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Sammanfattning  
Barn i Nepal kan ses som en särskilt utsatt grupp då en av landets utmaningar är att hantera de 
barn vars levnadsförhållanden kränks och därmed placeras på barnhem (Conley Wright et al. 
2014, s. 135). Då personal på barnhem arbetar med en målgrupp som lever med social pro-
blematik kan det ses som viktigt att fokusera på deras perspektiv. Syftet med denna studie är 
att undersöka personalens arbetssituation på ett barnhem i Nepal. Studien har en etnografisk 
ansats och är baserad på såväl observationer som intervjuer av personal på ett barnhem. Vid 
bearbetning och analys av materialet har analysmetoden grounded theory tillämpats. Studiens 
teoretiska utgångspunkter består av Meads (1976) teoribildning symbolisk interaktionism 
samt Durkheims (1978) definition av begreppet socialisation. Resultaten har analyserats uti-
från dessa teoretiker samt den forskning som presenteras. Studiens resultat visar att persona-
len definierar sig själva och varandra utifrån familjeroller och att arbetet till stor del influeras 
av denna rolluppsättning. Resultaten visar att det finns en koppling mellan personalens roller 
och arbetsfördelning på barnhemmet, där dessa komponenter ständigt påverkar varandra. Vi-
dare visar resultaten att personalens arbete till stor del grundar sig i att socialisera samt eta-
blera flickorna i samhället och att deras arbete påverkas av yttre faktorer från samhälleliga 
normer. Slutligen lyfter resultaten fram betydelsen av den samhällsstruktur och hur de förut-
sättningar som finns inom Nepal påverkar barnhemmets utformning. 
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1. INLEDNING 
1.1 Problemformulering 
 
I Nepal är antalet föräldralösa barn stort och det är inte ovanligt att de blir övergivna 
redan efter födseln. Anledningar till att barn blir övergivna kan vara familjens eko-
nomiskt bristande situation eller stigma kring ensamstående moderskap (Conley 
Wright, Lamsal, Ksetree, Sharma & Jaffe 2014, s. 135). Omhändertagande av barn 
till barnhem kan bero på att deras levnadsvillkor inte uppfylls utan denna insats. Bris-
ter i nepalesiska barns levnadsvillkor kan bland annat handla om utsatthet för barnar-
bete, prostitution, våld eller att de lider av undernäring. Idag uppskattas det att hela 
41 procent av barnen i Nepal inte får sina rättigheter eller levnadsvillkor tillfreds-
ställda i godtagbar utsträckning (Utrikesdepartementet 2013, s. 11). En utmaning som 
landet står inför är att ta hand om de barn som har blivit omhändertagna till institut-
ioner på grund av allvarliga brister i livsförhållande (Conley Wright et al. 2014, s. 
135).  
 
Begreppet sociala problem kan definieras som “brister i en befolknings levnadsför-
hållanden som gäller så många människor att staten eller enskilda organisationer an-
ses böra ingripa” (Nationalencyklopedin 2015d). Det kan handla om problem på så-
väl mikronivå för den enskilda individen som på meso (grupp)- och makronivå (sam-
hälle) (Socialstyrelsen 2010). Då barn i Nepal misskrediteras i sådan utsträckning att 
institutionell barnomsorg får ingripa kan det ses som ett socialt problem i samhället, 
vilket är i enlighet med ovanstående definition av begreppet. Utifrån detta kan vi se 
att verksamheter inom barnomsorg i allra högst grad arbetar med en form av social 
problematik. Därmed blir det centralt att studera personal på barnhem då de möter 
och arbetar med barn som antingen befinner eller har befunnit sig i social utsatthet.  
 
Vidare visar forskning att barns relationer till omsorgspersonal är avgörande faktorer 
för barns upplevelser under uppväxten. Trots detta är personalens perspektiv på barn-
hem ett relativt outforskat område (Vashchenko, Easterbrooks, & Miller 2010, ss. 
570-573), vilket delvis ligger till grund för studiens syfte som just är att skildra detta 
perspektiv. Forskning inom detta område har huvudsakligen fokuserat på resultat av 
barnhemsomsorg medan sociala processer och interaktioner på barnhem inte har be-
lysts i samma utsträckning (Heron & Chakrabarti 2002, s. 342). I sociala processer 
och interaktioner på barnhem utgår vi ifrån att personal är en central aktör. Detta fin-
ner vi stöd för i Castillo, Sarver, Bettmann, Mortensen & Akuoko (2012, s. 158) stu-
die som pekar på att personalen har en unik position gällande påverkan och utform-
ning av barnhemsverksamheter. Personalens arbetsförhållanden och organisationens 
struktur påverkar deras välbefinnande, vilket i sin tur får konsekvenser för barnens 
utveckling på barnhem (Raskin, Kotakea, Easterbrooks, Ebertb & Miller (2014) ss. 
130, 139). Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att personalens arbete är av be-
tydelse att studera då det utgör en grund för barnens välmående. Vi kan se en kopp-
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ling mellan den unika position som omsorgspersonal har på barnhem och barns upp-
levelser under uppväxten. En studie med fokus på personalen som arbetar på ett 
barnhem blir därmed av vikt för att få en djupare kunskap om vad som kan var bety-
dande för barn som bor på institution. 
 
Vi lever i en alltmer globaliserad värld där gränserna mellan nationer suddas ut (Del 
Valle & Bravo 2013, s. 252). Inom denna globaliseringsprocess kan det internation-
ella sociala arbetet ses som centralt (Righard 2013, s. 142) då socialarbetaren möter 
människor från olika sammanhang och delar av världen. Detta skapar situationer 
inom socialt arbete som måste förstås utifrån ett internationellt perspektiv (Righard 
2013, s. 127) genom såväl forskningens som praktikens kunskaper. Det ökade intres-
set för internationellt socialt arbete kan ses genom mängden av forskning inom fältet, 
vilket det även syns tecken på i Sverige genom tidskrifter och verksamheter som 
skildrar internationella perspektiv (Righard 2013, s. 129). Utifrån forskning om soci-
alt arbete internationellt ses det vara ett aktuellt område i dagens samhälle. Att som 
socionomstudent genomföra ett internationellt fältarbete finner vi relevant utifrån det 
faktum att den globala ansatsen är ett växande forsknings- och praktikfält inom soci-
alt arbete. Genomförandet av en internationell studie i just Nepal grundar sig i vår 
förförståelse för landet som ett komplext samhälle med många olika former av social 
problematik att tackla. Vidare har vi en förförståelse för att det är ett land som på 
många sätt skiljer sig från Sverige i sin utformning av socialt arbete, därmed finner vi 
det intressant att kunna ta del av en annan syn på det sociala arbetets praktik och 
forskningsfält. Att som blivande socionom ta del av socialt arbete i en annan del av 
världen anser vi kan vara berikande för såväl vår kunskapsutveckling som förståelse 
av sociala problem och sociala verksamheter.   
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka personalens arbetssituation på ett barnhem i 
Nepal.  
 
För att besvara studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar personalen på ett barnhem i Nepal? 
• Hur ser personalens roller ut på ett barnhem i Nepal? 
• Vilka villkor arbetar personalen under på ett barnhem i Nepal? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Barnhem: “Institution för frivillig eller tvångsmässig vård av barn” (Nationalencyk-
lopedin u.å.a).  
 
Familj: “Familjen är i de flesta kulturer basen för den samhälleliga organisationen. 
Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan famil-
jemedlemmarna” (Nationalencyklopedin u.å.b).  
 
Institution: “Tillsammans bildar institutioner inom en viss samhällssfär ett institut-
ionellt system, dvs. en relativt avgränsad enhet av ömsesidigt beroende, samverkande 
delar. Ett samhälles ekonomiska sfär med olika typer av industrier, banker, aktie-
marknad, arbetsmarknad, fackföreningar, myndigheter, lagtext etc. utgör ett sådant 
system” (Nationalencyklopedin u.å.c).  
 
Välfärd: “En beskrivning av människors välfärd bygger som regel på en redovisning 
av deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden etc. 
Vanligtvis försöker man inte sammanföra de olika komponenterna till ett enda mått 
på individens välfärd. Inom ekonomisk forskning ses emellertid välfärd snarast som 
individens samlade ekonomiska resurser” (Nationalencyklopedin u.å.f).  
 
 

1.4 Studiens disposition 
 
Uppsatsen består av totalt nio kapitel. Vi inleder det första kapitlet med en presentat-
ion av den problemformulering studien tar avstamp i, vilket följs av studiens syfte 
och frågeställningar. I kapitel två finner läsaren en bakgrundsbeskrivning gällande 
Nepal, barns situation i landet samt utformningen av barnomsorgen. I kapitel tre finns 
en presentation av tidigare forskning som delvis ligger till grund för studien samt mo-
tiverar vårt syfte. I nästkommande kapitel presenteras de teoribildningar samt teore-
tiska begrepp som tillämpas i studien. I kapitel fem ges en grundlig genomgång av 
den etnografiska metod som har använts med motiveringar till olika val som har 
gjorts under studiens gång. Resultat och analys av det insamlade materialet finner 
läsaren i kapitel sex. Därefter följer kapitel sju med en diskussion av studiens resultat 
samt metod och förslag på vidare forskning inom området. I uppsatsens två sista ka-
pitel finner läsaren en referenslista och tre bilagor innehållande det informationsbrev 
som respondenterna tog del av, samtyckesbrevet samt studiens intervjuguide. 
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2. BAKGRUND 
 
I detta kapitel ger vi en kortfattad beskrivning över Nepal inom ett flertal olika områ-
den. Denna beskrivning syftar till att ge läsaren en någorlunda bild över den rådande 
situationen i landet. Fokus ligger till största del på barns situation samt hur barnom-
sorgen är utformad då dessa områden är av störst relevans för studiens syfte. Det re-
dogörs för olika faktorer som har inverkan i befolkningens och särskilt barns situation 
samt levnadsförhållanden. Kapitlet avslutas med en överblick på barnhem som om-
sorgsinsats. 
 

2.1 Nepal - en kontextuell förståelse 
 
Nepal som är ett av världens fattigaste länder står inför stora utmaningar med bland 
annat behov inom utveckling av infrastruktur, ekonomisk tillväxt och utrotning av 
fattigdom. Befolkningen har bland den lägsta förväntade levnadslängd i Asien och 
mer än en tredjedel av befolkningen lever i extrem fattigdom (UNESCO 2011, ss. 10-
12), vilket innebär att leva på mindre än 1,25 dollar om dagen (Världskoll 2014). 
Landet präglas av ojämlikhet i social status mellan såväl enskilda individer som mel-
lan grupper i samhället. Kvinnor och barn är de mest utsatta grupperna, särskilt på 
landsbygden. Vilken status en person har i samhället bestäms utifrån historiska hie-
rarkier såsom kön, födelseplats och kasttillhörighet. Genom detta kan det ses att kast-
systemet lever kvar trots att det officiellt avskaffades år 1963. Befolkningen består av 
103 olika etniska grupper samt kaster. Det finns tydliga samband mellan kast, etnisk 
tillhörighet och risk för fattigdom. Mönster tyder på att personer tillhörande den 
lägsta kasten ”untouchables” systematiskt exkluderas från samhällsordningen och att 
fattigdomen bland dessa grupper kan vara uppemot två gånger så hög som landets 
medelantal (UNESCO 2011, ss. 8-12). 

Vidare finns det utmaningar att hantera kring hunger (13 procent av befolkningen be-
räknas lida av akut undernäring), jämställdhet i högre utbildningar, fastställande av en 
hållbar miljöutveckling, hantering av en hög arbetslöshet samt ojämlikhet mellan rika 
och fattiga människor. Dock har framsteg gjorts för att uppnå minst fem av de åtta 
Milleniemålen till år 2015. De åtta målen är: minskning av fattigdom, grundskoleut-
bildning till alla barn, minskad barnadödlighet, förbättrad mödrahälsa, minska sprid-
ningen av HIV, malaria och tuberkulos, ökad jämlikhet mellan kön, en hållbar ut-
veckling samt ökat samarbete kring bistånd och handel. Nepal har antingen redan 
uppnått eller beräknas kunna uppnå de fem första av dessa mål. Dock kvarstår det 
fortfarande utmaningar för landet i arbetet med inkludering av hela befolkningen i 
utvecklingen för att kunna säkerställa en god nation för alla i samhället (UNESCO 
2011, ss. 8-13). Under det tio år långa inbördeskrig som pågick i Nepal åren 1996-
2006 påverkades landet mycket då det syns tecken på efterverkningarna från detta än 
idag inom bland annat politiken och ekonomin (Utrikesdepartementet 2013, s. 1). 
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Vidare har de två senaste jordbävningar, som slog till den 25 april respektive den 12 
maj 2015, drabbat landet oerhört hårt. Nästan 9,000 personer förlorade sina liv och 
över 22,000 personer skadades. Totalt har 5,6 miljoner människor drabbats och av 
dessa blev hundratusentals familjer utan hem (UNFPA 2015). Behovet av hjälp, åter-
hämtning och återuppbyggnad av landet kommer att kvarstå under en lång tid (Red 
Cross 2015b). Enligt myndigheterna befaras upp emot en miljon människor i de värst 
drabbade områdena riskera att falla in i extrem fattigdom (UNICEF 2015e). Men det 
handlar inte enbart om fysiska behov, människor behöver även hjälp att bearbeta 
trauman från dessa naturkatastrofer (Red Cross 2015a). Allt detta kan tänkas ge all-
varliga bakslag i landets utveckling inom många olika områden och på ett flertal ni-
våer.  

