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna (Unicef, 2018). Jag 

kommer att koppla min undersökning till några av de bestämmelserna.  

2. Problemområde 
 

Omsorg och hälsa kan skilja sig mycket åt beroende på var vi i världen befinner oss och då 

avser jag omsorg och hälsa för barn som inte bor med sina familjer. Van Ijzendoorn et al. 

(2011) skriver om de problem som finns att observeras hos barn som tillbringat många år på 

barnhem, såsom exempelvis sämre fysisk tillväxt och en lägre begåvning. Med största 

säkerhet påpekar Van Ijzendoorn et al. (2011) att detta beror på att barnen bott i en 

institutionell miljö, något som också kan kopplas till anknytningsteorin och då Broberg et al. 

(2006) påpekar vikten av en bra anknytning. Under tidigare resor och på fältresan 
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observerades brister i vård av barns tänder och sår samt en inte så sund syn på barns vikt. 

Både en mycket låg vikt men också för hög vikt till och med fetma hos många av de små 

barnen kunde observeras. Under artikel 3 i barnkonventionen beskrivs det att barnets bästa 

ska beaktas i alla beslut som rör barn (Unicef, 2018). Stor ansats låg till grund för att söka 

svar på hur det kom sig att dessa barn bodde på barnhemmet, bakgrunden till varför just de 

befann sig där. Childhood är en organisation som arbetar för att minska barnhemsboende i 

världen, de vill att andra alternativ prövats först (Childhood, 2019). De lägger stor vikt i om 

det verkligen är för barnets bästa att bo på ett barnhem. På hemsidan för Childhood (2019) 

anger FN riktlinjer för omvårdnad av barn, att fattigdom och brist på utbildning inte ska anses 

som skäl nog att placera barn på institution.  

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka bakgrunder till att barn bor på ett barnhem i Sydostasien. 

Vidare syfte är att söka svar på hur en grupp anställda på ett barnhem beskriver omsorgen de 

ger barnen och hur de beskriver barnens hälsa. 

 

2.2 Frågeställning 

 

• Vilka bakgrunder kan finnas till att barnen bor på barnhemmet enligt 

intervjupersonerna?  

• Hur kan omsorgen av barnen te sig enligt intervjupersonerna? 

 

• Hur anser intervjupersonerna att barns behov av god hälsa tillgodose? 

 

3. Begreppsförklaring 
 

Omsorg är för mig ett omfattande men viktigt ord, Bris (2019) som står för Barnens Rätt i 

Samhället skriver om omsorg och anger att: ”Barn har rätt till omvårdnad och skydd. Barn har 

rätt till en utveckling i samspel med människor som har en förmåga att förstå barnet och 

barnets behov. Barn har rätt att bli bemötta med kärlek och respekt”. 

Jag har använt mig av begreppet god hälsa och ordet hälsa kan ha olika definitioner. 

Folkhälsomyndigheten (2019) använder sig av WHO:s (Världshälsoorganisationens) mål och 

definition. ”Enligt WHO:s konstitution är målet att alla människor ska uppnå högsta möjliga 

hälsa, där hälsa definieras som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

Anknytningsteori kan definieras som om en individ står i förbindelse med en högre enhet 

(Broberg et al., 2006). Här ligger tyngden i att något mindre och i detta fall ett barn hänger 

ihop med något starkare och större som här kan vara en förälder, det beskriver det 

känslomässiga bandet. Vidare beskriver Broberg et al. (2006) att anknytningsteorin förklarar 

processen som i sin tur är summan av bandet mellan barnet och den som vårdar barnet. 

Jerlang (2008) hänvisar till hur John Bowlby (1996) har sammanfattat sin teori: 

 

Det som jag av praktiska skäl kallar anknytningsteori är ett sätt att begreppsliggöra 

människors tendens att skapa starka känslomässiga band till vissa speciella människor 

samt ett försök till förklaring av de många former av emotionell olycka och 

personlighetsstörning, bland annat rädsla, vrede, depression och emotionell 

distansering som ofrivillig separation och förlust ger upphov till. (s.154)  

 

Enligt Jerlang (2008) är anknytningsteorin en teori som handlar om betydelsen av den 

känslomässiga anknytningen och om relationsprocesser, separation samt förlust. Något som är 

av stor vikt menar Jerlang (2008) är den trygga basen, det är den plats där det lilla barnet 

tryggt kan utforska världen från, barnet har vetskap om att det kan vända tillbaka till sin 

trygga bas för att få känslomässigt stöd och tröst när det behövs.  

 

Broberg et al. (2006) förklara vad som är förenat med känslomässiga band under just 

begreppet anknytning. Där finns en varaktighet över tid och en uppmärksamhet som riktas 

mot en specifik person som inte är utbytbar. Banden har en stark känslomässigt samband för 

personen och det utmärkts av att personerna söker sig till varandra. Det uppstår också ett 

starkt obehag om det uppstår en ofrivillig separation de två emellan. Kritik har riktats mot 

anknytningsteorin menar Broberg et al. (2006), att teorin skulle stå för en för enkelspårig 

inriktning med huvudfokus på relationen mellan mor och barn, att denna relation skulle vara 

de enda av betydelse. Vidare kunde dock förklaras att så var inte fallet, Broberg et al. (2006) 

visar på att anknytningsteorins fader Bowlby bara inte hade valt att i första hand fokusera på 

betydelsen emellan barnet och de övriga yttre relationerna. Broberg et al. (2006) beskrev 

också tecken som gör förhållandet till en anknytningsrelation, att den som är anknuten också 

söker efter tröst och trygghet men också beskydd hos den andre. Om nu barnet får det så 

utvecklas troligen en trygg anknytning men om närhetssökande inte leder till att barnet får 

beskydd och trygghet så kan det leda till en otrygg anknytning (Broberg et al., 2006). 

Trygghet har en betydelse av att det lilla barnet kan lita på att föräldern beskyddar barnet och 

finns där för barnet. 

 

Det finns olika typer av anknytningar, en mer trygg anknytning har skapats av att 

vårdnadshavaren varit tillgänglig och förstående mot det lilla barnet (Broberg et al., 2006). 

Barnet har då fått tilltro till att föräldern finns där för barnet och på så sätt kunnat söka tröst 

och skydd. Barnet vågar öppet visa sina behov och känslor för sin förälder. Broberg et al. 

(2006) nämner också kritik som riktas mot att anknytningsteorin inte lyfter fram vikten av 

barnets tillskott till interaktionen i sin relation med föräldern utan endast väljer att fokusera på 
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förälderns roll. Det visade sig inte stå för den hela sanningen utan anknytningsteorin bortser 

inte barnets roll utan har bara valt att fokusera ifrån förälderns bidrag (Broberg et al., 2006). 

Tecken på en otrygg anknytning kan vara att barnet påvisar aggressivitet och att barnet då 

försöker visa på ilska, detta är för att förhindra att bli lämnad i framtiden. Broberg et al. 

(2006) beskriver att balansen mellan trygghetssökande och att vara utforskande är störd vid en 

otrygg anknytning. För att säkerhetsställa sin egen överlevnad behöver barn ha en eller flera 

nära relationer till omvårdande vuxna, detta beskriver Broberg et al. (2006) behövs långt upp i 

åldrarna samt att när barnet blir äldre blir beskydd i händelse av fara ännu viktigare detta trots 

att anknytningen blivit lite mer osynlig.  

 

Broberg et al. (2006) tar upp viktiga aspekter angående ett barns kritiska period, med kritisk 

period menas att ett visst beteende inte utvecklas alls om det inte stimuleras och då under en 

viss avgränsad period. Det framkom också att barn som bor på en institution i minst sex 

månader och är yngre än två och ett halvt år och som vistas med personal som arbetar enligt 

ett rullande schema löper en större risk att hämmas i sin utveckling mot goda 

anknytningsrelationer enligt Broberg et al. (2006). Barnet kan få svårigheter att utveckla och 

behålla känslomässiga relationer och det kan bidra till svårigheter att reparera den förmågan i 

framtiden. Här pratas om en känslig period och inte om en kritisk period då en skadad 

förmåga att utveckla goda anknytningsrelationer inte drabbar alla (Broberg et al., 2006). 

 

Just för barn på barnhem påpekar Jerlang (2008) att barn kan utveckla vidare känslomässiga 

problem, detta för att barn som bor på barnhem kan komma med ett bagage av stora 

separationer och svek och mötas av en än mer otrygg tillvaro. Personalen är kanske inte 

samma som då barnet ankom till barnhemmet och också att det byts ut personal under dygnets 

olika timmar menar Jerlang (2008) kan bidra till att barnet blir ändå mer osäkert. Vidare 

påpekar Jerlang (2008) att det vore extra viktigt på barnhem med att arbeta för att försöka få 

till en mer primärpedagog för varje barn som kan fungera som en trygg bas för det enskilda 

barnet. Om ett barn inte får en bra sammanhållen tid av återkommande kontakt med en eller 

flera trygga personer under sina första år så kommer barnet i framtiden få svårt att själv 

utveckla anknytningsrelationer. Broberg et al. (2006) menar på att fönstret för denna 

utvecklingsuppgift stängs någon gång hos barnet mellan två till tre års ålder. Sedan pekar Van 

Ijzendoorn et al. (2011) ut ytterligare problem för barn som bor på barnhem, barnen fråntas 

möjligheten till att utveckla goda anknytningar mycket på grund av att det är så många barn 

som ska dela på uppmärksamheten av de få vuxna på ett barnhem. Att barnhemmen är 

underbemannade är också en sida av problemet, lägg sedan till bristen av rätt utbildad 

personal till summan så kan det bli till en förståelse för hur svårt det är för barn på barnhem 

att erhålla en god anknytning (Van Ijzendoorn et al., 2011). 