2.2 Barns situation 
 
I Nepal är 42 procent av befolkningen under 18 år och därmed ses det som centralt 
för landets utveckling att investera i barn och ungdomar (UNICEF u.å.a). Nepal har 
skrivit under ett antal av Förenta Nationernas konventioner, däribland Konventionen 
om barnets rättigheter (Utrikesdepartementet 2013, s. 2). Sedan år 1992 har organet 
Central Child Welfare Board till uppgift att upprätta lagstiftning för säkerställandet 
av barns rättigheter. Organet har det övergripande ansvaret att se efter barns rättighet-
er i enlighet med barnkonventionen samt att se efter alla aktuella områden kring barn 
(Government of Nepal 2015). Dock kvarstår faktumet att två tredjedelar av landets 
barn berövas minst ett av sina grundläggande behov (UNICEF u.å.a), då de är en so-
cialt utsatt grupp på flera sätt. Centrala problem är risk för våldsutsatthet, över-
greppsproblematik, barnarbete, prostitution samt undernäring. Barnaga är enligt lag 
inte förbjudet. Barns rättigheter enligt barnkonventionen undergrävs av människo-
handel och exploatering av minderåriga (Utrikesdepartementet 2013, s. 11). Det be-
räknas att 2,6 miljoner barn arbetar och att cirka 1 miljon av dessa inte går i skolan 
där majoriteten utgörs av flickor (UNICEF u.å.b). Efterdyningar till följd av jordbäv-
ningskatastroferna år 2015 har drabbat barn oerhört hårt då deras familjer riskerar att 
hamna i ännu djupare fattigdom. Hundratusentals barn är ännu i behov av skydd, mat, 
vatten, sanitet, sjukvård och skolgång (UNICEF 2015e). Vidare ökar risken för män-
niskohandel av samt utnyttjandet av barn. Människohandlare kan få det lättare att 
övertyga föräldrar att lämna bort sina barn för ett bättre liv med tillgång till utbild-
ning och mat då deras levnadsvillkor försämrats. Det kan även handla om barn som 
exploateras och utnyttjas på undermåliga barnhem som föräldrar skickar dem till i 
tron om att de ska få säkerhet och utbildning (UNICEF 2015d).  
 
Det finns flera orsaker bakom det stora antalet föräldralösa barn. I vissa fall kan barn 
överges av ensamstående mödrar efter födsel på grund av det stigma som finns kring 
ensamstående moderskap. I andra fall kan det uppstå situationer då mannen lämnar 
modern som inte har möjlighet att försörja barnet ensam. Vidare finns det sedan år 
2000 en lag om att mödrar inte får ta med sina barn i fängelse, vilket innebär att de 
måste lämna sina barn för att avtjäna sitt fängelsestraff. Ett problem som uppstod i 
samband med inbördeskriget var det stora antalet barn som blev föräldralösa och 
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övergivna. Många föräldrar placerade sina barn på barnhem för att skydda dem från 
pågående strider (Conley Wright et al. 2014, s. 135). De senaste naturkatastroferna 
som drabbat landet har lett till många dödsfall och skadade personer, vilket i sin tur 
kan riskeras leda till fler föräldralösa barn i behov av hjälp (Childhood 2015). Bar-
nens psykiska hälsa har även drabbats hårt av jordbävningarna och det är viktigt att 
uppmärksamma de trauman som de har gått igenom samt hjälpa dem i bearbetning av 
dessa. Det handlar även om att ge barn möjlighet till att återgå till skolan så snart som 
möjligt för att stimulera utveckling och minska risken att barn inte fullföljer skol-
gång. Hittills har 14,000 barn kunnat återgå till tillfälliga skolor, men ännu saknar 
nästan en miljon barn en skola att gå till (UNICEF 2015c). 
 

2.3 Nepalesisk barnomsorg 
 
Enligt nepalesisk lag ska barn i första hand få omsorg på alternativa sätt än genom 
institutioner såsom barnhem. Som första alternativ ska barn tas om hand av släkting-
ar, i andra hand på fosterhem, därefter genom inhemsk adoption, sedan genom inter-
nationell adoption och slutligen aktualiseras institutionell barnomsorg. Inhemsk ad-
option är ovanligt medan fosterhem oftare tillämpas som insats. År 2010 avbröt ett 
flertal länder internationella adoptioner från Nepal med hänvisning till att det sakna-
des dokument om nepalesiska barn juridiskt sett var övergivna. Trots att institutions-
omsorg är den sista utvägen så var det 13,281 barn registrerade på 610 stycken barn-
hem i Nepal år 2012. Dock är dessa siffror något osäkra då det saknas ett komplett 
system som omfattar alla omhändertagna barn i landet (Conley Wright et al. 2014, ss. 
134-135). År 2007/2008 arbetade 826 stycken icke-statliga organisationer med barns 
välfärd och 3,680 stycken med ungdomsservice (Rijal Raj 2015, s. 3). En av landets 
utmaningar är att ta hand om de barn som bor på institutioner och att hantera det 
stigma som finns gällande föräldralösa barn, vilket påverkar samhällets syn på och 
stöd av barnomsorg. Detta stigma beror på kulturella övertygelser och det rådande 
kastsystemet (Conley Wright et al. 2014, s. 135). Dessvärre drivs inte alla barnhem 
med barnets bästa i fokus då det förekommer att barn utsätts för övergrepp, våld och 
kränkningar. Oseriösa barnhem har kommit att bli en slags industri i landet (Child-
hood 2015). Mot bakgrund av barns utsatta situation och den bredd av verksamheter 
som arbetar för barns rättigheter kan detta ses som ett socialt problem i Nepal där be-
hovet av att tillvarata barnets rättigheter på ett effektivt, jämställt och humanitärt sätt 
är en stor utmaning i landet. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 
Nedan presenteras ett antal olika forskningsöversikter, artiklar, rapporter och avhand-
lingar gjorda i såväl svensk som internationell kontext. Vi lyfter studier från ett flertal 
länder för att åskådliggöra varierande sammanhang inom forskningsområdet. Olika 
discipliner lyfts fram som avser att skapa en bredd kring forskningsområdet med di-
mensioner såsom strukturella, ekonomiska, sociala och humanitära faktorer. Forsk-
ningen presenteras genom fem teman: Outforskat område, institutionell barnomsorg, 
omsorgspersonal, yrkesval och yrkesroll samt differentierande välfärdssamhällen. I 
slutet av kapitlet finns en sammanfattning som syftar till att placera in studien i det 
aktuella forskningsläget.  

3.1 Outforskat område  
 
Conley Wright et al. (2014) genomförde en fallstudie av ett projekt på ett barnhem i 
Nepal som avsåg att förbättra barns hälsa, säkerhet och utveckling. Projektet arbetade 
med fysisk träning, handledning till barnen samt stöd till omsorgspersonalen. Resul-
taten från studien visade att de sociala relationerna och den institutionella miljön som 
barn växer upp i påverkar dem starkt (Conley Wright et al. 2014, s. 133). De resultat 
som Conley Wright et al. (2014) belyser stödjs av en annan studie genomförd på tre 
ryska barnhem. Studien är ett kvasi-experimentellt test av den roll som tidiga sociala 
och emotionella erfarenhet samt vuxen-barn relationer har hos normalutvecklade barn 
samt hos personer med funktionsnedsättning. Forskarna fann att personalens bemö-
tande spelade en avgörande roll i barnens liv (Crockenberg, Rutter, Bakermans-
Kranenburg, van IJzendoorn & Juffer 2008, s. 2). Vashencko et al. (2010, s. 570) be-
lyser utifrån en enkätundersökning gällande personalens attityder gentemot sitt arbete 
på tre ukrainska barnhem att deras perspektiv i dagsläget är ett outforskat område. 
Heron och Chakrabarti (2002) visar, i en forskningsöversikt baserad på 30 intervjuer 
med personal på institutioner för barn i Storbritannien, att de faktorer som påverkar 
kvaliteten i omsorgspersonalens arbete på institutioner länge har varit ett ouppmärk-
sammat område. Rutter, O’Connor och ERA (2004) menar att barns relationer till 
personal verkar vara en central faktor i barns liv. Detta visar de i en studie där 144 
barn som adopterats från rumänska barnhem till Storbritannien med olika mätinstru-
ment jämförs med 52 brittiskt födda adoptivbarn. Vashencko et al. (2010, s. 573) me-
nar, i kontrast till omfattande litteratur om barns utveckling och relationer till föräld-
rar, att det är relativt okänt vilka faktorer som påverkar personalens praktiska arbete 
på institutioner. I vår studie skiftar vi perspektiv till personalen för att lyfta fram en 
vinkel som är mindre belyst. 
 

3.2 Institutionell barnomsorg  
 
I en kvalitativ studie gjord i Nepal visar Towner, Raj Pant, Pilkington, Ellis & Man-
andhar (2014) att nepalesiska barn som växer upp under missförhållanden är ett väx-
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ande folkhälsoproblem som inte prioriteras i landet. Towner et al. (2014, s. 2) under-
sökte i studien uppfattningar om skador på barn samt hur dessa kan förebyggas. Stu-
dien är baserad på fokusgrupper bestående av 27 deltagare med olika bakgrunder. Det 
Towner et al. (2014) belyser i sina resultat är att det råder en bristande kunskap kring 
barns hälsa och att respondenterna inte såg att det fanns något problem gällande detta 
i samhället. Vi anser att Towners et al. (2014) studie berör vårt ämnesområde, men 
den kommer i fortsättningen inte användas i någon större utsträckning av den anled-
ningen att den inte är av stor relevans för vårt resultat.  

Andersson (2011) följer i en svensk longitudinell studie 26 personer från barndom till 
vuxen ålder som har vistas på barnhem under minst en månad när de var mellan 0-4 
år gamla. Av dessa 26 personer placerades sedan 20 stycken i familjehem. De relat-
ioner som skapas inom samhällsvården kan vara ett komplext fenomen att studera, 
dock är dessa relationer av stor betydelse för barn i kontakt med samhällets omsorg. 
Detta visas genom att hälften av de 20 personer som bott i familjehem även som 
vuxna hade kontakt med sina föredetta fosterhemsföräldrar och att dessa föräldrar var 
av betydelse för dem (Andersson 2011, ss. 57-58). I en annan skrift av Andersson 
(2008), gällande samma studie som nämns ovan, menar hon att anknytning till perso-
nal är av stor vikt för barn som växer upp på institutioner. Om barn inte har en stabil 
och säker anknytning till betydelsefulla personer i sin omgivning kan det vara en stor 
riskfaktor för barn. Barn är i behov av kompetenta vuxna som kan tillgodose deras 
behov av stöd. Det behövs dock ytterligare forskning som belyser interaktionen mel-
lan de skydds- och riskfaktorer som finns för barn inom institutionella miljöer (An-
dersson 2008, ss. 38-39). Rasmusson (2011) belyser, i en text som syftar till att för-
medla en överblick inom den sociala barnavården, att det krävs att barn får stöd från 
vuxna för att kunna ta tillvara sina rättigheter. Detta skapar krav på större medveten-
het kring socialarbetares förhållningssätt, attityder och värderingar (Rasmusson 2011, 
s. 24), vilket är några av de faktorer som vår studie belyser. Vi tar avstamp i att relat-
ioner mellan barn och personal är viktiga och därmed söker vi att få en djupare för-
ståelse för personalens perspektiv i dessa relationer. Forskning som pekar på att barn-
hemsvistelse och barns relationer till personal påverkar barn i stor utsträckning visar 
att det kan vara essentiellt att forska i denna miljö. Detta ger stöd för vår studie, vil-
ken kan bidra till att se hur professionell barnomsorg praktiskt utformas och faktorer 
som kan påverka personalens arbete.  