 

Det finns påtagligt många reaktioner hos ett barn vid separationer och det går här att utskilja 

tre fasspecifika reaktioner hos barn som är mellan ett till tre år. Den första reaktionen Broberg 

et al. (2006) beskriver är protest, där barnet reagerar med upprörd förvåning när föräldern 

försvinner, här finns hopp om att föräldern ska återvända och barnet anstränger sig för att åter 

få kontakt med föräldern. Denna första fas kan ge rädsla, ilska och upprördhet för barnet och 

varar ofta mellan några timmar till en vecka (Broberg et al., 2006). Den andra fasreaktionen 
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står för förtvivlan, här reagerar barnet med inåtvändande gråt och är ofta tystare. Fasen kan 

beskrivas för barnet som sorgsam, barnet reagerar med tillbakadragenhet och visar på 

hopplöshet, detta kan vara från några dagar till flera veckor. Losskoppling är den tredje fasen, 

det är den mest smärtsamma fasen för barnet, Broberg et al. (2006) beskriver fasen som ett 

smärtsamt inre drama för barnet. Symtom kan här vara att barnet inte känner igen föräldern 

och gråter växelvis med att stirra tomt ut i ingenstans, barnet kan visa på en oförmåga att visa 

känslor.  

 

Det viktiga anknytningssystemet bör enligt Broberg et al. (2006) kopplas ihop med några 

andra viktiga beteendesystem. Här kan nämnas omvårdnadssystemet som är ett system där 

barnet visar på behov av exempelvis tröst och vårdnadshavaren svarar på barnets önskan med 

att använda sig av något omvårdnadsbeteende såsom tala lugnt, ta upp barnet i famnen eller 

krama barnet. Broberg et al. (2006) menar på att detta system är av en ojämn relation, barnet 

får och föräldern ger. Ett annat viktigt system är rädslosystemet, det innefattar beteenden och 

reaktioner som exempelvis kamp och flykt. Sällskaplighet är också ett viktigt system att 

koppla ihop med anknytningssystemet, det innebär enligt Broberg el al. (2006) alla slags 

tecken på exempelvis sympati och vänlighet, exempelvis sällskaplighet kan göra så det lilla 

barnet vill börja umgås med andra barn men också med vuxna.  

5. Tidigare kunskap  
 

Att vara volontär och åka som volontärturist ut i världen på barnhem har ökat markant menar 

Rotabi, Roby och McCreery Bunkers (2017). Trots att forskning och erfarenheter tydligt visar 

på att familjehemsplaceringar har så många fler fördelar än barnhemsliknande institutioner så 

fortsätter många länder i världen att stödja och engagera sig i institutionsboenden (Rotabi et 

al., 2017). Läkarmissionen (2019) beskriver volontärturism som att en västerlänning under en 

kortare tid ger av sin tid och kraft för att hjälpa människor i utsatta situationer, att det är ett 

socialt ansvarstagande som inte genererar lön eller ekonomisk vinning. Rotabi et al. (2017) 

försöker bena i för och nackdelar med volontärturismen inom socialt arbete och beskriver ett 

problem med att volontärernas vilja att hjälpa och dess empati för barnen kan bli till en 

exploatering av barnen som de egentligen skulle finnas till för. Att volontärturismen kan spela 

på våra känslor och behov att hjälpa barnen menar Rotabi et al. (2017) bara har fokus på att 

tjäna pengar. Ett stort problem är att barnen ofta får korttidsvolontärer och på det sättet skadas 

mer av den tillfälliga extra uppmärksamheten och kärleken. Visst finns det också fördelar med 

att få volontärer, Läkarmissionen (2019) beskriver att volontärer som verkligen vill hjälpa en 

organisation kan hjälpa till med så mycket mer än att vara med barnen. Här menas att det 

behövs hjälp med hushållet, matsituationer, underhåll av områdena och exempelvis hjälp med 

simlektioner för barnen. Detta kan ge en indirekt hjälp och ett tillskott för barnen, även om 

inte volontärerna är i direktkontakt med barnen (Läkarmissionen, 2019).  

 

Volontärserviceföretagen har fått en mycket stor del av den ekonomiska vinsten så pengarna 

hamnar inte där de egentligen borde menar Rotabi et al. (2017). Många volontärer vet inte att 

barnhem inte består av föräldralösa barn utan ca 80 - 90 % av barnen har minst en eller två 
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föräldrar i livet. De flesta barnen bor på dessa barnhem på grund av föräldrarnas fattigdom, 

drogproblem och prostitution. Rotabi et al. (2017) beskriver att det också förekommer att 

barnhemmen ger en betalning till föräldrarna för att placera deras barn på barnhem. En annan 

vinkling vi får på föräldralösa barn är den som media matar oss med, bilder från barnhem och 

då på föräldralösa barn från alla världens hörn, vi har lätt att ta till oss av det vi utsätts av från 

olika medier och detta är på både gott och ont menar Edlins (2015). Historier som vi 

socionomer kommer få höra och se, det kommer nog med stor säkerhet att göra intryck på oss 

i våra framtida arbeten med barn. De kan också sen i sin tur påverka oss i våra 

barnutredningar så det i slutändan kan ses i våra beslut. Edlins (2015) beskriver att det görs 

filmer som porträtterar omhändertagna barn på olika sätt som i sin tur sätter sina spår på 

människor som arbetar inom socialt arbete. Barn har oftast inget eget självbestämmande utan 

det görs utav oss vuxna, vi bestämmer vad som är bäst för barnet. Edlins (2015) anser att vi 

påverkas av hur filmindustrin avbildar ett föräldralöst barn i en stigmatiserande form, att vi 

omedvetet tillskriver det vi ser som en viss sanning. Här ligger en utmaning i att söka svar på 

hur det ser ut för barn på barnhem, hur omsorgen och barnens hälsa ter sig i verkligheten.  

 

Något som jag vill belysa som en del av omsorg är inställningen till våld, i en undersökning 

som fokuserar på barns egen syn på våld, mobbing och straff beskriver Chokprajakchat, 

Kuanliang och Sumretphol (2014) ur ett genusperspektiv hur flickor utsätts för mer våld än 

pojkar och att flickorna är mer rädda för att bli utsatta för våld. I exempelvis Thailand tror 

många på fysisk bestraffning av barn som en del i uppfostran och omsorgen, att begås en 

felaktig handling så ges ett straff så barnet ska överväga bättre nästa gång om det är värt 

straffet eller om det är bättre att avstå från handlingen helt. I undersökningen framkom det att 

pojkar och flickor tycker lika, när de gjort något dåligt så förtjänar de att bestraffas. Enligt de 

svar Chokprajakchat et al. (2014) utläste så svarade barnen att de dock tycker att det är ok att 

göra vad som helst för att försvara sig själva och nästan alla är rädda för att bli utsatta för 

någon våldsamhet men om någon slår dig så ska du slå tillbaka.  

 

God hälsa ses som något viktigt för alla människor, problemet kommer tydligt fram i ljuset 

när Firestone, Punpuing, Peterson, Acevedo-Garcia och Gortmaker (2011) beskriver att i en 

undersökning utförd i Thailand visade det sig att ungefär 8% av de undersökta barnen var 

överviktiga och 28% visade på undervikt och ca 20% var kortare i längd än normalt. De 

överviktiga barnen fick en för kaloririk kost och de undernärda hade då fått för lite näringsrik 

mat (Firestone et al., 2011). Resultatet blev att det var en mycket större risk att barnen skulle 

lida av undernäring än av fetma. Här finns två nyckelfaktorer att ta med i beräkningen för hur 

ett barn ska må och det är den sociala och den fysiska miljön barnet lever i. Med den sociala 

miljön menar Firestone et al. (2011) exempelvis den socioekonomiska statusen, normer och 

medias inflytande på människor såsom exempelvis snabbmatsreklam. Med den fysiska miljön 

menas tillgången på rent vatten, renlighet i allmänhet, mat och transportmöjligheter (Firestone 

et al., 2011).  

 

Van Ijzendoorn et al. (2011) beskriver att barn som bor på institutioner eller barnhem lider i 

större utsträckning av känslomässig försummelse. Författarna frågar sig om en tidig 

institutionaliserat boende för ett barn kan ge oåterkalleliga själsliga ärr? Detta då det är 
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bevisat att barn på barnhem lever i en mindre vårdande och stimulerande miljö som behövs 

för en normal tillväxt och för en sund psykologisk utveckling, här behövs en god omsorg för 

att främja en god hälsa (Van Ijzendoorn et al., 2011). Vidare påvisar också Van Ijzendoorn et 

al. (2011) att barn som är uppväxta på barnhem eller liknande oftare lider av traumatiska 

utvecklingsförseningar och att detta får konsekvenser som följd, att det är starten på en 

avvikande utvecklingsväg. Vanligt som kan uppstå är också minskad fysisk tillväxt såsom låg 

vikt eller kortare längd samt att barnen oftare får en kognitiv försening som språksvårigheter 

(Van Ijzendoorn et al., 2011). Barnen kan påvisa stora känslomässiga sår och de upplever ofta 

svår separationsångest, de lever med en stor osäkerhet kring nya vuxna, barnen behöver hitta 

nya trygga personer att knyta an till för att klara sig i framtiden rent känslomässigt Summan 

menar Van Ijzendoorn et al. (2011) kan bli att barn som uppvisar olika nedsättningar och 

dysfunktioner påverkas av det rent intellektuellt, personligt och det kan speglas i deras 

framtida beteende.  

 

Lite forskning finns från utsagor från barnhemsbarnen själva men författaren Emond (2009) 

skriver om barnhemsbarn i Kambodja och fokuserar då på hur barnen själva upplever det är 

att bo på barnhem. Nästan alla barn gav likartade svar såsom att det goda livet börjar när de 

har vuxit upp och då de kan själva bestämma över sig själv. Vidare svarade de också att de 

kommer få ett bättre liv då de bor på barnhem för där kan de få möjligheten att studera och 

lära sig engelska. Det framkom av barnens berättelser att barnen ser på världen utanför som 

en teater som spelar en farlig värld och att barnhemmet skyddar dem från den världen. 