3.3 Omsorgspersonal 
 
I en kvalitativ studie genomförd i Ghana av Castillo et al. (2012) framgår det att or-
ganisationens struktur är en stor faktor som påverkar personalens arbete på barnhem. 
Studien baseras på 92 individuella intervjuer med omsorgspersonal, chefer, administ-
ratörer, kockar, lärare, socialarbetare, säkerhetsvakt och hushållsarbetare. Deltagarna 
ansåg att barnen behöver personalens närhet för att bli sedda och kunna tillgodose 
sina behov. Det beskrivs att bristande utbildning och färdighetsträning hos personalen 
leder till att barnens behov inte tillgodoses till fullo. Det pekas på att personalen har 
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en unik position gällande påverkan i utveckling samt implementering av regelverk 
och praxis som kan gynna barns välmående (Castillo et al. 2012, s. 158). 
 
I en kvantitativ studie baserad på 51 barnhem i Ukraina visar Raskin et al. (2014) att 
personalens välbefinnande påverkar deras förmåga att utföra arbete. Forskarna kom-
mer fram till att jobbrelaterad stress och depression kan leda till en försämrad empa-
tisk kontakt mellan personal och barn. Genom att identifiera bakomliggande faktorer 
möjliggörs reducering av stress -och depressionsnivån hos personalen, vilket främjar 
en positiv utveckling för barnen. Utöver organisationens struktur kan en känsla av 
kontroll över arbetsmiljön och vägledning vara betydelsefulla faktorer i personalens 
välmående (Raskin et al. 2014, ss. 130, 139). Kombinerar vi den unika position som 
omsorgspersonal har i sitt yrke med deras välbefinnande kan vi se en koppling till hur 
detta kan komma att påverka barns upplevelser av att växa upp på barnhem. Hur per-
sonalens arbetsförhållanden ser ut blir centralt att studera för att få en djupare kun-
skap om vad som kan var betydande för ett barn som bor på institution. Heron och 
Chakrabarti (2002) menar att det generellt råder negativa uppfattningar om barnhems 
syfte och effektivitet. I det brittiska samhället råder en norm kring att institutionsper-
sonal ofta inte är kvalificerad, har låg lön och låg status (Heron & Chakrabarti 2002, 
s. 342). Med detta i åtanke blir det betydelsefullt att studera personalens arbete för att 
kunna ge en skildring som kan nyansera forskningsområdet ytterligare. 
 
Anderssons (2011) studie visar att forskning om barn som befinner sig inom sam-
hällets omsorg kan belysas utifrån olika insatser så som familjehems- eller institut-
ionsvård. Infallsvinklarna på forskningsområdet kan även variera, exempelvis utifrån 
barns, föräldrars eller professionellas perspektiv. Utfall av omsorg och insatser är ett 
mer utforskat område än det faktiska händelseförloppet under tiden en insats pågår 
(Andersson 2011, ss. 60-61). Mot bakgrund av detta kan det ses som betydelsefullt 
för forskning inom samhällsvården att forska kring händelser på institutioner utifrån 
personalens perspektiv. Vi har syftat till att delvis belysa personalens handlingsut-
rymme på barnhemmet och hur de tillvaratar detta, vilket Andersson (2011) menar är 
betydelsefullt i socialt arbete. Hittills har forskningen huvudsakligen fokuserat på re-
sultat av barnhemsomsorg medan sociala processer och interaktioner på barnhem har 
ignorerats. För att kunna förstå barnhem och dess komplexa miljö krävs det att verk-
samheter studeras i sin helhet och att forskningskategorier samverkar med varandra 
(Heron & Chakrabarti 2002, s. 354). Castillo et al. (2012) menar att intervjuer med 
personal kan ge en större förståelse för hur verksamheter befinner sig i relation till 
samhället.  

3.4 Yrkesval & yrkesroll 
 
Vashencko et al. (2010) visar även i sin kvantitativa studie av tre ukrainska barnhem 
att motiven bakom personalens yrkesval kan grunda sig i varierande faktorer. Det kan 
handla om faktorer så som arbetets förmåner, arbetstider, moral eller känslor till bar-
nen. Studien belyser att personalen såg såväl fördelar som nackdelar och brister i sitt 
yrke. Det framkom att personal hade adopterat barn från barnhemmen samt tagit med 
dem hem över helger. När detta senare blev förbjudet uttryckte personalen en besvi-
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kelse över det (Vashencko et al. 2010, s. 584). I ett förändringsprojekt av ett barnhem 
i Nepal fick omsorgspersonalen insikt i vikten av sin roll i relation till barnens ut-
veckling, vilket visades tydligt när de bad om att få ändra sin arbetstitel från “Maid” 
till “Mother”. Det faktum att personalen såg sig spela en moderlig roll i barnens liv 
(Conley Wright et al. 2014, s. 141) tillsammans med resultaten från Vashencko et al. 
(2010) studie pekar på att det kan vara intressant att forska om personalens uppfatt-
ningar av yrkesroller.  
 
I en översiktsartikel skriven av Thomas (2012) granskas diskursiva metoder som har 
bidragit till resultat gällande förskolelärares konstruktioner av yrkesidentitet. Thomas 
(2012) belyser att synen på yrkesroller kan variera över tid och kontext samt att yr-
kesidentiteter konstrueras genom ett utbyte mellan individen och andra i dess omgiv-
ning, där relationen mellan kollegor blir central. I detta utbyte skapas det möjligheter 
och begränsningar i förhållande till den professionella identiteten. Förväntningar på 
vad en yrkesroll bör innebära kommer från såväl yrkesutövare själva som från om-
givningen (Thomas 2012, s. 91). Vidare visar Odbratt (2005) i en kvalitativ studie, 
baserad på 13 fokusgrupper med sammanlagt 82 socialarbetare, att det kan finnas 
motsättningar mellan socialarbetares vilja i hur deras yrke bör vara och vad det fak-
tiskt är i praktiken. Stress, tidsbrist, bristande samverkan samt hög personalomsätt-
ning kan vara faktorer som spelar stor roll i avståndet mellan förväntningar och verk-
lighet (Odbratt 2005, s. 81). Vi anser att Odbratts (2005) studie ger ett bra ljus över 
vårt forskningsområde men den kommer inte att användas i fortsättningen. Dock vi-
sar Wingfors (2004) i en studie baserad på insamlade protokoll samt bilagor skrivna 
av SSR under åren 1958-2000 att det finns en flexibilitet i uppfattningar om yrkesrol-
ler hos socialarbetare i svensk kontext (Wingfors 2004, s. 45). Denna flexibilitet kan 
ses genom den forskning som vi har lyft fram från olika kontexter och verksamheter. 
Dessa studier av Wingfors (2004) och Thomas (2012) utgör tydliga exempel för hur 
personalens arbetsförhållanden och deras egna samt omgivningens uppfattningar på-
verkar utformningen av deras yrkesroller.  
 

3.5 Differentierade välfärdssamhällen 
 
Nationalencyklopedin (u.å.e) definierar välfärd som en samlad benämning för männi-
skors levnadsförhållanden. Benämningen innefattar sammantagen redogörelse för 
exempelvis människors ekonomi, hälsa, utbildning, bostads- och arbetsförhållanden. 
Det handlar om vilka resurser människan har och som möjliggör för denne att kon-
trollera sitt eget liv. Välfärdssystemets uppdrag beskrivs ofta som att ge befolkningen 
möjlighet att ta del av sådana resurser (Blomqvist 2008, s. 235). Dock kan uppbygg-
naden samt funktionen av välfärd variera mellan olika länder. Nedan presenteras 
kortfattat hur välfärden till viss del ser ut i Sverige respektive Nepal. 
 
Sverige klassas som en socialdemokratisk välfärdsstat där staten är dominerande 
inom sociala tjänster (Blomqvist 2008, s. 243). Det är ett av världens länder som för-
delar största delen av de nationella intäkterna på välfärdspolitik. En strävan i väl-
färdspolitiken är att minska sociala skillnader mellan olika grupper i samhället 
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(Blomqvist 2008, ss. 235-236). Välfärdspolitiken har som mål att utrota fattigdom, 
skydda medborgarna mot ekonomisk risk vid exempelvis sjukdom, främja social till-
hörighet och deltagande i samhällslivet, främja jämställdhet mellan kön och minska 
såväl sociala skillnader som klasskillnader (Blomqvist 2008, s. 239). Den svenska 
modellen utgör ett samlingsnamn för särskilda drag i välfärds- och arbetsmarknads-
politiken åren 1945-1980. Modellen innefattas av områden som ett omfattande socialt 
skyddsnät, aktiv arbetsmarknadspolitik, starka fackföreningar samt centraliserade lö-
neförhandlingar mellan fack och arbetsgivarorganisationer (Blomqvist 2008, s. 244). 
Ett trygghetssystem som finns i Sverige är genom socialförsäkringen, vilket ger rätt 
till olika typer av förmåner för personer som bor eller arbetar i Sverige (Försäkrings-
kassan u.å.). Staten agerar som ett försäkringsbolag som sparar pengar från arbetsgi-
vares och arbetstagares löner. Dessa sparade pengar kan befolkningen ta del av när de 
själva inte kan försörja sig genom arbete (Blomqvist 2008, s. 238). Men det svenska 
samhället utgörs även till stor del av ideellt arbete. Närmare bestämt har ⅔ av befolk-
ningen mellan 16-74 år arbetat ideellt någon gång under sina liv. Ideellt arbete har 
stor betydelse för det svenska välfärdssamhället, särskilt för vissa grupper som exem-
pelvis äldre, funktionsnedsatta och sjuka personer (Svedberg 2001, s. 173). I ett land 
som Sverige, vilket är statsdominerat och har ett omfattande välfärdssystem, förbises 
vanligen ideella insatser på grund av att de inte ingår i den offentliga sektorn (Sved-
berg 2001, s. 145).  

Sharma och Bhattarai (2013) studerade genom en fallstudie utländskt bistånd i den 
ekonomiska utvecklingen i Nepal. Resultaten visade att trots att Nepal är ett av de 
utvecklingsländer som tar emot mest bistånd från andra länder så är det ännu ett väl-
digt fattigt land. Mellan åren 1950-1970 finansierade utländskt bistånd omkring 95 
procent av statens kostnader (Sharmas & Bhattarai 2013, s. 896). År 2009 hade bi-
ståndet minskat till mindre än sju procent. Sedan mitten av 90-talet har korruptionen 
växt i landet, vilket har lett till att staten misslyckats med att skapa arbetstillfällen och 
tillgodose befolkningens grundläggande behov. Resultaten från Sharmas och Bhatta-
rais (2013) studie pekar på att landets politiker och styrande elit har enkel tillgång till 
utländskt bistånd, vilket minskar deras strävan i att utveckla fungerande institutioner 
samt politiska reformer. Landets ledare är mer intresserade av att tjäna pengar till sig 
själva än att bygga upp en ekonomi som gynnar befolkningen (Sharmas & Bhattarai 
2013, s. 902). För att bistånd ska nå fram krävs det en fungerande politik, där finans-
politiken framträder som avgörande (Sharmas & Bhattarai 2013, s. 907).  
 
Vidare lyfter studien fram vikten av att det genomförs politiska reformer för att för-
bättra landets styrning. Vid avsaknad av politiska förändringar är det osannolikt att 
utländskt bistånd kan påverka den ekonomiska tillväxten (Sharmas & Bhattarai 2013, 
s. 907). Mathema (2012) menar utifrån sina resultat i en rapport om välfärden i Nepal 
att den sociala servicen är låg gentemot människor i behov. Det saknas även en nat-
ionell politisk handlingsplan för genomförande samt bevakning av sociala trygghets-
tjänster. Landet är istället på väg mot att nå en social välfärdsstat baserad på sam-
hället (Mathema 2012, ss. 62-63). Under de senaste decennierna har antalet icke-
statliga organisationer ökat dramatiskt i landet till följd av att staten inte har lyckats 
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uppfylla människors grundläggande behov. År 2007 var den totala siffran för antalet 
registrerade organisationer på Social Welfare Council 24,804 stycken. Dock innefat-
tas inte alla organisationer i denna statistisk och därmed uppgår den uppskattade to-
tala siffran till mer än 60,000 icke-statliga organisationer i Nepal. Omfattningen av 
dessa organisationer har lett till att de fått en betydande roll i den offentliga politiken 
och i utvecklingsarbetet (Rijal Raj 2015, s. 1-3). 
   