Barnhemsbarnen beskriver sig själva som att de är lyckliga att vara barnhemsbarn då de får bo 

ihop med så många andra barn, de använder sig av uttrycket att de är bröder och systrar 

(Emond, 2009). Barnen ställer upp och försvarar varandra om och när det behövs och de 

fokuserar på att det är många fler bra möjligheter med att bo på barnhem istället för att ta upp 

och se på det negativa. 

6. Egen förförståelse  
 

Undersökning startades under en fältpraktik termin tre på socionomprogrammet. Jag tog där 

och då tillfället i akt åkte till Sydostasien för en fem veckors fältstudie. Där fick jag en chans 

att ge tillbaka och jag upplevde att jag dragit otrolig stor nytta av de grundläggande generella 

kunskaper för Sydostasiens religioner, traditioner och kultur som jag besitter. Wikström 

(2009) menar på att det kan uppstå moraliska dilemman i kulturmöten. Här ligger vikt i att 

forskaren ska ha en mer kulturspecifik kunskap i kommunikation och etikförståelse i det 

aktuella landet för att förenkla forskningsprocessen. Vikt ska läggas i att agera på ett etiskt 

försvarbart sätt med personer med en annan kulturell bakgrund, här efterlyser Wikström 

(2009) en interkulturell kompetens. Personalen på barnhemmet sa uttryckligen att det var så 

skönt att jag redan visste så mycket om vett och etikett och om rätt och fel så det underlättade 

definitivt anpassningen under fältpraktiken. Under fältresan till barnhemmet i Sydostasien så 

uppdagades det hur felaktig min syn på volontärturism och hur snäv synen på att vara volontär 

egentligen var. Min kunskap och allt jag trodde mig veta om barnhem i Sydostasien visade sig 

vara felaktigt och inte alls verklighetsförankrade. Det som tidigare ansetts som en sanning 

visade sig vara något helt annat. 
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7. Metod 
 

Undersökningen har grund i fenomenologisk ansats, Fejes och Thornberg (2009) beskriver 

fördelen med fenomenologisk ansats vid kvalitativ forskning som att forskaren får produktivt 

fram vad de viktigaste delarna är av det som granskas i undersökningen. Här ligger fokus på 

interaktionen emellan det mänskliga medvetandet och objektet i fråga, vi får en bild av 

verkligheten såsom vi upplever den (Fejes & Thornberg, 2009). Till grund för forskningen låg 

intervjuer men också ett flertal observationstillfällen. 

 

7.1 Barnhemmet 
 

Barnhemmet där datainsamlingen ägt rum var spunnet ur ett gammalt barnhem, grundaren 

startade sin verksamhet redan under börjar av 90 – talet. För några år sedan hade de blivit för 

trångbodda så ett nytt hus kom till av donerade pengar, i nuläget har barnhemmet plats för 100 

barn. På tidpunkten för undersökningen bodde det över 80 barn på barnhemmet och det var 12 

personal. Barnhemmet var uppdelat i två våningar, de minsta bodde nere och de äldre uppe, 

det fanns ett stort kök och en matsal, många sovsalar och en barnkammare. Det fanns flera 

kontor och en reception men också ett musikrum, ett bibliotek, ett legorum, läkarrum och ett 

stort samlingsrum. Hela barnhemmet hade många öppna ytor för lek och spring både ute och 

under tak, det fanns mycket leksaker både inomhus och utomhus.   

 

7.2 Datainsamling 

 

Datainsamlingen har bestått av både kvalitativa intervjuer av barnhemmets personal och 

dagliga observationer av barn på barnhemmet samt ett antal observationer av personal när de 

genomförde sitt dagliga. När kvalitativa intervjuer används som metod kan det ses som om 

forskaren ser världen genom andra människors ögon (Bryman, 2018). Intervjuer av personal 

och observationer av barn och personal utgör det insamlade materialet. Kvalitativa intervjuer 

har använts för att få en inblick av intervjupersonernas syn på omsorg och hälsa och att få ta 

del av dess erfarenheter kring och om barnhemmet. Intresset i kvalitativa intervjuer beskriver 

Bryman (2018) ligger i att få ta del av intervjupersonens ståndpunkter. Vidare så är kvalitativa 

intervjuer flexibla och följer lätt intervjupersonens svar om de går åt olika riktningar, Bryman 

(2018) menar på att kvalitativa intervjuer ofta genererar mer fylliga svar och de tenderar 

också att bli mer detaljerade något som var viktigt under samtalen med intervjupersonerna.  

 

Under fem veckor så samlades material till denna kandidatuppsats, en planering med 

direktören för barnhemmet gjordes upp i starten av praktiken. Jag presenterades på ett stort 

morgonmöte där alla anställda var närvarande, mitt syfte med vistelsen och med 

undersökningen klargjordes först på engelska och efter det också översattes till landets språk 

för de av personalen som inte helt förstod engelska. Det som försvårade var just språket, det 

var två av intervjupersonerna som inte kunde många ord på engelska som var intervjuspråket. 

I de två intervjuerna, en med en man och en med en kvinna hjälpte en av personalen till som 

tolk vid samtalen. Denna utvalda tolk var den av personalen som behärskade engelska bäst 
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och hade själv läst engelska på universitet och då hade lättast att översätta frågorna på ett mer 

flytande sätt. Starten av intervjuerna blev efter en vecka på fältpraktiken, detta för att försöka 

skapa en mer tillitsfull relation. Jag ville att de anställda skulle få tid att bygga ett 

grundförtroende för mig och min kommande insats. Bryman (2018) menar på att det ligger 

stor vikt i att uppnå en tillitsfull relation mellan forskaren och intervjupersonen för det 

fortsatta arbetet ska bli så bra som möjligt. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det viktigt att 

få till en stimulerande interaktion mellan forskaren och den intervjuade personen påpekar 

Fejes och Thornberg (2009). Vid direktintervjuer ansikte mot ansikte som intervjuerna 

genomfördes på så kommer forskaren långt med ett leende och ögonkontakt (Bryman, 2018). 

 

Intervjuerna har mest liknat spontana samtal då det behövde passa in i det dagliga arbetet. Här 

kallas intervjutekniken som användes i forskningen för ostrukturerade intervjuer, Bryman 

(2018) beskriver att där har den som intervjuar en intervjuguide istället för ett intervjuschema. 

Det kan exempelvis vara enkelt uppsatta teman eller bestå av mer allmänna frågeställningar, 

ofta utformade på ett mer informellt sätt (Bryman, 2018). Just ostrukturerade intervjuer 

beskriver Fejes och Thornberg (2009) passar bra om forskaren använder sig av 

fenomenologisk ansats. Här startade intervjuerna med en utgångspunkt ur enkla stödord för att 

i största mån säkerhetsställa att det väsentliga skulle besvaras. Intervjuerna var korta och 

delades ibland upp på två olika tillfällen, allt för att passa in i personalens dagliga arbete.    

 

Mestadels har det i undersökningen ställts öppna frågor, det kändes bra för då kunde 

intervjupersonerna få svara med sina egna ord och de behövde inte använda sig av förvalda 

ord (Bryman, 2018). En risk med att använda sig av öppna frågor är att intervjuaren kan ställa 

frågor på lite olika sätt samt också registrera svaren på olika sätt menar Bryman (2018). 

Viktigt under intervjuerna var att noga hålla fast vid grundstödord för att minimera risken för 

att registrera svaren på olika sätt. Sedan var det också lättare att hålla kortare och likadana 

frågor till alla då språket blev lite av en svårighet. Jag hade som jag tidigare beskrev ingen 

regelrätt intervjuguide utan bara korta stödord nedskrivna längst fram i mitt intervjublock, 

orden var: varför placerade, barnhemmet syfte, omvårdnad, kärlek, hälsosituation och dagliga 

rutiner. 

 

Tekniken för dokumentationen blev nedskrivning för hand av svaren, det tog tid men att spela 

in hade inte varit ett bra alternativ på grund av alla barn som pratade, skrek och sjöng överallt. 

Kan hända att det varit bättre att boka upp ett tyst rum och spela in alla intervjuer och 

transkribera materialet senare i min ensamhet på hotellrummet men jag ville störa personalen 

så lite det gick. Som jag skrev tidigare fick också intervjuer delas upp i två delar vid avbrott. 

Jag fick verkligen fokusera på att anteckna snabbt och frågade om igen för att säkerhetsställa 

att ett citat blivit rätt citerat. Översättningen genomfördes direkt så nedskrivningen blev på 

svenska för att inte behöva ta det steget senare i processen för jag var rädd att tappa den rätta 

tråden i det intervjupersonen sagt.  

 

Deltagande observationer var den andra halvan i undersökningen, med observationer menar 

Bryman (2018) att man kan observera människors beteende direkt och inte behöva förlita sig 

på några metodiska verktyg. Innan första observationen ägde rum så hade den verkställande 
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direktören informerat för undersökningens syfte för personalen och all personal hade gett sitt 

godkännande till att medverka i att observeras i sitt dagliga arbete. Barnen i fråga hade dock 

inget själv att säga till om enligt den verkställande direktören utan hen bestämde för alla barn. 

Under artikel 12 i barnkonventionen, en demokratiartikel står det beskrivet att barn har rätt att 

uttrycka sina åsikter, barn ska ses som subjekt med rätt till en egen mening som också ska 

respekteras (Unicef, 2018). Här anser jag att barnen hade kunnat bli tillfrågade av 

barnhemmets direktör om de ville medverka i och under mina observationstillfällen. 

Observationerna har varit mycket spontana för att inte störa personalen och barnen eller på 

något sätt påverka dem i deras lek, aktivitet eller i en syssla de genomförde. Observationer 

genomfördes under personalens dagliga rutiner exempelvis morgonsysslor, matsituationer, 

disk, städ, påklädning och kvällsrutiner. Observationerna var av formen bekvämlighetsurval, 

jag fick hålla tillgodo med de ur personalen som arbetade på de dagar jag arbetade vilket var 

olika dagar varje vecka. Bryman ( 2018) beskriver bekvämligheturval som att forskaren helt 

enkelt väljer de personer som råkar finnas tillgängliga när forskningen äger rum. Under 

observationerna av barnen och personalen så har fokus legat på omsorg och hälsa som båda är 

mycket breda begrepp. Jag önskade här få klarhet i om det som personalen uppgav i de 

kvalitativa intervjuerna gick hand i hand med det som kunde observeras bortom orden. Den 

position som hållits under observationerna är av en ickedeltagande observationstyp, har 

iakttagit men inte deltagit i det som sker (Bryman, 2018). Ostrukturerade observationer har 

varit modellen, inte använt något observationsschema. Har som Bryman (2018) beskriver det 

skrivit ner hur observationspersonerna beter sig i sin miljö sett ur ett omsorgsperspektiv och 

ur ett hälsoperspektiv och då fått en mer narrativ beskrivning av deras beteende.  

 

7.3 Urval 
 

Under fältplaceringen på barnhemmet så var det möjligt att intervjua alla de 12 personal som 

arbetade med och för barnen. Så något urval till intervjuerna behövdes inte tas utan samtliga i 

personalgruppen intervjuades. Perlinski (2009) menar på att det är bäst att göra en 

totalundersökning men inte ofta möjligt. Så de intervjuade består av hela personalgruppen på 

det aktuella barnhemmet. Bryman (2018) beskriver population som den enhet forskaren vill 

forska på och om. Intervjupersonerna var alla som hade med barnen att göra, allt från 

barnhemmets vaktmästare och chaufför, musikansvarige, grundaren av barnhemmet och 

verkställande direktören men också all övrig personal som utförde de mer omsorgsliknande 

uppgifterna. Det blev styrkan i intervjuerna, att få med hela bredden av erfarenheter på alla 

olika plan från ett barnhemsboende. Alla valde att delta, de var åtta kvinnor i åldrarna 25–67 

och fyra män i åldrarna 23–50. Personalen som arbetade på barnhemmet hade alla olika 

bakgrunder till varför de arbetade på barnhemmet och det inkluderade många olika 

arbetstitlar, det var flera av de yngre i arbetslaget som själva varit barnhemsbarn på samma 

barnhem de nu valt att arbeta på.  

 

Bortfall som Bryman (2018) tar upp har inte uppstått, alla tolv intervjupersoner har svarat på 

alla frågor och de utvalda för observation har alla ställt upp att observeras. Till 

observationerna fanns inget förutbestämt antal men ett stort spann i ålder och kön både bland 

barnen och ur personalgruppen, allt för att få en bredare bild med fokus på omsorg och hälsa. 
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Det samlade materialet blev drygt 40 sidor nedskrivet intervjumaterial och ytterligare 40 sidor 

med observationsmaterial. Urvalet till observationerna av barnen bestod av ett 

bekvämlighetsurval, de barn som fanns tillgängliga på aktuella arbetsdagar fick helt enkelt bli 

de som observerades (Bryman, 2018). Det var dock olika barn varje arbetsdag för att även där 

få en bredd i ålder och kön. Bryman (2018) beskriver vikten av att genomföra observationerna 

vid olika tidpunkter på en dag för att exempelvis inte observera samma person vid samma 

tidpunkt, detta för att undvika felaktiga intryck som kan bli bestående. Viktigt var att få 

barnen som skulle observeras bekväma, att det kändes bra för barnet och att få till en tillitsfull 

relation till varandra.  

 

7.4 Analysförfarande 

  

Här har analysmetoden inspirerats ur fenomenologisk ansats där materialet analyserades och 

erfarenheter och upplevelser togs tillvara på (Fejes & Thornberg, 2009). Strategin här var att 

ta tillvara orden och tolka bortom dem. Slutsats att dra ur det som analyserades blev att de 

intervjuade sagt en sak och en helt annan sak kunde tolkas ur det som observerats vid 

observationstillfällena. Tematisk analysmetod är den analysmetod som använts vid denna 

undersökning. Arbetet började med en snabb skumläsning av det insamlade materialet och 

dagen efter gjordes en djupare totalgenomläsning av texterna, detta för att lättare kunna hitta 

gemensamma teman ur texterna. Då sammanfördes liknande meningar så kallade koder från 

materialet under de adekvata temaorden. Bryman (2018) beskriver att teman grundar sig på 

just koder som forskaren identifierat i sina anteckningar men också ur alla 

observationsanteckningar. Ur intervjumaterialet kom det tydligt fram tre stora teman som 

kunde bidra till att ge svar på frågeställningarna. I observationsmaterialet hittades två teman 

med underkoder som ytterligare gav ett brett kompletterade material att arbeta vidare med. 

Detta skulle visa sig bli ett bra komplement till den övriga forskningen och litteratur i ämnet 

(Bryman, 2018).   

 

7.5 Etik 

 

Att genomföra intervjuer och observationer kräver att forskaren följer vissa etiska riktlinjer. 

Det finns fyra viktiga huvudkrav att förhålla sig till, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet beskriver Vetenskapsrådet (2002) innebär att forskaren ska informera de 

som blir berörda av forskningen angående forskningens syfte, viktigt är att informera 

deltagarna vilka villkor som finns för de som ska delta. Inför denna undersökning 

informerades det om att deltagandet var frivilligt och att de berörda när som helst kunde ändra 

sig eller helt ångra sin medverkan och att då skulle det som sagts strykas (Vetenskapsrådet, 

2002). All information kring undersökningen, syftet med undersökningen, frågeställningen 

och allt kring fältplaceringen gavs till den verkställande direktören och de övriga anställda på 

engelska. I nästa led så översattes det som sagts på det lokala språket för att mer 

säkerhetsställa så informationen förståtts till fullo. Samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet 
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(2002) beskrivs som att de som deltar i studien har själva rätt att bestämma över sin 

medverkan. Här ligger vikt i att få deltagarnas samtycke och även ett samtycke av den högst 

ansvarige för att kunna genomföra observationer av de minderåriga barnen, de ansvariga 

agerade här som vårdnadshavare för barnen på barnhemmet. Jag hade lite svårt i att 

barnhemmets föreståndare inte frågade barnen om de ville delta, om det var ok för dem att ha 

mig och mitt block mitt i deras leksituationer. Något att ta i beaktning var om det låg något 

beroendeförhållande mellan mig och personalen och barnen, detta då de förväntas ställa upp 

och göra allt för en person som eventuellt kan komma med gåvor (Wikström, 2009). Jag 

betalade inget för att få komma som volontär, det tror jag bidrog till att klyftan inte blev för 

stor och inte då heller att barnen eller personalen behövde känna en tacksamhetsskuld 

gentemot mig. 

 

Ett annat viktigt krav menar Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet, där 

tyngdpunkten i budskapet ligger i att de personer som deltar i studien ska kunna vara säkra på 

att allt som sagts avidentifieras för att ingen utomstående ska kunna härleda det som sagts till 

en viss person. Att det insamlade och nedskrivna materialet ska hållas undan från alla 

utomstående och förvaras under skrivandes gång på ett säkert sätt, men också förklara att efter 

studien är klar förstörs alla anteckningar på ett säkert sätt (Vetenskapsrådet, 2002). Efter 

färdigställd kandidatuppsats kommer alla anteckningar förstöras på ett säkert sätt samt det 

nedskrivna materialet på min dator kommer att tas bort för all framtid. I det slutliga färdiga 

arbetet kommer inte barnhemmet nämnas vid namn och inte heller ifrån vilken stad eller land 

som informationen är hämtad ifrån. Nyttjandekravet är också ett viktigt krav, att det 

insamlade materialet endast får användas för just den avsedda forskningen (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag kommer endast att använda det insamlade materialet för just denna uppsats och 

ingenting annat. Här har risken övervägts för att resultatet ska kunna användas i ett felaktigt 

syfte som låg så då anses det att studien kan genomföras och färdigställas på ett säkert sätt. 

 

7.6 Trovärdighet och äkthet 

 

I kvalitativ forskning används ofta begreppen trovärdighet och äkthet istället för de mer 

klassiska begreppen reliabilitet och validitet. Varför valet föll på att inte använda begreppen 

reliabilitet och validitet på denna kvalitativa forskning var för att dessa kriterier enligt Bryman 

(2018) mer vill påvisa att vi kan komma fram till en enda absolut bild av vår sociala 

verklighet. Bryman (2018) tar upp om alternativa kriterier som passar bättre vid bedömningar 

kring kvaliteten av kvalitativa forskningsstudier. Under begreppet trovärdighet tar Bryman 

(2018) upp angående fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Vid de fall det finns flera olika beskrivningar av en 

verklighet så är det just trovärdigheten i den aktuella forskningen som avgör hur pass hög 

trovärdighet är i en annan persons tycke (Bryman, 2018).  

 

Vikt ligger i hur forskaren kunnat säkerhetsställa att forskningen genomförts enligt gällande 

regler samt att forskaren delgett och fått bekräftat av de medverkande personerna att forskaren 

uppfattat rätt. Bryman (2018) kallar det för respondentvalidering, det var något som utfördes 
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efter varje genomförd intervju. Här lästes svarsorden och svarsmeningarna kort upp och även 

de citat som skrivits ner under intervjun för att personen skulle kunna säga om det var rätt 

uppfattat men också för att också ge en extra möjlighet till att vidareförklara om något inte 

riktigt uppfattats på rätt sätt. Överförbarhet menar Bryman (2018) betyder hur vi kan överföra 

resultatet av forskningen på en liknande situation eller fenomen. Det är dock inte möjligt att 

generalisera och överföra det tolkade resultatet till ett annat barnhem. Bryman (2018) påpekar 

när det gäller pålitlighet så skall forskaren visa på en tillgänglig och fullständig redogörelse av 

alla forskningens faser. Vidare menas att forskaren ska anta ett granskande synsätt. Här är det 

bra för att uppnå pålitlighet låta en vän eller kollega granska under forskningens gång 

(Bryman, 2018). I undersökningen har stor vikt lagts vid att inte lägga in egna ord och 

personliga värderingar under intervjusituationerna. Här var det viktigt att styrka och 

konfirmera att inga egna åsikter skulle ändra på orden som skrivits ner från intervjuerna, 

Bryman (2018) vill dock påvisa att det är omöjligt att erhålla en fullständig objektivitet. 