3.6 Sammanfattning 
 
För att sammanfatta den bredd av tidigare forskning som vi har redogjort för går det 
tydligt att se hur forskningsområdet personal på barnhem är centralt utifrån differen-
tierade perspektiv och kontexter. Vi har sökt efter relevant forskning som har genom-
förts i Nepal men har inte funnit särskilt mycket. Vi uppfattar därför att det finns en 
del luckor inom detta forskningsområde och förhoppningsvis kan vår studie bidra till 
att fylla ut vissa av dessa luckor. Vi vill genom detta arbete även belysa vikten av att 
prioritera målgruppen socialt utsatta barn som ett folkhälsoproblem i Nepal. Att utgå 
från personalens perspektiv på barnhem kan vara ett sätt att synliggöra deras roll i 
barnens liv, utforska verksamhetens praktiska arbete samt vilka faktorer som påver-
kar detta. Utifrån den forskning som presenterats ovan kan det konstateras ett behov 
ytterligare forskning med fokus på personal som arbetar med barn och vår förhopp-
ning är att kunna ge ett mindre bidrag till detta.  
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4. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
I denna studie har vi valt att utgå från och tillämpa teoribildningen symbolisk interakt-
ionism samt det teoretiska begreppet socialisation. Nedan följer en presentation av ett 
antal begrepp från symbolisk interaktionism enligt Mead (1976) och socialisationsbe-
greppet enligt Durkheim (1978). Vi har valt att utgå från dessa två teoretiker då vi an-
ser att deras begrepp kan tillämpas som goda komplement till varandra. De begrepp i 
symbolisk interaktionism som inte har valts att presenteras har inte ansetts relevanta 
för analys av empirin. 

4.1 Meads symboliska interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ingen enhetligt bildning då den härstammar från och finns 
inom flera traditioner (Nationalencyklopedin u.å.e). Mead ses som en av fäderna till 
teorin (Svensson 1996, s. 64) och en av socialpsykologins skapare (Mead 1976, s. 26). 
Enligt teorin är människans sociala processer centrala (Mead 1976, s. 13), där denne 
styrs av omgivningen och det rådande samhället. Samhället har stor inverkan på indi-
viden då det är en konstant samverkan mellan människa och samhälle. Vårt beteende 
är en konsekvens av tolkningar och uppfattningar utifrån andra personers handlingar 
(Trost & Levin 2004, s. 64). Vidare är människan hela tiden föränderlig då denne kon-
stant befinner sig i olika processer. Detta medför att nuet är en viktig enhet att studera 
(Mead 1976, s. 24). Genom en etnografisk metod syftar vi till att fånga ögonblick och 
händelser som kan skildra de processer samt sammanhang som studieobjekten befin-
ner sig inom. Nedan presenteras Meads (1976) tankar utifrån de teoretiska begrepp 
som vi anser är av relevans för studien. I kapitlet avser vi även att tydliggöra använ-
dandet av de teoretiska begreppen i analysen. 

4.1.1 Rolltagande 

Begreppet rolltagande innebär att vi lever i sociala processer där vi tar andras roller, 
attityder och värderingar genom att sätta oss in i andras situationer. Vi identifierar oss 
med andra och genom detta bygger vi upp vår personlighet. Denna process sker kon-
stant i interaktioner och vi formas oupphörligen av varandra då vi sänder ut attityder 
samtidigt som vi inhämtar attityder från omgivningen. Individens beteenden kontrolle-
ras genom det rolltagande som görs. Människan blir ett objekt för sig själv då man tar 
en annan persons roll och betraktar sig själva utifrån dennes synvinkel (Mead 1976, s. 
18-19). Rolltagandet är en intressant aspekt att se i de sociala processer som sker på 
barnhemmet. Vi har utifrån dessa tankegångar möjlighet att analysera hur personalens 
attityder och värderingar formar varandra. Vidare blir rolltagandet intressant att analy-
sera utifrån Meads (1976, s. 68) tanke om att människan ser på sig själv på samma sätt 
som andra personer ser på en. Att människan ses som en social varelse där ett ständigt 
rolltagande sker (Mead 1976, s. 17) kan vara ett behjälpligt verktyg att tillämpa vid 
analys av den insamlade empirin då vårt studieobjekt befinner sig i en social miljö. 
Genom begreppet kan det bli möjligt att se hur personalens roller påverkar deras arbete 
på barnhemmet.  
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4.1.2 Symbolernas betydelse 

Ett annat centralt begrepp inom symbolisk interaktionism är symboler. Mead (1976) 
menar att en förutsättning för tänkande är att det sker i samverkan med symboler. 
Detta gör individen genom det verbala och icke-verbala språket. Interaktioner bygger 
på vilka symboler företeelser tillskrivs (Mead 1976, s. 115). För att någonting ska vara 
en signifikant symbol behöver det uppfattas och definieras på samma sätt av fler än en 
person i omgivningen. Symboler får då vissa innebörder inom en given social grupp 
och blir därav betydelsefulla (Mead 1976, s. 52-54). Mead (1976, s. 17) ser detta som 
en essentiell del i människans meningsskapande då det enbart är genom signifikanta 
symboler som ett tänkande och medvetande kan existera. Signifikanta symboler utgör 
för individer ett gemensamt språk inom en given social sfär.  

Mead (1976 s. 56, 109) menar att den viktigaste symbol som människan har att tillgå 
är språket, såväl det verbala som icke-verbala. Språket utgör grunden för utformningen 
av individens personlighet. Mead (1976, s. 63) talar om betydelsen av den vokala ges-
ten i interaktioner då den utgör sociala stimuli, vilket påverkar såväl den person som 
uttrycker gesten som mottagaren av gesten. Det centrala i språket är när det framkallas 
samma reaktion hos den person som uttalar något som hos den person som får uttalan-
det till sig (Mead 1976, s. 68). Meads (1976) resonemang kring symboler ser vi som 
ett verktyg för att kunna belysa det observationerna visar. Då symboler är essentiella 
för den sociala formgivningen finner vi detta begrepp relevant att analysera eftersom 
vi har studerat en social verksamhet. Det kan även vara intressant att analysera vilka 
symboler som eventuellt gestaltar sig på barnhemmet samt hur personalen använder 
dessa symboler som ett verktyg i sitt arbete genom såväl det verbala som icke-verbala 
språket. 

4.1.3 Den generaliserade andre 

Den generaliserade andre är den organiserade omgivningen, den sociala grupp eller det 
samhälle som ger individen förutsättningar för att forma sin identitet. Människor och 
grupper får vissa förväntningar på sina roller i specifika situationer. Det finns vissa 
normer kring vad som är socialt allmängiltigt inom en viss social miljö, vilket sätter 
upp ramar för vilka tankar och beteenden som är acceptabla. Genom detta menar Mead 
(1976) att samhället utövar kontroll över sina medlemmar. Utvecklingen av identiteten 
sker genom att den enskilde individen tar attityden från generaliserade andre och in-
korporerar den i sig själv, vilket är kopplat till det tidigare nämnda rolltagandet. I ett 
rolltagande kan den generaliserade andre ses som den samhällsstruktur som individen 
antar. Vidare är rolltagandet av attityder från den generaliserade andre grundläggande 
för utvecklingen av en gemenskap och samstämmighet mellan människor (Mead 1976, 
ss. 22, 120-122). 

Med begreppet den generaliserade andre kan det bli möjligt att analysera hur det sam-
manhang som barnhemmet befinner sig inom eventuellt påverkar personalens arbete. 
Vidare finns det genom detta begrepp möjlighet att analysera hur samhällets normer 
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och värderingar skapar sociala allmängiltigheter och hur dessa kan inverka på barn-
hemmet samt hur personalen förhåller sig till dessa. En intressant aspekt är hur perso-
nalen förhåller sig till samt påverkas av rådande strukturer gällande exempelvis kön. 

4.2 Émile Durkheims socialisation   

Durkheim ses som en av sociologins grundare och ägnande sig åt diskussion samt de-
finitionen av begreppet socialisation (Lamanna 2002, s. 1). Begreppen sociala fakta 
och socialt tvång utgör två betydande delar för en ökad förståelse av socialisationspro-
cessen. Nedan följer en presentation av dessa begrepp som slutligen utmynnar i en re-
dogörelse för hur vi syftar att tillämpa socialisationsbegreppet. 

Socialisation är en process där individen utvecklar förmågor, egenskaper, självkänne-
dom, lär sig om kultur och normer samt att anpassa sig till dem (Lamanna 2002, ss. 
123-125). Durkheim (1978) menar att sociala fakta är sådana känslor, tankar och hand-
lingar som människan får till sig under livets gång genom socialisation. Sociala fakta 
utgörs av vedertagna och allmängiltig praxis som befinner sig utanför den enskilda 
individens medvetande. Dessa sociala fakta utövar ett tvång över individen genom på-
tryckningar till vissa beteenden oavsett vilken vilja personen själv har. Tvånget sker 
såväl indirekt som direkt på olika sätt. Durkheim (1978) belyser att majoriteten av 
människans tankar och idéer inte kommer från oss själva utan genom samhällets eller 
omgivningens strukturer (Durkheim 1978, ss. 21-23). Med hjälp av socialt tvång kan 
människan skapa en verklighetsuppfattning baserad på idéer, begrepp och föreställ-
ningar. Därför bör tvånget ses som möjlighetsskapande, inte begränsande (Gunerius-
sen 2007, ss. 60-62). Durkheim (1978) menar att de krav och förväntningar som indi-
viden möter i samhället formar personligheten. En konsekvens av socialisationen är att 
människan utvecklar en respekt för omgivningen, vilken får oss att agera i enlighet 
med samhällets normer och värderingar.  

Gällande barnuppfostran talar Durkheim (1978) om att det sker ett ständigt tvång i att 
lära barn vissa beteenden, tankar och känslor. Det finns en strävan att barn formas på 
vissa sätt, vilket sker genom barns underkastelse av den sociala omgivningen. Barnets 
läromästare ses som en länk mellan den sociala omgivningen och barnet (Durkheim 
1978, s. 24). Ofta talas det om familjen som viktig i barns socialisation, men Durk-
heim menar dock att familjen inte är lämplig för att lära ut moral till barn på grund av 
att familjen är för varm och öm. Istället menar han att staten och skolan är centrala i 
barns lärande och socialisationsprocess (Lamanna 2002, ss. 123-125). Då vi studerat 
en verksamhet med barn som målgrupp blir det relevant att analysera resultaten utifrån 
Durkheims tankar kring barnuppfostran och socialisation.  

4.3 Tillämpning av teori & begrepp 
Vi kan se att det finns vissa överensstämmelser mellan Meads och Durkheims tankar. 
Teorierna kan ses som ett komplement till varandra då de båda diskuterar och definie-
rar människan som en social varelse samt de sociala processer denne befinner sig 
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inom. Genom att använda de båda teoretikernas begrepp i relation till varandra blir det 
möjligt att få en bredare analys av resultatet. Mead och Durkheim är överens om att 
samhällets normer påverkar organisationers samt individers utformning. Den generali-
serade andre (samhället) kan ses som en väsentlig del i socialisationen då normer och 
sociala allmängiltigheter faller ner från en makronivå (samhälle) till en mikronivå (in-
divid). Detta redogör såväl Mead som Durkheim tydligt i sina respektive teorier. Vi-
dare kan rolltagande äga rum i socialisationsprocessen då individer tar varandras atti-
tyder i interaktioner med varandra. I socialisationsprocesser får individer till sig attity-
der från andra, vilket kan vara genom bland annat ett rolltagande då människor till-
skriver varandra roller. De attityder som ter sig i form av exempelvis normer och vär-
deringar kan individer inkorporera i sig själva och därmed anpassa sig till samhället. 
Rolltagandet kan därför ses som en betydande del i socialisationsprocessen. Även be-
grepp så som symboler och socialisation kan kopplas samman med varandra. Durk-
heim (1978) definierar socialisation som den process där människan utvecklas till so-
ciala varelser och Mead (1976) menar att symboler är människans viktigaste verktyg i 
denna utveckling. Vid analys av symboler kan socialisationsbegreppen synliggöra vil-
ken betydelse symboler kan ha i det sociala livet på barnhemmet.  
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5. METOD 
I detta kapitel beskrivs den etnografiska ansats som vi har tillämpat som datain-
samlingsmetod. Denna insamling av material består av såväl deltagande observationer 
som intervjuer. Vi presenterar även vår analysmetod grounded theory och hur vi har 
använt oss av den vid bearbetning av empiri. Här finns motiveringar för de olika val 
som har gjorts samt de problem som vi har stött på och vilka förändringar detta har 
krävt under arbetets gång. Vi för en diskussion kring de etiska övervägandena samt 
reflektioner av metodval. Kapitlet avslutas med en presentation av vår förförståelse 
samt en diskussion om studiens kvalité. 

5.1 Varför en etnografisk ansats? 

Etnografisk ansats innefattar inte en enhetlig metod, dock är det gemensamt för etno-
grafiska studier att de syftar till att studera sociala processer som förekommer i olika 
variationer eller mönster i samhället. Det grundläggande antagande för en etnografisk 
ansats är att socialt handlande kan förklaras i relation till den sociala kontexten (Mark-
ström 2005, s. 37). Om människan vill förstå ett visst sammanhang, de handlingar och 
den meningsstruktur som aktörer befinner sig i så räcker det inte att forskaren frågar 
individerna om vad de tycker, känner och gör. Forskaren måste även gå ut och obser-
vera vad aktörerna faktiskt gör (Aspers 2007, s. 30). Vårt arbete är en etnografisk fält-
studie om personalens arbete och roller på ett barnhem i Nepal. Insamlingen av empiri 
består av deltagande observationer samt intervjuer, vilket inhämtades under två veck-
ors fältarbete på Starlight Child Care Center. Avsikten med att samla in datamaterialet 
i fält var att komma nära det som vi syftar till att studera. 

Etnografer möter en multiplicitet av komplexa strukturer som till en början är främ-
mande och oregelbundna (Geertz 1973, s. 10). Forskning inom denna ansats avser att 
finna både regelbundenheter och vanor men även oregelbundenheter och avvikelser 
inom sociala aktiviteter. Den etnografiska forskaren deltar mer eller mindre aktivt i 
dessa aktiviteter. Avsikten med vårt breda syfte var att vi skulle kunna träda in relativt 
förutsättningslöst i fältet, vilket gav oss goda möjligheter till att successivt kunna se 
det centrala i studieobjektet. Under datainsamlingens gång ökade vår delaktighet i de 
sociala aktiviteterna då vi fick större förståelse för regelbundenheter och vanor i verk-
samheten. Genom att forskaren kommer nära en social kontext under en längre tid kan 
denne studera samt försöka förstå aktörer och deras handlande. Detta möjliggör ett fo-
kus på det vardagliga i sammanhanget och att observera sådant som kan vara svårare 
för aktörer att beskriva på grund av att vissa mönster är förgivet tagna för dem (Mark-
ström 2005, s. 37). De deltagande observationerna gav oss möjlighet att delta i samma 
aktiviteter som aktörerna och tillät oss att ställa frågor om vad de gjorde, vad de såg, 
deras uppfattningar och tolkningar. Metoden bidrog till en gradvis ökad förståelse av 
det sociala livet (Aspers 2007, s. 104) på barnhemmet. (Aspers 2007, s.107) genom 
deltagande observationer kan forskaren studera det som sker i stora drag för att senare 
fördjupa sig i detaljnivå. I denna metod tillämpas den hermeneutiska cirkeln i prakti-
ken, vilken innebär att delen förstås genom helheten och helheten genom delen.  
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5.2 Vetenskaplig anknytning 

Den ontologiska ståndpunkt som studiens metodologi tar avstamp ifrån är subjektiv 
idealism. Detta innebär att läran om det som är (ontologi) ses som beskaffad genom 
människans idéer (subjektiv idealism) (Sohlberg 2013, s. 47). Idéer kan innefatta män-
niskans fantasier och minne, vilka bildar människans subjektiva föreställningar. Ge-
nom sociala konstruktioner skapar människan definitioner av verkligheten och de 
normer samt värden som ingår i denna verklighet. Utgångspunkten är därmed att män-
niskans existerande idéer måste begripas för att få en förståelse i strukturer samt de 
aktiviteter som äger rum (Sohlberg 2013, ss. 55-57).   

Gällande epistemologisk ståndpunkt så utgår vi genom en etnografisk metod från em-
pirismen. Empirismen menar att kunskap om världen uppnås genom erfarenhet och 
observation utifrån människors sinnen. Inom epistemologin finns även den kunskaps-
teoretiska idealismen som säger att kunskap aldrig kan vara helt oberoende av betrak-
taren (Sohlberg 2013, ss. 73-74). Detta finner vi går i linje med teoribildningen sym-
bolisk interaktionism och socialisationsbegreppet där fokus ligger på de sociala pro-
cesser som individer konstant befinner sig inom.  

5.3 Tillgång till fältet 

Vår tillgång till fältet var genom den svenska organisationen Socionomer Utan Grän-
ser som vi hade etablerad kontakt med sedan praktikterminen från föregående läsår. 
Socionomer Utan Gränser förmedlade kontakt till den svensk-nepalesiska verksamhet-
en Föreningen för Gatubarn i Nepal, vilken vi också var väl bekanta med sedan prakti-
ken. Grundaren till Föreningen för Gatubarn i Nepal gav oss rekommendationer på ett 
flertal barnhem som vi kunde ta kontakt med för att höra om intresse fanns för delta-
gande i vår studie. Varför vi blev rekommenderade just dessa barnhem var på grund av 
tidigare upprättade samarbeten i andra sammanhang med Föreningen för Gatubarn i 
Nepal. Utifrån dessa rekommendationer kontaktade vi två barnhem, varav ett av barn-
hemmen visade intresse för att delta i studien. Kontakten med detta barnhem blev mer 
frekvent över mail. Vi gav information om studiens syfte och upplägg innan persona-
len på barnhemmet tackade ja till att delta i studien. Aspers (2007) skriver att en förut-
sättning för att forskaren ska kunna få tillträde till fältet är acceptanskravet. Detta in-
nebär att det finns en överenskommelse mellan forskaren och fältet där forskarens när-
varo samt arbete är accepterat (Aspers 2007, s. 62). För vår del krävdes det att såväl 
personalen som barnen på barnhemmet accepterade vår närvaro samt deltagande i de-
ras vardag under två veckors tid. Väl på plats i Nepal hade vi ett möte med barnhem-
mets kontaktperson då vi läste igenom studiens informationsbrev tillsammans samt 
överlämnade kopia på brevet. Vi diskuterade även de frågor som uppstod om oss och 
studien. Efter att vår kontaktperson vidareförmedlat informationen från mötet till hela 
personalgruppen meddelade de att vi var välkomna till barnhemmet för två veckors 
fältarbete. Under den första dagen på barnhemmet hade vi ett möte med hela personal-
gruppen för att presentera oss och säkerställa att all personal fick samma information, 
förstod studiens syfte och vår roll på barnhemmet. Vid slutet av mötet gick vi igenom 
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samtyckesbrevet och det skrevs dubbla kopior på samtycke av all personal, en kopia 
till dem samt en kopia för oss att behålla. Samma dag hade vi även en samling med 
alla barnen för att ge dem information om vilka vi var och vad vi skulle göra på barn-
hemmet under kommande veckor. Vi fick då ett muntligt samtycke från barnen samt 
att personalen skriftligt samtyckte till att barnen närvarade under datainsamlingspro-
cessen. 

5.4 Starlight Child Care Center 

Denna presentation grundas i våra egna upplevelser från tiden i fält samt barnhemmets 
hemsida, vilken vi väljer att inte lämna ut på grund av de etiska kraven. Vi har valt att 
benämna det studerade barnhemmet vid det figurerade namnet Starlight Child Care 
Center. Barnhemmet ligger i utkanten av Nepals huvudstad Kathmandu där bergen 
omsluter bostadsområdet och trafiken är betydligt lugnare än i stadens centrum. Verk-
samheten startades upp år 2009 av en nepalesisk familj bestående av en kvinna, hennes 
man och deras son. Modern i familjen började som ung känna att Jesus sände henne 
budskapet att ta hand om barn som var övergivna eller inte hade någon förälder kvar i 
livet. Hon valde att följa detta budskap, vilket ledde till att Starlight Child Care Center 
grundades tillsammans med hennes man och son. Barnhemmet är en icke-statlig verk-
samhet som finansieras av privata sponsorer. Hela verksamhetens budget och persona-
lens löner grundar sig i de medel barnhemmet får in från sponsorer och insamlingar. 
Personalen driver även en nystartad hönsgård vars framtida intäkter ska gå till barn-
hemmet. Verksamheten står på en kristen grund och riktar sig till nepalesiska flickor 
som har blivit övergivna eller föräldralösa. Under barnhemmets första år bodde fem 
flickor hos dem och de avsåg att öka gruppen med fem barn varje år under de fyra 
första åren. I dagsläget bor det 22 flickor på barnhemmet i åldrarna 5-14 år. Under 
våra två veckors fältarbete flyttade det in två nya flickor på barnhemmet som hade levt 
på gatan i ett annat samhälle. Huvudsyftet på Starlight Child Care Center är att ge 
flickorna ett hem där de kan tillgodose flickornas basala behov som mat, bostad, 
trygghet, god hygien och hälsa. De ger även flickorna möjlighet till skolgång och de 
syftar till att stärka deras självförtroende för att de ska bli självständiga kvinnor i fram-
tiden. Flickorna har möjlighet att bo på barnhemmet fram tills att de har avslutat 
grundskolan och förhoppningsvis högre utbildning. På Starlight Child Care Center ar-
betar det totalt fem personal och under vårt fältarbete var en volontär där. All personal 
var inkluderad i de deltagande observationerna och tre personal deltog i de enskilda 
intervjuerna. Motiveringar till val av antal personal medverkande i observationerna 
respektive intervjuerna finns i avsnitt 5.6.1 ”urval”.  
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”Starlight Child Care Center”. Bild tecknad av Sofia Adolfson. 
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5.4.1 Respondenterna 

I detta avsnitt syftar vi till att ge en bild över vilka personer som arbetar på barnhem-
met, vad de har för arbetsuppgifter samt relationer till varandra. Viktigt att påpeka är 
att alla respondenter som nämns i uppsatsen har figurerade namn.  

Barnhemmet är, som tidigare nämnts, grundat av en familj bestående av en mor, en far 
och en son. Modern heter Basanti, är 40 år gammal och hennes huvudsakliga arbets-
uppgift är att sköta om flickorna. Fadern heter Samir, är 49 år gammal och har det hu-
vudsakliga ansvaret för barnhemmets hönsgård samt arbetar med diverse uppgifter i 
och utanför hemmet. Tillsammans har Basanti och Samir sonen Karma som är 29 år 
gammal. Han är barnhemmets administratör, vilket innebär att han sköter verksamhet-
ens ekonomi och håller kontakt med olika samarbetspartners. Karma är gift med Pema, 
som är 25 år gammal och har arbetat på barnhemmet i tre år. Pema arbetar mestadels i 
köket med matlagning men sköter även annat hushållsarbete. Tillsammans har Karma 
och Pema en tvåårig dotter som också bor på barnhemmet. En 19-årig kvinna vid 
namn Manisha arbetar på barnhemmet sedan en månad tillbaka. Även hon har en ettå-
rig dotter boende på barnhemmet. Manisha arbetar främst i köket och assisterar Pema 
vid matlagning samt hushållsarbete. Vidare arbetar en volontär, som är 25 år gammal, 
på barnhemmet under ett par månader. Hennes uppgift är att arbeta med barnen, leka 
med dem och hitta på aktiviteter. All personal förutom volontären bor på barnhemmet. 

5.5 Materialinsamlingen 

Vi har valt att kombinera de två metoderna deltagande observationer och intervjuer. 
Detta val grundar sig i att vi söker ett fylligt material för att kunna besvara studiens 
breda syfte och komma nära det studerade fältet. Alla tre frågeställningar syftar vi till 
att besvara genom såväl intervjuer som deltagande observationer. Ahrne och Svensson 
(2011, s. 27) menar att resultatens trovärdighet ökar genom en metodtriangulering. Vi 
inledde datainsamlingsprocessen med deltagande observationer och följde därefter upp 
med enskilda intervjuer av tre personal. Vi valde att inleda med observationer för att 
minska risken att påverka personalen genom att ställa intervjufrågor i början av fältar-
betet. Fältanteckningar skrevs under såväl observationerna som intervjuerna samt att 
intervjuerna ljudinspelades. Sammantaget består vårt insamlade material av fältan-
teckningar från 10 olika observationstillfällen som var mellan 3-10 timmar långa samt 
tre intervjuer som var cirka 30 minuter vardera. 