Begreppet äkthet som var det andra grundkriteriet beskriver Bryman (2018) som att då ska det 

ses om forskningen ger en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter och om undersökningen 

kan hjälpa intervjupersonerna att få en ökad förståelse kring sin situation men också om de 

kan få  en bild av hur andra kan uppleva deras sociala verklighet. Många av 

intervjupersonerna sa sig vilja göra en förändring av sina beteenden i framtiden.  

 

Något som kunde avläsas ur de svar som framkom var att det verkar som om ett flertal av 

intervjupersonerna hade nästintill identiska svar på flertalet frågor. Här kan det framhållas det 

som Bryman (2018) beskriver som social önskvärdhet som en möjlig orsak till de 

samstämmiga svaren. Bryman (2018) skriver att intervjupersonen vill förmedla en sådan 

positiv bild av sig eller fenomenet som det bara går och att detta inte helt går hand i hand med 

verkligheten viket var något som beaktades i analysen. Min tolkning här är att personalen 

svarar det som förväntas och som är socialt accepterat i landet och av religionen och av de 

högre uppsatta på barnhemmet. Detta kan bli mycket missvisande i undersökningen och kan 

vara en av anledningarna till skillnaderna som kan ses utifrån observationerna och det som 

framkom ur alla intervjuer rörande omsorg och hälsa.  

 

Att jag stundvis hjälpt till och ingripit i händelser i det dagliga arbetet på barnhemmet är 

något som jag försökt hålla avskilt från det jag observerade under mina observationstillfällen, 

detta för att inte blanda in min egen arbetsdel i de observerade tillfällena. Jag har under 

fältresan fått stor användning av min roll som undersköterska och lagt om sår som behövts 

samt avstyrt bråk. För att få en mer distinkt skillnad på en arbetsdag så avsatte jag en specifik 

tid för varje observationstillfälle, tog mitt block och observerade exempelvis en morgonsyssla, 

en pågående lek, eller matsituation. En stor svårighet kring detta arbete har varit att få ihop 

alla de spretande delarna som inte för ett och ett halvt år sedan var ämnat att helt säkert stå 

som grund till denna kandidatuppsats. Om resan termin tre fått göras om idag hade 

exempelvis intervjuerna spelats in i ett lugnt rum och transkriberats för att kunna ge en mer 

detaljerad bild. Sedan hade jag nog tagit tillfället i akt och bott på barnhemmet för att kunna 

få till fler tillfällen att genomföra observationer. Det låg såklart en stor svårighet i språket, om 

bara de små barnen och jag förstått varandra så hade det nog kunnat ge en sådan mycket 

bredare syn på deras situation och barnen själva hade fått komma till tals. Åter till artikel 12 i 
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barnkonventionen där barnets åsikt ska tas i beräkning, vilket jag inte hade en möjlighet att ta 

till på grund av språket (Unicef, 2018).Resultatet går som tidigare nämnts inte att generalisera 

men det påvisar och indikerar ändå mot de problem som undersökningen valt att påvisa i dess 

sociala verklighet. 

8. Resultat  
 

8.1 Resultat av intervjuer  
 

Detta är en sammanställning av vad som framkommit från intervjuerna av personalen samt en 

sammanställning av informationen som skrivits ner från observationstillfällena av både 

mindre och större barn och från observationerna genomförda då personalen genomförde sitt 

dagliga arbete. Utifrån detta identifierades tre övergripande teman från intervjuerna och 

observationerna, med fokus på bakgrund, omsorg och god hälsa. 

8.1.1 Bakgrund 
 

När det gällde bakgrund till att barnen var placerade på barnhemmet framkom det till nästan 

100% samstämmiga svar från alla intervjupersoner. En av intervjupersonerna berättade att de 

tar emot alla som behöver tak över huvudet, mat och tillgång till skola och sjukvård. Vidare 

berättades samstämmigt att den absolut vanligaste anledningen till att ett barn bor på 

barnhemmet är att:  

 

Mamman och pappan eller bara mamman tycker inte att dom kan ta hand om barnet, 

dom kan inte ge barnet ett bra liv så därför lämnar dom barnet här, dom berättar att 

dom vill ge barnet tak över huvudet, mat att äta varje dag och så vill mamman och 

pappan att barnet får gå i skola, dom har heller inte har råd att gå till doktorn eller till 

tandläkaren för att då måste familjen betala jättemycket.  

  

Intervjupersonerna berättade att de tror att detta gäller på nästan alla barnhem i hela 

Sydostasien. De fyller en viktig samhällsfunktion enligt intervjupersonerna för de mindre 

lyckligt lottade barnen. Vidare framkom det att ett annat stort samhällsproblem ligger till 

grund för att barn bor på barnhemmet, att föräldern eller bägge föräldrarna tar droger och helt 

enkelt inte kan sörja för sitt barn. Det har enligt intervjupersonerna blivit mycket vanligare 

under de senare åren, de berättade om en pojke som kommit till barnhemmet för ett par 

månader sedan var just tagen av polisen från ett hem där bägge föräldrarna missbrukat olika 

droger. Föräldrarna hade hållit barnet fastkedjat ute på gården, han var utmärglad, undernärd 

och sittande i sin egen avföring utan vare sig mat eller vatten och vidare berättade 

intervjupersonen att pojken var rädd för människor. Ett annat svar som var vanligt 

förekommande var att föräldern eller bägge föräldrarna avlidit och att de levande anhöriga 

inte kunde ta hand om barnet själva på grund av olika anledningar. En intervjuperson 

berättade att det var flera av barnen som hade anhöriga i mycket hög ålder och att de därför 

inte kunde sörja för barnet. Andra barn hade anhöriga som själva hade många barn och av rent 

ekonomiska skäl inte kunde ta hand om ett extra barn. Det fanns enligt intervjupersonerna 

många andra olika bakgrunder till att barnen bodde på barnhemmet, det kunde ibland vara för 
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en kortare tid barnet skulle bo på barnhemmet. Föräldern kanske skulle studera en tid eller 

jobba borta i ett annat land och med de anledningarna inte sörja för barnet just under 

studieåren eller arbetstiden. Det kunde röra sig om kortare tid såsom ett år men även under 

lång tid och då uppgav intervjupersonerna tider som tio år och upp till vuxentid. I dessa fall 

förekom det ibland att barnhemmet fick en viss ersättning för barnets husrum av föräldern 

eller andra anhöriga.  

 

Andra bakgrunder som uttalades av intervjupersoner var om fadern var utländsk så kunde det 

ibland te sig som en skam för modern att ha barnet och på den grunden placerar modern 

barnet på barnhemmet. Personalen berättade att nu fanns det exempelvis en snart treårig flicka 

som har en utländsk pappa som inte av byråkratiska skäl kan ta sin dotter ut ur landet. Detta 

då modern vägrar skriva på så fadern kan göra ett pass för den lilla flickan. Modern har själv 

inte kapacitet att ta hand om flickan och anser inte att flickan skulle få det bättre med sin far 

så då hamnar flickan mellan stolarna och får bo på barnhemmet. Just att barnet inte har exakt 

rätt hudfärg var ett återkommande svar, var dock inte så många barn där just nu av den 

anledningen men det förekom. Ett annat svar som framkom men i liten omfattning var att en 

bakgrund kunde vara att barnet hade någon funktionsnedsättning, en intervjuperson sa: 

 

Det är kostsamt att ha ett barn som inte är normalt, som inte kan gå i normal skola och 

som inte kan hjälpa till hemma. Sen är det lite som om man skäms för att ha fått ett 

onormalt barn, det är som en belastning för hela familjen. 

8.1.2 Omsorg  
 

Omsorg var för intervjupersonerna ett mycket brett begrepp. En av intervjupersonerna 

förmedlade grundarens vision om att hjälpa underprivilegierade barn såsom gatubarn, 

utnyttjade barn, misshandlade barn, föräldralösa barn och övergivna barn. Vidare berättade 

denne att de ville få barn uppmuntrade i såväl psykisk, emotionell och i en andlig mening, allt 

för att lära barnen att känna dess eget värde och få leva lyckliga i samhället. Hon uppgav att 

de ville hjälpa barnen till en ökad självkänsla och att allt detta hör till en god omsorg för 

barnen. Vidare framkom i intervjuerna att omsorg för barnen också var att uppmuntra och 

möjliggöra så att barnen får en formell utbildning såväl informell utbildning så de kan nyttja 

sin fulla kapacitet som människor. En intervjuperson berättade att de ville ge barnen en 

fosterfamiljskänsla med inhysning, tillgång till kläder och kanske en möjlighet till utbildning. 

Intervjupersonen berättade också att: 

 

Vi har fokus på barnens egna förutsättningar så dom kan utveckla det som dom har 

fallenhet för och vi lär ut etik och moral till barnen. Alla barn passar inte att gå i skola 

så dom får andra uppgifter att göra på barnhemmet som passar dom bättre. 