5.5.1 Urval 

Kedjeurval kan används som urvalsmetod om det är svårt att nå ut till respondenter. 
Urvalsmetoden går tillväga på så sätt att forskaren får tillgång till ytterligare kontakter 
genom en första kontaktperson (Eriksson, Zetterquist & Ahrne 2011, s. 43). Då vi fick 
rekommendationer från Föreningen för Gatubarn i Nepal på ytterligare barnhem som 
vi kunde ta kontakt med så utgörs studiens urvalsmetod av kedjeurval. Vi använde en 
första kontakt som ledde oss vidare till nya kontakter. Geografiskt avgränsades studien 
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först och främst till Nepal på grund av tidigare etablerade kontakter där. Därefter av-
gränsade vi studien till huvudstaden Kathmandu, dels på grund av att vår samarbets-
partner (Föreningen för Gatubarn i Nepal) har flest kontakter där, dels på grund av att 
vi hade en förförståelse i att det finns många barnhem i staden. Som tidigare nämnts 
tog vi kontakt med två barnhem där vi önskade att genomföra studien, varav ett av 
dem visade intresse för att medverka. Valet av att enbart studera ett barnhem grundar 
sig i den tidsram vi hade att förhålla oss till samt att kvalitativa studier syftar till att nå 
djup istället för bredd. 

All personal tillfrågades om godkännande av två veckors observationer medan tre per-
sonal även tillfrågades om intervjuer. Att inkludera all personal i observationerna såg 
vi som en förutsättning för att kunna få en insyn i personalens relationer. Valet av att 
intervjua enbart tre av fem personal grundade sig dels i att mängden av insamlat 
material skulle bli hanterbar och dels i den tidslängd som respektive personal har arbe-
tat på barnhemmet. De tre personal som tillfrågades om intervjuer valdes främst uti-
från att de har arbetat på barnhemmet antingen sedan uppstart eller under ett flertal år 
och därmed är väl bekant med arbetet. Det var Basanti, Karma och Pema som deltog i 
varsin enskild intervju. Under alla deltagande observationer hade vi möjlighet att ställa 
frågor till personalen om deras arbete och roller. Av den anledningen valde vi att inte 
genomföra en intervju med Samir då vi redan hade fått svar på de frågor som vi avsåg 
att ställa i intervjun till honom. Vi bedömde därför att en intervju med honom förmod-
ligen inte skulle kunna tillföra någon ny information. Motivet till att vi inte valde att 
intervjua Manisha var att hon enbart arbetat på barnhemmet under en månads tid och 
var därmed inte lika välbekant med arbetet som personal som har arbetat längre. Därav 
såg vi att hon inte hade möjlighet att ge oss ett så pass fylligt material som vi behövde 
för att besvara studiens syfte. Av samma anledning valde vi att inte genomföra någon 
intervju med volontären då hon enbart arbetat på barnhemmet under några månader. 
En ytterligare orsak till att volontären inte sågs som aktuell för en intervju var att hon 
inte var en fast personal på barnhemmet utan befann sig där enbart under en begränsad 
tidslängd. 

5.5.2 De deltagande observationerna 

Observationer innebär att studera det som faktiskt sker i fältet (Aspers 2007, s.107). 
En fördel med deltagande observationer är att kunna komma nära den sociala kontext 
som studien syftar till att studera och ett fokus på det vardagliga blir därmed möjligt 
(Markström 2005, s. 37). Dessa vardagliga mönster kan vara svårt för personalen att 
själva beskriva då det ofta är något som sker per automatik. (Aspers 2007, s. 41) me-
nar att ett fälts existens ofta tas förgivet av aktörer inom detta. Därav kan deltagande 
observationer ses som lämpligt för att skildra företeelser som personalen eventuellt 
själva inte identifierar. En nackdel med metoden är däremot att komma som utomstå-
ende observatör och eventuellt påverka vardagliga mönstret på barnhemmet, vilket 
medför risker i att det inte ges en korrekt bild av den faktiska vardagen som utspelar 
sig då besökare inte är närvarande.  
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Våra deltagande observationer bestod av sammanlagt tio tillfällen. Vi observerade i 53 
timmar vardera och därmed består empirin av totalt 106 observationstimmar.  Första 
veckan valde vi att göra ett schema för att följa tre av personalen i deras arbete, vilket 
var samma personer som vi senare genomförde intervjuerna med. Vår avsikt var att 
kartlägga en detaljerad bild av deras arbete. Vid varje observationstillfälle fokuserade 
vi på varsin personal för att införskaffa oss en bild över hur den enskilde personens 
arbetsdag såg ut. Andra veckan skiftade vi fokus från att observera enskilda personer i 
deras arbetssysslor till att observera hela personalgruppen tillsammans. Det nya per-
spektivet syftade till att fånga sociala processer i personalgruppen samt mellan perso-
nalen och barnen. Observationerna genomfördes till största delen på barnhemmet och 
vid ett tillfälle deltog vi även i deras lördagsgudstjänst i den lokala kyrkan. Dagen in-
nan ett planerat observationstillfälle frågade vi alltid personalen om det var möjligt för 
oss att komma till barnhemmet och vanligtvis var det inga problem. Anledningen till 
att vi inte frågade tidigare än dagen innan var att personalens planering kunde föränd-
ras hela tiden. Vid särskilda situationer frågade vi respondenterna om de accepterade 
vår närvaro för att respektera deras integritet och följa de etiska riktlinjerna. 

Längden för varje observationstillfälle skilde sig åt och kunde bestå av alltifrån tre till 
tio timmar. Vi uppnådde målet att fånga in olika tidpunkter av arbetsdagarna då vi i 
slutändan hade deltagit i personalens arbete från väckning till läggning. Tiderna för 
varje observationstillfälle påverkades av hur verksamhetens rutiner såg ut. Morgon-
rutinerna började klockan halv sex och läggdags var det klockan nio. Främst ägde de 
deltagande observationerna rum på dagtid för att det var mest aktiviteter och arbets-
sysslor som utfördes då. Ett observationstillfälle inleddes oftast med att vi observerade 
vad som hände för att sedan successivt delta i olika aktiviteter samt sysslor. Störst fo-
kus i observationerna var på handlingar, beteenden och icke-verbala uttryck hos per-
sonalen. Det verbala språket var svårare att observera på grund av våra bristande kun-
skaper i det nepalesiska språket. Viktigt att poängtera är dock att vi även samtalade 
med samt ställde frågor till personalen under observationerna. Aspers (2007, s. 107) 
menar att observationer måste kombineras med samtal för att forskare ska kunna förstå 
helheten.  

Till en början var det mer observationer än deltagande observationer på grund av att vi 
behövde få inblick i hur en dag kunde se ut. Vårt deltagande i observationerna ökade 
så småningom och allteftersom deltog vi i personalens sysslor som exempelvis vid 
matlagning och middagsförberedelser. Aspers (2007, ss. 41, 125) menar att fältanteck-
ningar som skrivs i observationer bör vara av första ordningens nivå, det vill säga att 
det som antecknas är aktörers uttryck och uppfattningar. Endast utifrån det observat-
ionsmaterialet kan forskare förstå vad som sker i fältet. Vi har strävat efter att anteckna 
på första ordningens nivå, men då vi befann oss i fältet under endast en begränsad 
tidsperiod är vi medvetna om att anteckningarna till stor del består av våra observat-
ioner och inte aktörernas fullständiga uttryck. Aspers (2007, s. 125) skriver att ju 
längre tid forskare befinner sig i fält desto närmare kommer denne kunna förmedla 
första ordningens konstruktioner. Vi skrev fältanteckningarna antingen på barnhemmet 
när lämpligt tillfälle gavs eller direkt efter avslutad observation. Vår strävan var att 
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skriva ned anteckningar snabbt för att observationerna skulle vara så färska i minnet 
som möjligt. Efter varje avslutat observationstillfälle utvärderade vi dagen och plane-
rade nästkommande tillfälle.  

5.5.3 Intervjuerna 

Intervjuer krävs ofta för att forskare ska kunna förstå det denne ser och observerar 
(Aspers 2007, s. 131). Genom intervjuer fick vi möjlighet att ställa frågor gällande så-
dant vi såg i observationerna, vilket var fördelaktigt då det genererade ett fylligare 
material. Observationerna skildrade till viss del personalens arbete och roller, men för 
att få en helhetsbild blev intervjuer ett gott komplement. Ungefär halvvägs in i datain-
samlingsprocessen var intervjuguiden utformad. Intervjuguiden inspirerades av de ob-
servationer som genomfördes under den första veckan, vilket utgjorde grunden till vad 
som blev väsentligt att ställa frågor om. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer 
med utrymme till såväl följdfrågor som dialog.  

Aspers (2007) belyser att samtal är den vanligaste metoden för att förstå andra perso-
ner och att det ideala samtalet sker på lika villkor för samtalsparterna. Vid intervjuer är 
det dock viktigt att vara medveten om att det finns en viss maktobalans mellan parter-
na då det oftast är intervjuare som styr samtalet. Ett problem med intervjuer är att 
forskaren enbart kan ställa frågor utifrån den förkunskap denne har och därmed blir det 
intervjuaren som riktar samtalet till att beröra vissa områden. Frågorna kommer endast 
att behandla den kunskap som forskaren har om fältet och värdefull information kan då 
gå förlorad. Även de svar som intervjuare får kan endast tolkas utifrån dennes förståel-
sehorisont och förkunskap (Aspers 2007, s. 135-136). Dessa problem kan ses begränsa 
intervjumetodiken samtidigt som ett medvetandegörande av dem möjliggör att pro-
blemen kan hanteras. Innan vi trädde in i fältet var vi medvetna om att en maktobalans 
skulle kunna uppstå mellan respondenterna och oss. Vid intervjuerna försökte vi att 
undvika denna maktobalans genom att respondenterna fick bestämma dag och tid för 
samtal. Under själva intervjuerna försökte vi även att skapa en lättsam stämning för att 
underlätta samtalen, dock var detta svårt och vi upplevde intervjuerna som mer for-
mella med en större maktobalans än vad det var under observationerna. Genom att vi 
befann oss i fältet en vecka innan intervjuguiden utformades så sökte vi att få kunskap 
om fältet som kunde vara till hjälp för att skapa frågor. Syftet med detta var att gene-
rera intervjufrågor som kunde skildra och fånga personalens perspektiv utifrån deras 
situation på barnhemmet. Att svaren har tolkats utifrån vår förkunskap är någonting vi 
är medvetna om och inte har kunnat undvika vid analys av material. För att undvika 
detta problem skulle vi ha behövt vara i fältet under en längre period för mer tid till 
samtal med respondenterna.  

Innan fältarbetet inleddes tillfrågade vi tre personer ur personalgruppen om de ville 
delta i varsin enskild intervju. Efter godkännande frågade vi vilka respondenter som 
önskade tolk som verktyg då intervjuerna skulle genomföras på engelska. Slutligen 
använde sig två av tre respondenter av tolkning från nepalesiska till engelska. Tolken 
var samhällets präst med lång erfarenhet av att arbeta med översättning och tolkning i 
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olika sammanhang. Utifrån den tystnadsplikt han hade i egenskap av präst bedömde vi 
att han var lämplig för att respondenterna skulle kunna uttrycka sig fritt utan risk för 
att svaren skulle röjas. Alla tre respondenter godkände såväl muntligt som skriftligt i 
samtyckesbrevet att vi ljudinspelade samt förde anteckningar under intervjuerna. De 
tillfrågades ännu en gång om de godkände detta vid inledningen av själva intervjutill-
fället. En av oss ansvarade för ljudinspelningsutrustningen, att föra anteckningar samt 
att hålla tidsramen, medan den andra personen genomförde själva intervjun. Intervju-
erna pågick i ungefär 30 minuter vardera och respondenterna gavs vid flera tillfällen 
utrymme att ställa frågor, utveckla svar eller göra tillägg.  

5.5.4 Språket 

Studien genomfördes i Nepal där det språk som majoriteten av befolkningen talar är 
nepalesiska, men där även det engelska språket är användbart (Landguiden 2014). Fyra 
av fem personal på Starlight Child Care Center kunde kommunicera på engelska på en 
grundlig nivå varav två av dessa talade flytande engelska. I de deltagande observation-
erna var det svårt för oss att förstå allting som sades då större delen av kommunikat-
ionen på barnhemmet var på nepalesiska, ett språk som vi inte har kunskaper i. Detta 
skapade vissa problem vid analys av empirin då teorin symbolisk interaktionism delvis 
fokuserar på det verbala språket (Mead 1976, s. 63). I observationerna var vi många 
gånger tvungna att be personalen att återberätta på engelska vad ett samtal handlade 
om. Ett flertal observationer uteblev på grund av att vi inte ordagrant kunde veta vad 
som faktiskt sades. Samtidigt anser vi inte att denna språkliga brist hindrade oss från 
att samla in det material som behövdes för att besvara studiens forskningsfråga. Aspers 
(2007, s. 108) skriver att människors mening inte endast uttrycks i de talade orden utan 
även i handlingar och genom visuella intryck.  

Att kommunicera via tolk kan skapa vissa problem (Wadensjö 1998, s. 146). För oss 
var det fördelaktigt att använda tolk då det möjliggjorde att alla tre intervjuer kunde 
genomföras. Dock skapades det en annan dynamik i rummet med ytterligare en person 
närvarande. Det krävdes mer av oss som intervjuare för att genomföra intervjun på ett 
sätt där samtalet fördes med respondenten och inte med tolken. Vi upplevde det som 
svårare att hålla en följsam konversation samt att ställa följdfrågor till respondenten. 
Det var även viktigt att respondenten verkligen förstod frågorna och att det vi frågade 
om framgick. Genom användning av tolk blev det en person i ledet mellan oss och re-
spondenten, vilket kan ha ökat risken för att den ursprungliga frågan inte framgick 
som avsett. Vidare menar Wadensjö (1998, s. 50) att en ordagrann översättning inte 
garanterar den bäst motsvarande frågan eller svaret, utan att innebörden kan komma att 
förändras i det översatta språket. Det räcker inte att tolken kan en mängd glosor, utan 
det måste finnas en kunskap om hur folk använder ord och uttryck på respektive språk 
(Wadensjö 1998, s. 51). Då vi som intervjuare hade svårare att förstå hur respondenten 
uppfattade översättningen och att vi därmed inte kunde veta exakt vad personen sva-
rade på kan ses som en brist. Förutom att tolken berättade för oss om sin långa erfa-
renhet av att tolka, vet vi inte i vilken utsträckning han hade kunskaper om hur orden 
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används i respektive språk eller om han översatte bokstavligen. Därav kan det ses som 
svårt att kontrollera kvalitén av tolkens översättningar i intervjuerna. 

5.6 Analys och tolkning 

Den analysmetod som vi har valt att inspireras av i bearbetning av det insamlade 
materialet är grounded theory. Proceduren för denna analysmetod sker parallellt med 
datainsamlingen. Grounded theory har en systematisk kodningsprocess som består av 
de tre stegen öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning (Cho & Lee 2014, s. 
8). Denna analysmetod använder begreppet comparative analysis som föreslår fyra 
steg i analysprocessen. Steg ett handlar om att jämföra situationer som gäller för re-
spektive kategori som har skapats, därefter följer steg två som innebär att kategorierna 
och deras egenskaper ska interageras med varandra. Steg tre fokuserar på att avgränsa 
analysen till studiens teori för att slutligen i steg fyra skriva teorin (Glaser & Strauss 
1967, s. 105). Dessa steg i analysprocessen kan sammanfattningsvis ses som ett kon-
cept bestående av kodning, kategorisering, identifiering av kärnkategorier, relations-
kapande mellan kärnkategorierna och generering av en teori (Cho & Lee 2014, s. 8). 
Det sistnämnda steget har inte varit aktuellt för oss att genomföra då avsikten inte är 
att tillföra någonting nytt i de teoretiska begrepp som har tillämpats. 

Hela analys- och kodningsprocessen genomsyras av teoribildningen symbolisk inter-
aktionism samt socialisationsbegreppet. De teoretiska begreppen har till stor del styrt 
insamlingen av datamaterialet. Detta tillvägagångssätt minskar risken för att materialet 
ska pressas in i teorin (Silverman 2013, s. 377). Andra ordningens konstruktioner in-
nebär att det görs en teoretisering av empirin. Dessa konstruktioner bygger på första 
ordningens konstruktioner, vilket är det insamlade materialet om aktörers meningar. 
Med hjälp av teorier och andra ordningens konstruktioner kan forskare göra det insam-
lade materialet mer abstrakt (Aspers 2007, s. 43). Processen med datainsamling och 
analys har varvats med varandra då vi efter varje datainsamlingstillfälle har utvärderat, 
genomfört en öppen kodning av anteckningar samt diskuterat det insamlade materialet. 
Intervjuguiden utformades efter att ha påbörjat analys av de deltagande observationer-
na, vilket vägledde oss i vilka frågor som var centrala att få besvarade vid intervjutill-
fällena. Intervjuerna genomfördes efter drygt halva tiden i fältet av den anledningen att 
vi skulle ha tid att bearbeta samt transkribera ljudinspelningarna och därefter ha tid 
kvar på barnhemmet för eventuella kompletteringar. Fältanteckningar samt ljudinspel-
ningar renskrevs och bearbetades så fort som möjligt efter varje avslutat datainsam-
lingstillfälle. Vi transkriberade dagen efter att intervjuerna genomfördes. Vid transkri-
beringen utelämnade vi läten som exempelvis harklingar eller mummel som inte an-
sågs vara av relevans för materialet. Ljudinspelningarna har transkriberats ordagrant 
och därmed har ord inte uteslutits trots exempelvis upprepningar. Därefter genomför-
des en öppen kodning och kategorisering av observations – och intervjumaterialet, för 
att sedan återgå till fältet för att samla in ytterligare material. Denna parallella datain-
samlings- och analysprocess gav oss en djupare förståelse för personalens arbete samt 
roller då det var en ständig reflektion och bearbetning av insamlat material.  
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Mängden av material som behövs i analysen bestäms inte utifrån tillgänglighet, utan 
mättnad (Cho & Lee 2014, s. 8). Mättnad nås då forskaren upplever att svaren från in-
formanter känns igen och att ingen ny information tillkommer (Eriksson, Zetterquist & 
Ahrne 2011, s. 44). Efter två veckors fältarbete upplevde vi en mättnad och avslutade 
därmed materialinsamlingen. Vårt nästa steg var då axial kodning som innebar att hitta 
relationer mellan de kategorier som vi hade identifierat i den öppna kodningen. I detta 
steg började kategorier som vi inte kunde se relationer mellan att falla bort. Det tredje 
steget tog oss vidare till selektiv kodning där vi sökte att finna materialets kärnkatego-
rier. I den selektiva kodningen gjordes en konstant jämförelse mellan kategorier för att 
precisera kärnan i empirin. Slutligen genererade empirin i fem teman, vilka presenteras 
i nästkommande kapitel.  

5.7 Etiska överväganden och reflektioner 

Vetenskapsrådet (2011) har upprättat ett antal etiska krav för forskare att följa och för-
hålla sig till. Ett av dessa krav är informationskravet, vilket innebär att individer tyd-
ligt ska informeras om den aktuella forskningen och sin medverkan innan de tackar ja 
eller nej till deltagande. Detta krav följdes då information om studien gavs till personal 
på barnhemmet vid upprepade tillfällen såväl innan avresa till Nepal som på plats. Un-
der det första mötet med vår kontaktperson från barnhemmet gick vi igenom det in-
formationsbrev som vi hade författat på engelska. Den första dagen på Starlight Child 
Care Center hade vi även ett möte med hela personalgruppen då vi läste igenom in-
formationsbrevet och alla fick varsitt exemplar. Brevet innehöll all information om 
studien för att personalen skulle kunna ta ställning till sitt eventuella deltagande.  

Enligt samtyckeskravet har respondenter rätt att självständigt fatta beslut över sitt del-
tagande i forskning, tidsperioden samt vilka villkor som gäller. De ska även kunna av-
bryta sin medverkan utan att det ger några negativa följder (Vetenskapsrådet 2011, s. 
42). Vi strävade hela tiden efter att vara tydliga gällande både personalens och barnens 
rättigheter, som exempelvis att de när som helst fick avbryta sitt deltagande i studien. 
Då vår studie inkluderade observationer av hur personal arbetar på ett barnhem så in-
nebar det att minderåriga barn fanns med i den studerade miljön. Det krävdes därmed 
ett godkännande från personalen för att få tillåtelse att genomföra observationer i den 
miljö som barnen befann sig i, vilket är barnhemmet. Under den första dagen på barn-
hemmet hade vi en gemensam samling med alla flickorna där vi försökte att ge så tyd-
lig information som möjligt om vilka vi var och vad vi gjorde där. Vi gav då barnen 
tillfälle att ställa frågor om oss och studien. Inför flickorna benämnde vi vår studie och 
observationsanteckningar som vår läxa för att de lättare skulle kunna förstå att vi 
gjorde ett skolarbete och därmed inte var på barnhemmet för att leka. Under observat-
ionerna frågade flickorna ofta om vi kunde leka, men vi förklarade att vi behövde göra 
vår läxa och därför inte kunde leka. En del av flickorna blev besvikna över detta me-
dan andra ryckte på axlarna och snabbt hittade på något annat att sysselsätta sig med. 
Våra anteckningsblock som vi bar med oss i de deltagande observationerna symbolise-
rade läxan för barnen då de många gånger bad om att få räkna antal sidor vi hade skri-
vit.  
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Konfidentialitetskravet innebär att allt insamlat material ska förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan få tillgång till det samt att all information om deltagarna ska 
avidentifieras (Vetenskapsrådet 2011, s. 44). Enligt nyttjandekravet ska det insamlade 
empiriska materialet inte användas i annat bruk än vad den aktuella forskningen syftar 
till (Vetenskapsrådet 2011, s. 23). Vi strävade efter att uppnå dessa etiska principer i 
största möjliga mån då vi höll alla insamlade uppgifter i säkert förvar samt avidentifie-
rade personalen i materialet. Vidare har materialet enbart använts för att sammanställa 
denna studie och det kommer inte heller att brukas i något annat syfte i framtiden. 

5.8 Forskarrollen i fältet 

För att förhålla sig etiskt korrekt under materialinsamlingen är det viktigt att forskaren 
påminner aktörerna om sin forskarroll. Aktörerna kommer att behandla forskaren i en-
lighet med hur de uppfattar och ser på forskarrollen (Aspers 2007, s. 63). Mötet med 
flickorna under den första dagen syftade till att skilja på vår roll som studenter från 
personalens och volontärernas roller på barnhemmet. Vi var förberedda på att behöva 
förklara detta vid upprepade tillfällen för att tydliggöra vår roll. Barnen kunde förstå 
att vi inte alltid hade möjlighet att leka då vi förklarade att vi hade läxor att göra, vilket 
de kunde relatera till utifrån sin egen skolsituation. Personalen behandlade oss som 
gäster och vi blev många gånger bjudna på både mat samt te. Vi anpassade vårt bete-
ende till viss del i enlighet med hur personalen uppfattade oss. Exempelvis förklarade 
personalen för oss att de såg oss som vänner och om vi tackade för maten ansåg de att 
det skapade en distans mellan oss och dem, vilket vi såg som en nackdel för att få till-
gång till fältet. Därför slutade vi att tacka för maten för att undvika denna distans.  

I ett tidigt skede av insamlingsprocessen uppfattade vi respondenterna som oberörda 
av vår närvaro och att vi förde fältanteckningar. Vi strävade efter att bli en så naturlig 
del i fältet som möjligt där vårt intresse var att lära oss av personalen, inte att utvärdera 
deras arbete. Innan materialinsamlingen påbörjades skrev vi ner ett antal regler för oss 
själva som skulle kunna komma till hjälp för att behålla en tydlig roll gentemot perso-
nalen och flickorna. Reglerna handlade främst om hur vi skulle förhålla oss till barnen 
i olika situationer. Exempelvis skulle vi inte delta i lek som inte personalen deltog i. 
Detta beslut togs för att studiens fokus är personalen, inte flickorna. Först uppfattade 
vi att barnen såg oss som nya volontärer, men med tiden uppfattade vi och även perso-
nalen att barnen förstod att vår roll skilde sig från volontärers. Vid inträde i fältet 
handlar det om att spela rollen som ny aktör inom det aktuella området (Aspers 2007, 
s. 62), vilket vi till en början gjorde genom att vara mer passiva i observationerna. Vi 
sökte då att skapa en uppfattning om barnhemmets rutiner för att senare i processen bli 
mer deltagande i aktiviteter.  

5.9 Studiens kvalitet 

Under de två rubrikerna nedan kommer vår förförståelse att presenteras för att ge en 
bild av våra positioner samt förhållningssätt till forskningsfältet. Vidare förs det en 
diskussion gällande studiens tillförlitlighet.  
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5.9.1 Förförståelse 

Forskarens förförståelse grundar sig i vardagsförståelse och är oundviklig att inte bära 
med sig in i en studie. Samtidigt är förförståelsen nödvändig för att forskaren ska få en 
ökad förståelse för forskningsfältet (Connolly & Keutner 1988, s. 28). Denna förför-
ståelse behöver användas i fältet i interaktioner med aktörer för att forskaren inte ska 
vara vilsen i sin roll. Förförståelse är även en nödvändig del i den tolkningsprocess 
som skapar förståelse av ett socialt fenomen. Det är därmed viktigt att vara medveten 
om sin egen förförståelse för att kunna urskilja var den finns i en tolkning (Ricoeur 
1981, ss. 108-109). Att vara två författare i detta arbete innebär att det finns två skilda 
förförståelser, samtidigt som dessa till viss del kan stämma överens med varandra. 