 

En annan intervjuperson berättade hur en dag kunde se ut, de stiger upp klockan 04.00 och då 

startar morgon bestyren med dusch, påklädning och sen är det frukost. De större barnen 

hjälper alla till med de yngre att göra sig klara. Skolbussen går klockan 07.00 så då måste alla 

vara klara för avfärd. Om någon inte mår bra eller är sjuk så får de stanna hemma på 

barnhemmet. Då jag frågade om kärlek och omsorg så sa flera av intervjupersonerna att det 
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får barnen mycket av, ”vi älskar alla barn, alla barn i världen”. Vi läser läxor med barnen och 

lär barnen mer än vad skolan kan lära dom, vi är som en familj uppgav några av 

intervjupersonerna. Här får vissa barn om vi får ihop nog mycket pengar gå på universitet när 

de är 18 år. En intervjuperson uppgav att vissa av barnen har egna faddrar som bor i andra 

länder som månadsvis skickar pengar till dess skolgång. Avseende frågor om straff och om 

konsekvenser under omsorgstemat framkom många olika svar, fick svar som att de inte ger 

straff utan bara konsekvenser. Vidare berättade en av de intervjuade att ”barn kan inte få göra 

som de vill, då går det dåligt”, sedan undrade intervjupersonen om våra barn får göra som de 

vill och om vi inte har någon ordning på barnen. En intervjuperson uppgav:  

 

Barn behöver en sträng hand, det är att ge god omsorg, att barn ska bli goda vuxna och 

få egna bra barn som vet hur man ska bete sig, det är viktigt så våra värderingar förs 

vidare. Barn ska veta sin plats och respektera de som vet mer och de som är äldre. 

 

Svar såsom att personalen inte slår barnen hårt framkom också, ”bara lite lätt så barnen ska 

förstå när dom gjort något fel”. En intervjuperson berättade också att ”det är så barnen lär sig 

så dom inte begår samma misstag igen i framtiden, vi måste fostra dom till bra människor”.  

 

8.1.3 God hälsa 
 

Fokus på god hälsa fick större utrymme i observationerna och mindre utrymme under 

intervjuerna. Ett flertal av intervjupersonerna berättade att de har rabatterad kommunal vård 

och att en tandläkare månadsvis tar hand om barnens tänder. En intervjuperson berättade att: 

 

Vi har ett helt rum, ett läkarrum med medicinska saker, plåster och sånt. Barnen får all 

vård dom behöver, vi tar bra hand om dom på alla sätt. Vi har fått jättemycket 

läkarsaker och så har vi en som ansvarar för läkarrummet men som inte är här nu men 

kommer snart. Sen har vi fått donerat mycket tandborstar och vi har en tandläkare.  

 

Ett flertal av de intervjuade berättade om kosten, att barnen ska äta bra och att motion är 

viktigt för barnens hälsa. De beskrev ett stort problem för barnhemmet, att människor donerar 

mycket skräpmat som läsk, godis och glass till barnen då de tror att barnen aldrig får det. En 

av intervjupersonerna sa att det vore bättre för alla om de fick donerat mer basvaror såsom ris, 

grönsaker, frukt, vatten och kött. Sedan uppgav några av intervjupersonerna att de har en 

vision om att få klart med en självförsörjande trädgård utanför barnhemmet för grönsaker som 

de kan använda i sin dagliga mathållning. Barnhemmet är i dagsläget i startgroparna för att bli 

självförsörjande av grönsaker, detta vill de bland annat för att grönsakespriserna stigit kraftigt. 

En av de intervjuade berättade att flertalet av barnen är överviktiga och det beror på att de 

tidigare i livet har matats av fel mat och dryck, de ogillar att alla snabbmatskedjor kommit till 

Sydostasien. Intervjupersonerna tycker de kedjorna skulle ha stannat i USA. En 

intervjuperson sa: ”vi försöker ge nyttig mat men det är omöjligt då alla turister skänker 

skräpmat, glass och godis, då blir barnen bara tjockare och tjockare”. Vidare berättade en av 

de som intervjuades att ofta blir barnen och personalen bjudna av de större matkedjor på 

middagar då de flesta tror att de inte får ”helgmat” som de intervjuade kallade det. Det visade 

sig att det mycket sällan blir bjudna på mat som är nyttig och som är den vanligaste basmaten. 
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Många av intervjupersonerna uppgav att barnen sällan är sjuka, ”de är friska mest hela tiden”. 

De äldre barnen tar hand om de yngre om blir sjuka. De vanligaste såren uppgav personalen 

uppkommer då de små ofta ramlar och slår sig. Vidare berättade några av intervjupersonerna 

att de gråter för minsta blod från ett knä eller hand, ”vi har plåster och bandage som vi sätter 

på såren så blir allt bra igen”. En av intervjupersonerna sa att:  

 

Barnen måste lära sig att vara försiktiga och inte springa omkring barfota överallt, 

dom vill inte ha skor, dom små springer in och ut och på vägen helt utan skor, vi har 

försökt att tvinga på dem skor men det går inte”, inte konstigt att dom får stickor, sår 

och så blir dom blodiga om fötterna, dom ser sig inte för var dom går och sätter ner 

fötterna överallt. 

 

Ett annat hälsoproblem en av de intervjuade tog upp var hundar, de har några barnhemshundar 

som bor och är på barnhemmet hela tiden. Det har också kommit åtta små hundvalpar som 

barnen leker med. Hundvalparna uppgavs vara välkomna, de små barnen leker med 

hundvalparna och får då små bit och rivsår som är svåra att få läkta, i såren blandas sedan grus 

och lera från uteområdet. En intervjuperson uppgav också att barnhemmet har stora problem 

med herrelösa hundar som inte är så snälla och trevliga när någon ska passera på byvägen 

utanför barnhemmet. Problem enligt intervjupersonen uppstår då barnhemsbarnen springer 

och leker utanför området, personalen är rädda för de sjukdomar hundarna kan bära på såsom 

rabies.  

 

8.2 Resultat av observationer  
 

8.2.1 Bakgrund  
 

Under första dagen på fältpraktiken så befann sig endast tre barn på barnhemmet, där fanns en 

snart treårig flicka som hade en utländsk pappa som inte av byråkratiska skäl kan ta sin dotter 

ut ur landet. Modern är från landet där barnhemmet ligger och upplever skam av hur barnet 

kommit till och hon anser sig inte ha den kunskap och möjlighet till att ta hand om flickan. 

Mamman skriver inte på så fadern kan göra ett pass till flickan för att ta hand om henne i hans 

hemland. Så summan blev att nu får flickan bo på barnhem, barnet hamnar då mellan stolarna. 

Andra bakgrunder till att barn bor på barnhemmet såsom att barn har drogmissbrukande 

föräldrarna har också observerats. Detta var den lilla pojkens anledning som jag beskrev 

tidigare, att bo på barnhem verkar ändå vara det bästa för pojken då han dansade och var glad.  

 

8.2.2 Omsorg 

 

Många av barnen på barnhemmet sågs ej få någon kärlek, att ge dem en kram visade sig vara 

så fantastiskt, de gav så mycket tillbaka. Då det var så många barn, över 80 barn så var 

policyn att inte plocka upp barnen mer än vid absolut nödvändiga situationer. Jag observerade 

inga kramar eller andra ömhetsuttryck. Dock visade det sig att barnen gav varandra kärlek, 

kramar och pussar och det tisslades och tasslades om vem som var kär i vem.  
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Många observationer har det blivit av den lilla pojken som polisen hittat fastkedjad utanför 

sina missbrukande föräldrars hus, personalen sa att han inte var helt frisk men jag anser inte 

riktigt detsamma. Han hade också ett äggformat huvud som jag tolkar troligt fått den formen 

på grund av att ha legat i samma ställning under mycket lång tid. En annan märkbar 

funktionsnedsättning pojken har är att han inte pratar men det kommer ljud ur honom och han 

förstod enkla ord av det lokala språket. Flertal av personalen berättade att han inte kommer få 

gå i skola då han inte är normal.  

Det fanns stora förråd av tusentals tandborstar, tandkrämer och övriga hygienprodukter samt 

ett helt rum av medicinska omläggningssaker som inte användes på barnen. De dagliga 

arbetsuppgifterna utförda av personalen har alla sett ut ungefär likadana, noggranna tider som 

hålls där påklädning och frukost var det viktigaste. Till exempel avseende tandborstning 

kunde ingen assisterad tandborstning av de små barnens tänder observeras på de fem aktuella 

veckorna så där kan de fulla förråden med tandborstar ha sin förklaring, observationerna kan 

både anses höra hemma under områdena omsorg och god hälsa. 

 

Många observationstillfällen blev det av barnens lektid, de konstruerade och lekte som vilka 

barn som helst men det som var mest bekymrande var barnens förmåga eller snarare oförmåga 

att lösa konflikter som jag anser ingår i att erhålla en god omsorg. När olika åsikter eller bråk 

om en leksak uppstod så började de skrika och slå hårt och argt på varandra, de gick nästan 

inte att dra isär dem. Ett flertal gånger så hörde någon av personalen det och kom genast med 

en pinne likt ett spö i handen och genast då personal kom och skrek något på det lokala 

språket så slutade barnen och tittade ner i golvet. Det visade sig vara så personalen lär barnen 

att lösa konflikter, det var den omsorgen de gav barnen, de verktyg de lärde barnen i 

konfliktlösning. Aldrig observerades det dock att pinnen höjdes mot ett barn. Sorgligt så har 

det observerats mycket blånader och nyare och äldre stora blåmärken på lite udda platser som 

enligt min tolkning inte kan komma av vanliga leksituationer. Några ljudobservationer som lät 

som spöstraff har också noterats och barn med vitpudrade ansikten har skådats.  

 

Andra observationer var de tillfällen på helgerna då barn i alla åldrar lekte ihop, de lekte som 

om de var en stor familj och alla fick vara med trots att det var lite djungelns lag. De äldre 

höll återigen ordning på de yngre så gott det gick, de äldre verkar dock ta efter samma 

hotfulla beteende som de vuxna har vid konflikter. På helgerna höll de större barnen också i 

pinnen, pinnarna stod lite här och var på barnhemsområdet. Det som också var svårt att se var 

personalens och barnens hantering av djuren, de fick samma behandling som barnen. När 

hundarna busade och småtuggade fick de ett slag och ibland en spark men det beteendet var 

svårt att se. Visst såg det ut som om all personal och alla barn gillade djuren och pussade och 

kramade på dem och inkluderade dem i alla olika lekar men en spark och ett slag är ändå en 

spark och ett slag för mycket. 

 

8.2.3 God hälsa 

 

Sår och svårt varande sår blev snabbt vardagssyner och barn kom dagligen med nya sår som 

skulle behövas plåstras om. Det var svårt infekterade sår jag observerade, halvläkta bulor och 
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blånader i olika nyanser av grönt, varandes och också där i många färger. Jag observerade 

ingen såromläggning utförd av personalen under min fem veckors fältplacering. Ingen hade 

heller nyckeln till det omtalade läkarrummet där allt material var inlåst. Jag har observerat en 

okunskap hos personalen då barn visar tecken på sjukdom, personalen sa också att ett flertal 

barn var sjuka, såg dock ingen ta tag och göra något för att lindra barnens besvär. Jag såg barn 

som hostade mycket och snorade och var trötta och slöa i kroppen. Ofta observerades barn 

med en mycket dålig tandhälsa, många av barnen hade bruna stumpar till tänder. 

 

En osund vikt både en låg vikt och en för hög vikt har kunnat observeras trots att personalen 

ransonerade matportionerna. Många barn hade en gråaktig ansiktsfärg och med ett avmagrat 

utseende, det fanns också barn med stora mjuka magar och som flåsade vid lättare 

ansträngning. Dagligen ankom det till barnhemmet donerad mat och godis från olika 

donatorer. Också efterrätter, glass och läsk i mängder donerades till barnhemmet nästan 

dagligen. Jag fick följa med på bjudningar av olika företag där de bjöd barnen på luncher och 

olika snacks. Maten som serverades på de övriga dagarna, vardagar var dock oftast ris och 

någon gryta och till det drack barnen vatten.  

 

9. Analys och Diskussion 
 

9.1 Bakgrund  

 

Mitt syfte med studien var att undersöka bakgrunder till att barn bor på ett barnhem i 

Sydostasien. Vidare syfte var att söka svar på hur en grupp anställda på ett barnhem beskriver 

omsorgen de ger barnen och hur de beskriver barnens hälsa. Van Doore (2016) beskriver som 

det nämnts tidigare att det finns över åtta miljoner barn boende i någon barnhemsform och att 

fyra av fem av dessa barn inte är föräldralösa. Det finns också barn som rentav är tagna från 

sina familjer men också barn som är sålda av sin familj, Van Doore (2016) benämnde i sin 

artikel dessa barn på engelska som paper orphans och det kan klassas som barnhandel. Ordet 

paper orphans används för att identifiera dessa barn som hanterats till konstgjort föräldralösa. 

Vidare talar Van Doore (2016) om child laundering som beskriver en illegal barnhandel och 

då omvandlandet av ett barn från ett barn med föräldrar till ett barn redo att adopteras bort, de 

görs om till lagliga adoptioner men på ett icke lagligt sätt. Dessa barn placeras oftast först 

efter de lämnat sitt hem på barnhem skriver Van Doore (2016) i sin artikel, tiden kan bli både 

kort men barnen kan också bli kvar på barnhem under en längre och mer obestämd tid.  

 

Ur alla intervjuer kom det samstämmiga svaret att den vanliga bakgrunden till att barnen bor 

på barnhemmet är att föräldrarna eller föräldern inte själva tycker de kan ge barnet ett bra liv. 

Med bra liv menade de tak över huvudet, mat för dagen och möjlighet till utbildning, sjukvård 

och tandvård. Childhood arbetar för att minska barnhemsboenden, de vill att andra alternativ 

prövats först (Childhood, 2019) och ställer den stora frågan om det verkligen är för barnets 

bästa att bo på ett barnhem? Childhood (2019) trycker på FN:s riktlinjer för omvårdnad av 

barn, där kan det utläsas att fattigdom och brist på utbildning inte ska anses som skäl nog för 

att placera barn på institution. Här vill jag åter hänvisa till barnkonventionen där det står 
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skrivet att barn inte ska separeras från sina föräldrar mot sin vilja förutom då det är för barnets 

bästa och att barn först och främst ska placeras hos andra anhöriga och familjer (Unicef, 

2018). En annan bakgrund till att barn bor på barnhem var enligt intervjupersonerna att barn 

med en fader boende i annat land ibland hamnade på barnhem. Det hade till stor del att göra 

med den skam som modern upplever. Intervjupersonerna berättade om flickan som bodde på 

barnhemmet och hade en mor boende i samma stad som barnhemmet men som inte ansåg sig 

kunna ta hand om barnet. Modern gick heller inte med på att flickan tas om hand av sin far, då 

fanns det inge annan plats för flickan att bo på än på barnhemmet. Här hade det enligt min 

mening varit bättre att som Childhood (2019) skriver, se på alla andra alternativ först, ett ökat 

stöd till modern för att ta kunna ta hand om barnet själv hade kanske varit en väg at gå. 

 

De barn som har omhändertagits av polisen från vanvård i familjer eller missbrukande 

föräldrar eller från hem där våld förekommit och placerats på barnhemmet behöver ett extra 

starkt stöd än det som barnhemmet där undersökningen ägde rum kunde erbjuda. Broberg et 

al. (2006) tar upp om att barn som blivit misshandlade eller vanvårdade har så stor risk som 

upp emot 80% att utveckla en desorienterad anknytning, det kommer sig av att relationen till 

störta del bygger på rädsla. Att ha växt upp med desorienterad anknytning kan i framtiden ge 

symtom hos personen såsom beteende och känslomässiga problem men också kognitiva 

problem (Broberg et al., 2006). Då personalgruppen var liten på barnhemmet så ser inte jag 

dess möjligheter att arbeta extra med barn som har extra behov. Ur barnkonventionen artikel 

39 kan det utläsas att barn som har utsatts för bland annat vanvård, utnyttjande, övergrepp 

eller tortyr har rätt till rehabilitering och social återanpassning (Unicef, 2018). 

 

9.2 Omsorg och god hälsa  

 

Intervjupersoner har uppgett att de har fokus på barnens egna förutsättningar så barnen kan 

utveckla det som de har fallenhet för och att personalen lär ut etik och moral till barnen. Jag 

kan inte riktigt hålla med om det då jag observerat ett flertal hotfulla tillfällen där personal 

hotar om våld. Hot om våld och våld mot barn är inte ok, enligt barnkonventionens 19 artikel 

kan det läsas att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling och misshandel (Unicef, 2018). Jag har 

observerat hur barnen på barnhemmet fick viss omsorg och försök till god hälsa eftersträvades 

men fick också se dess undermåliga tandhälsa och barnens svårt infekterade sår.  

 

Att Sydostasien och vi i västvärlden arbetar på olika sätt förstår jag och kan nog delvis 

acceptera men när barnens rättigheter inte sätts i första rummet så anser jag att dess 

omvårdnad är minst sagt bristfällig, i barnkonventionen artikel 6 kan det läsas att barn ska 

garanteras optimala möjligheter till överlevnad och utveckling (Unicef, 2018), detta anser jag 

barnhemmet brister i. Det som kunde utläsas av observationerna kring över och undervikt hos 

barnhemsbarnen överensstämde till viss det av det som framkom av intervjuerna. Ur 

intervjuerna kom problemet fram med den dåliga snabbmaten, godiset och läsken som barnen 

fick i sig. Detta problem kunde även styrkas av forskning, Firestone et al. (2011) skriver i en 

undersökning utförd i Thailand att 8% av de för undersökningen undersökta barn var 
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överviktiga och 28% visade på en undervikt. Då kan mina observationer av att det fanns 

många underviktiga barn också förstås. Med min mångåriga erfarenhet som undersköterska 

kunde jag således se stora brister från personalens dagliga arbete. Från observationer har jag 

sett munnar med sönderruttnade tandstumpar i nyanser av brunt. Små barn och med det avses 

här barn under tre år, hade nästan ingen vit tand i munnen utan bara bruna sönderfallande 

stumpar. Mina observationer går inte alls ihop med det som intervjupersonerna sagt, att de har 

tillgång till tandläkare. Hade de haft det så hade tandhälsan sett betydligt bättre ut överlag. 

Återigen vill jag påvisa barnhemmets brister i att följa barnkonventionen, under artikel 3 finns 

betydelsen att barnets bästa ska komma i främsta rummet och sådana åtgärder kan exempelvis 

vara barnets välfärd och hälsa (Unicef, 2018).Under de fem veckor som det genomfördes 

observationer så har inte en enda assisterad tandborstning av ett yngre barn observerats trots 

många observationer av morgonrutiner genomförda av personalen. Intervjupersonerna uppgav 

under intervjuerna att de har allt i hygienväg de behöver och där kan jag hålla med, det jag 

inte håller med i är att hygienprodukterna inte används för och på barnen. Enligt vad vi 

rekommenderar i Sverige och där menar 1177 Vårdguiden (2016) att rekommendationen är så 

att en vuxen ska assistera barn vid tandborstning ändå till barnet är tio till tolv år, detta för att 

guida barnet till att bli mer säker.  

 

Då jag tänker på observationerna av barn med sår, varande sår, gamla sår, sårrugor, 

blåmärken och bulor så kan jag bara se att de inte tas om hand enligt liknande våra 

rekommendationer från svensk sjukvård, här lägger jag åter in min utbildning och min långa 

erfarenhet som undersköterska till grund för vikten av en god omsorg. Att det medicinska 

rummet var låst och obemannat alla dagar under den fem veckors långa fältpraktiken på 

barnhemmet styrker åter påståendet att sår inte tas om hand. Att det fanns ett medicinskt rum 

vet jag och att där fanns material såg jag men inte att det användes en enda gång. Den 

ansvarige för rummet var inte på plats under observationerna och inte heller observerades 

någon läkare på besök. Att sedan intervjupersonerna uppgett att de har en medicinsk ansvarig 

var något jag betvivlade, detta på grund av att det aldrig var någon där under de fem veckor 

som fältpraktiken varade.  

 

Som nämnts tidigare bodde det en liten flicka som hamnat mellan stolarna och därför bodde 

på det aktuella barnhemmet. Hennes moder upplevde skam samt ansåg sig inte kunna ta hand 

om flickan och fadern som var från ett annat land fick inte ansöka om pass för dottern. 

Flickans far besöker flickan en gång varje år men flickan vill inte träffa honom, detta då hon 

inte kommer ihåg att han är hennes far. När personalen väl lyckas få flickan redo för en träff 

så går det oftast ganska bra när besöket väl ska äga rum. Problemen återkommer dock då 

fadern återigen ska säga hejdå, det blir då en total katastrof för flickan, hon blir helt otröstlig 

vid avsked. Här ses några symptom på reaktioner Broberg et al. (2006) beskriver kommer vid 

och ur separationer för barn mellan ett till tre år. Flickan grät otröstligt samtidigt som hon 

stirrade tomt ut i ingenting, detta växelvis som hon visade stark ilska och stor upprördhet. 

Dessa är vanliga symptom från losskopplingsfasen och från protestfasen vid separationer för 

små barn (Broberg et al., 2006) och helt typiska för små barn vid separationer. För att återgå 

till den lille pojken som tidigare hade hittats fastkedjad, han var ändå glad, kanske lite 

överaktiv men en rar pojke om än med några helt odiagnostiserade funktionsnedsättningar. 
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Parrish (2012) beskriver händelser som att inte utvecklas, på engelska ”failure to thrive” som 

ett tillstånd som kommer från bristfällig omvårdnad. Ofta beror det på vanskötsel och/ eller 

understimulering. Det föreligger en ökad risk om mamman lidit av depression, om mamman 

varit undernärd under graviditeten men också om det förekommit drogmissbruk hos föräldrar 

och psykisk ohälsa att barnen inte utvecklas i normal takt (Parrish, 2012). I det aktuella fallet 

visste personalen att bägge av pojkens föräldrar var missbrukare. Pojken behandlas som om 

han inte är inom de normala ramarna och kommer enligt min bedömning få kämpa hela livet 

för en dräglig tillvaro. I barnkonventionen artikel 2 kan det utläsas att alla barn har lika värde, 

ingen ska diskrimineras, inte heller på grund av att barnet har en funktionsnedsättning 

(Unicef, 2018). 

 

9.3 En volontärs påverkan på och för barn på barnhem 
 

Det har de senaste åren skett en ökning av volontärer som vill åka iväg och erbjuda sin hjälp 

till barn som bor på barnhem världen över, detta påpekar Läkarmissionen (2019). Många 

barnhem är direkt beroende av volontärers hjälp för att klara vardagen men det finns också en 

baksida av volontärturismen menar Läkarmissionen (2019). Detsamma menar Heron (2006) 

som beskriver problemet med att vara korttidsvolontär, det kan vara så att barnen skadas mer 

av vad den tillfälliga extra uppmärksamheten och kärleken kan ge dem. Rotabi et al. (2017) 

visar på volontärernas goda vilja att hjälpa och dess empati för barnen, detta kan dock bli en 

exploatering av barnen som de egentligen skulle finnas till för. Att volontärturismen och dess 

samordnare kan spela på våra känslor och behov att hjälpa barnen menar Rotabi et al. (2017) 

egentligen bara beror på att det finns pengar att tjäna. Under min fältresa så har det hållits 

mycket fokus på bakgrunden till att barnen bor på barnhemmet och här belyser jag den andra 

sidan, jag tycker det är intressant med olika personers bakgrunder till varför de åker iväg som 

volontärer. Heron (2006) beskriver några anledningar till att en person vill bli volontär som att 

oftast reser personen iväg med hjärtliga öppna anledningar, att personen vill hjälpa, ingripa 

och göra skillnad. Det stämmer helt in på mig själv men många strävar också efter att få 

uppleva ett äventyr, kanske både för kropp, själ och hjärta.  

 

Min ståndpunkt under fältresan var i att inte låta någon speciell av barnen få mer av min tid, 

detta var fullt medvetet för jag ville inte ge dem falska förhoppningar att jag skulle stanna hos 

dem. Jag kan läsa på Läkarmissionen (2019) om hur många barnhemsorganisationer upplever 

det då volontärer kommer och går, de berättar att volontärer är hjälpande under en kort tid för 

att sedan åka hem till sitt. Volontärer blir ansvariga för barnen, barnen får nya famnar att 

krypa upp i och sedan åker volontärerna hem igen. Detta kan enligt Läkarmissionen (2019) 

leda till att barnen blir än mer vilsna och kan skada dess mentala hälsa, barnen får svårigheter 

att knyta an och de kan bli förstörda för livet samt att konsekvensen också kan bli att de tyr 

sig till vem som helst. Också ur anknytningsteorin kan det dras liknande slutsats, Broberg et 

al. (2006) beskriver situationer då barn får svårigheter att utveckla goda 

anknytningsrelationer. Barn som är mycket små och bor på institutioner såsom exempelvis 

barnhem är extra utsatta, de har många olika personer omkring sig hela tiden och dessa 

ansvarar för dess omsorg. De är just de korta ombytliga relationerna som kan bidra till 

problem att utveckla en god anknytningsrelation (Broberg et al., 2006) 
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9.4 Slutsats 

 

Slutsatsen ur studien blev att bakgrunder till att barn bodde på barnhemmet kunde vara av 

flera olika anledningar. Den visade sig att få barn var föräldralösa och att den absolut 

vanligaste bakgrunden till att barnen bodde på barnhemmet var att föräldrarna själva bedömde 

att de inte kunde ta hand om barnet och att de ville ge barnet ett bättre liv. Det framkom stor 

skillnad i intervjupersonernas utsagor och av observationerna, dessa skillnader handlade om 

personalens omsorg för barnen och dess syn på god hälsa. Min tolkning av det som 

observerades och vad som intervjupersonerna uppgav gick åt olika håll.  

  

9.5 Förslag på framtida forskning 
 

En avsaknad i forskning som jag uppmärksammat är att det inte finns så mycket skrivet om är 

hur barn på barnhem ser på omsorg och hälsa, deras tillskrivelse på orden och vad det innebär 

för dem. Skulle vara intressant att se forskning där barnets tanke och vilja till sitt liv lyfts 

fram. Det fattas information om vad barn som bor på barnhem själva skulle ändra på för att få 

situationen på barnhemmet bättre. En jämförelse med det som framkommit av denna 

undersökning och hur barnhemsbarn själva anser angående omsorg och god hälsa hade kunnat 

bli intresseväckande information. Det hade varit intressant att se hur samstämmigheten eller 

icke- samstämmigheten kring svaren skulle sett ut. Personligen tycker jag att världen skulle 

bli en bättre värld om barn fick större chans att komma till tals och att barn blev hörda i större 

utsträckning. 

 

9.6 Summerande reflektion 

 

Under fältpraktiken har det varit mycket känslor som strömmat både på insidan och utsidan. 

Att befinna sig i ett land med människor som inte visar så mycket negativa känslor på utsidan 

utan alltid möter med ett leende visades sig vara en stor utmaning. Många svåra situationer då 

känslan av att tårar rullat innanför ögonen var vardagliga inslag för mig och det krävdes stor 

styrka att inte visa det på utsidan. Det har också varit en svårighet att i mer lyckliga och 

överväldigande glada och hjärtliga, kärleksfulla situationer lyckas hålla ett neutral leende på 

utsidan. Parrish (2012) beskriver att det ofta är familjeregler och i detta fall landets ideologi 

som styr vad som är socialt acceptabelt. Otroligt mycket kom upp hemma på rummet efter en 

avslutad arbetsdag, känslan av att vara otillräcklig men också stunder av känslan av att kunna 

bidra till en positiv skillnad för barnen. Stor nytta har dragits av tidigare erfarenheter som 

turist i många av Sydostasiens länder, de kulturella och framför allt vardagliga erfarenheterna 

visade sig vara ovärderliga och nästan nödvändiga för att kunna leva bland och med 

lokalbefolkningen på ett för dem acceptabelt sätt. Wikström (2009) påpekar vikten av att 

lyckas sammanlänka de gemensamma referensramar som uppstår mellan forskaren och 

personerna som ska ingå i forskningen, detta i avseende kring det socialt accepterande.  

 

Grundaren av barnhemmet var en kvinna född i det aktuella landet, hennes ambition var att 

förändra kring aga och straff men också ändra synen på sexualitet och arbetade då främst för 



25 
 

flickors rätt till sin kropp. I exempelvis Thailand tror nästan alla på fysisk bestraffning, att 

begås en felaktig händelse så ges ett straff så barnet ska överväga bättre nästa gång om det är 

värt straffet eller om det är bättre att avstå handlingen (Chokprajakchat et al., 2014).  

Slutligen har jag upplevt och känner en otrolig tacksamhet till möjligheten att genomföra 

denna undersökning av vad jag valt att kalla Sydostasiens oönskade barn, att få koppla ihop 

tidigare kunskap och teorier med observationer och med det som framkom av intervjuerna har 

varit något att bära för resten av livet. Jag har nu beskrivit vilken verklighet jag befunnit mig i 

och fått tillberättad mig och där jag dragit slutsatser av det jag bevittnat, detta har blivit till 

min bild och min tolkning av verkligheten (Fejes & Thornberg, 2009).  
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