Aspers (2007) menar att det finns både för- och nackdelar med att studera ett fält som 
är mindre bekant. Ju mer påläst en forskare är i en viss kultur desto bättre förståelse 
kommer det att finnas för vad som sker och hur det sker. Samtidigt skapar denna för-
förståelse en svårighet i att kunna se det studerade fältet förutsättningslöst, vilket ökar 
risken för att missa betydelsefulla aspekter (Aspers 2007, ss. 34-35). Vi var i ett tidigt 
skede medvetna om att det kunde uppstå vissa svårigheter till följd av skillnader mel-
lan vår svenska referensram och den nepalesiska kontext vi genomförde studien i. 
Däremot ansåg vi att detta kunde komma att vara till fördel för oss då vi hade en mins-
kad förförståelse för det vi skulle möta, vilket kan bidra till en högre trovärdighet av 
resultatet. Vår begränsade förförståelse om Nepal anser vi genererade empiri som hade 
kunnat se annorlunda ut om det studerade hade befunnit sig i ett fält som vi var mer 
bekanta med. Vi hade en viss förförståelse om Nepal samt barnhemmet då en av oss 
hade genomfört sin verksamhetsförlagda praktik hos Föreningen för Gatubarn i Nepal 
och då även gjort studiebesök på Starlight Child Care Center. Den förförståelse som 
kom från detta samt genom den kontakt vi hade med barnhemmets personal innan stu-
dien inleddes kom att bli en del av vår uppfattning om personalens arbete och roller. 
Att vi sedan tidigare visste att verksamheten var ett privat familjeföretag skapade vissa 
förväntningar hos oss utifrån egna referensramar om vad det kan innebära.  

5.9.2 Tillförlitlighet 

Ett sätt att öka trovärdigheten i en studie är att forskaren kombinerar två eller flera me-
toder, så kallad triangulering (Ahrne & Svensson 2011, s. 27). Denna triangulering 
görs genom att vi kombinerar metoderna deltagande observationer och intervjuer. Ge-
nom detta tillvägagångssätt har material inhämtats på olika sätt, vilket ökar studiens 
trovärdighet. Vi ser även att det finns fördelar med att vi var två personer som obser-
verade fältet, bland annat då det blev möjligt att jämföra och hitta likheter samt skill-
nader i våra respektive fältanteckningar. Vidare kan validitetskriteriet empirisk förank-
ring diskuteras, vilket handlar om att det ska finnas en överrensstämmelse mellan 
verklighet och tolkning. Etnografer lägger stor vikt vid närvaro i fältet som skapar 
grunden för att uppnå validitetskriteriet empirisk förankring. Deltagande observationer 
möjliggör att komma nära sociala fenomen och finna en förståelse som inte går att nå 
genom andra metoder (Larsson 2005, s. 20). Genom en etnografisk metod har vi strä-
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vat efter att uppnå empirisk förankring då vi har sökt att finna överensstämmelse mel-
lan verkligheten och vår tolkning av Starlight Child Care Center. 
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6. RESULTAT & ANALYS 
I detta avsnitt kommer studiens empiriska material att presenteras. Resultaten redovi-
sas utifrån fem olika teman som har utformats efter kodning och bearbetning av 
material. Analysen presenteras parallellt med empirin där teorin symbolisk interaktion-
ism, socialisationsbegreppet samt tidigare forskning appliceras på materialet. Empirin 
från observationer samt intervjuer varvas med varandra och markeras som blockcitat. 
För att skilja på fältanteckningar från observationer och citat från intervjuer kommer 
de att benämnas som vinjetter respektive intervjucitat. Vinjetterna och intervjucitat 
avser att ge läsaren en fyllig beskrivning av det empiriska materialet. De teman som vi 
har valt att presentera är utifrån rubrikerna familjekänsla, samarbete, kärlek till barnen, 
personalen som förebilder och till sist utmaningar. Alla respondenternas namn är figu-
rerade.  

Det är ett stort hus med flera våningar. Det rum som Karma befinner sig i 
ligger på första våningen, en trappa upp från bottenplan. Rummet är stort 
och rymligt. Det är ombonat med heltäckningsmatta, stora gardiner som 
täcker större delen av fönstren och tre stycken soffor längs med väggarna. I 
rummets ena hörn står en tv placerad, vilken större delen av barngruppen 
sitter framför. I anslutning till detta stora rum ligger tre mindre rum, varav 
två stycken är de yngre barnens rum och ett rum är Basanti och Samirs. Det 
finns även ett badrum i anslutning till det stora rummet. Det doftar rent och 
luften i rummet känns behaglig. Det verkar vara ett allrum där det leks, tittas 
på tv och olika aktiviteter hålls. När jag tittar ut genom det enda fönstret 
som finns i rummet ser jag gräs och gröna öppna landskap med folk som ar-
betar med skörden och djur som betar gräs. Vänder jag blicken och tittar ut 
genom det andra fönstret ser jag en garageuppfart eller en asfalterad inner-
gård som omges av en mur och en grind. På innergården står två burar med 
en hund i vardera, vilket tydligt märks att det är deras vakthundar. Hundarna 
skäller högt emellanåt, oftast när någon passerar genom grinden.  
 

6.1 Familjekänsla 

Att verksamheten presenterade sig som en familj kunde ses genom att flera responden-
ter uppgav att de tillsammans bildade en stor familj samt att de såg barnhemmet som 
ett hem. Nedan presenteras en vinjett med Pema.  

Pema säger att de inte får några pengar från staten, utan att de bara måste 
betala in skatt utan att få en enda slant tillbaka. ’They don’t give us one 
rupee’ säger Pema. Staten kommer på besök ibland och kollar barnhemmet, 
de har då sagt att det måste finnas en skylt på byggnaden om att det är ett 
barnhem. Pema säger att de har en skylt men att de inte vill sätta upp den för 
att de inte vill att flickorna ska tänka att det är ett barnhem utan att det är de-
ras hem. ’This is not a child care center, it is a home’ uttrycker Pema. 

 

I vinjetten framgår det att personalen arbetar för att göra miljön så hemlik som möjligt 
för flickorna. Barnhemmet består av en enda stor familj samtidigt som det finns 
mindre familjeenheter inom denna, då flera av personalen och barnen även har biolo-
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giska band till varandra. Det kan ha inverkat i att personalen såg verksamheten som ett 
hem då de själva hade biologiska familjeband till varandra. Vidare kan en inverkande 
faktor i synen på hemmet vara att personalen bor där. Den kontext inom vilken perso-
nalen befinner sig i skapar vissa ramar för dem att förhålla sig till. Den generaliserade 
andre sätter upp normer och regler för vad som är allmängiltigt, vilka riktas mot den 
enskilda individen i en viss omgivning (Mead 1976, ss. 120-121). I denna situation 
menar vi att de enskilda individerna är personalen och staten är den generaliserade 
andre. Vi kan se att personalen har olika normer att följa då de arbetar i en organisat-
ion samtidigt som de ser just denna verksamhet som sin familj. De skilda identiteterna 
som personalen får genom att vara en organisation och familj samtidigt kan komma att 
skapa förväntningar som krockar med varandra. Ett tydligt exempel på detta visas i 
vinjetten ovan där personalen avsiktligt väljer att inte sätta upp någon skylt där barn-
hemmets namn presenteras. Staten har satt upp ramar för vad som är acceptabelt och 
allmängiltigt för verksamheten, exempelvis att det ska finnas en skylt med barnhem-
mets namn. Personalen bryter mot denna norm och agerar inte i enlighet med förvänt-
ningen från den generaliserade andre utan hanterar situationen enligt normerna kring 
deras familjekänsla och synen på sitt hem. 

De roller personalen hade gentemot varandra och flickorna uttryckte sig i form av fa-
miljeroller. Såväl personalen som barnen benämnde personalen vid familjetitlar så som 
bror, syster, mor och far. Nedan presenteras ett intervjucitat med Basanti, där tolk an-
vändes.  

Karin: Okay. So the next questions is going to be about your role at the day 
care, oh not day care but at the home, yeah exactly. And could you describe 
how you see yourself here at the home? 

Translator: My first role in the children’s home is I have to be a mother to 
them. My role is as a mother. What mother does to a children. 

Karin: Is it difficult to be a mother to some many children? 

Translator: Sometimes joyful happy, sometimes a little bit sad situation al-
so, but mostly it is happy situation. 

Karin: And could you see yourself having some other role, except that you 
are a mother to these children? 

Translator: Sometimes my role will be as a sister, sometimes my role will 
be as friend. Like two sister playing together I have to play it like that to 
them. Sometimes I have to be very close to them and close to them like a 
friend also. So I need to play different roles in the children’s home. 

Karin: Yeah. Which role is the biggest role you got here? 

Translator: Mother, mother, mother is big role.  
 
Svensk översättning: 
 

Karin: Okej. Så nästa fråga kommer att handla om din roll på dagverksam-
heten, oh inte dagverksamheten utan i hemmet, ja precis. Och kan du besk-
riva hur du ser på dig själv här i hemmet? 
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Tolk: Min huvudsakliga roll på barnhemmet är att jag behöver vara en 
mamma till dem. Min roll är som en mamma. Det mammor gör för barn. 

Karin: Är det svårt att vara mamma till så många barn? 

Tolk: Ibland glädje, ibland lite ledsamma situationer också, men mest glada 
stunder.  

Karin: Och kan du se dig själv ha någon annan roll, förutom att du är en 
mamma till dessa barn?  

Tolk: Ibland är min roll att vara en syster, ibland är min roll som en vän. 
Som när två systrar leker tillsammans då måste jag leka som dem gör. 
Ibland måste jag vara mycket nära dem och nära till dem som en vän också. 
Så jag måste spela olika roller på barnhemmet.  

Karin: Vilken roll är den största rollen du har här?  

Tolk: Mamma, mamma, mamma är en stor roll.  

 
I intervjun med Basanti frågade vi hur hon såg på sig själv på barnhemmet, vilket hon 
svarade att hon såg sig som en mamma till barnen. Hon beskrev att hon var flexibel i 
sin roll och kunde skifta över till andra roller utefter barnens behov. Ibland behövde 
barnen en syster och ibland behövde de en vän. Basanti var därmed anpassningsbar 
utefter dessa behov. Hennes känslor för sin roll är mestadels lyckliga, men kan även 
bestå av ledsamma stunder. I Anderssons (2011) samt Castillos et al. (2012) forsk-
ningsartiklar framgår det att relationer mellan barn och personal samt den miljö barn 
växer upp i är av stor betydelse för deras utveckling. Dessa forskningsresultat skulle 
kunna ses gå i linje med den relation som Basanti skapar med flickorna genom sin 
moderliga roll. Basanti är en vuxen person i barnens liv, vilket gör att hon blir central 
för dem. Detta belyses i Andersson (2011) och Castillos et al. (2012) studier gällande 
att vuxna personer i uppväxtmiljön är viktiga för barn. Därmed kan Basantis roll som 
mamma ses som betydelsefull för barnens utveckling.    

Roller växer fram genom interaktioner med andra människor (Mead 1976, s. 18). 
Mead (1976) definierar begreppet rolltagande som att vi lever i sociala processer där vi 
ständigt formas av varandras attityder och beteenden. Den roll som en person identifie-
rar sig med växer fram i samspel med den sociala omgivningen (Mead 1976, ss. 18-
19). Därmed kan personalens roller ses som konsekvenser av det sociala sammanhang 
de befinner sig i. Basantis roll som mor har alltså inte växt fram enbart utifrån hennes 
egen syn på sig själv. Utan utifrån Meads (1976) tankar har hennes roll till stor del 
uppkommit utifrån det sammanhang hon befinner sig i och det andra personer tillskri-
ver henne. Utifrån den process som sker i rolltagandet vi vill belysa att personalens 
roller till stor del uppkommer i de interaktioner och den kontext de verkar inom, alltså 
på ett barnhem på den nepalesiska landsbygden. Vi menar att personalens roller växer 
fram i sociala processer utifrån samspel med omgivningen och aktörer inom denna. 
Det kan vara i samspel med närstående personer på barnhemmet såväl som i interakt-
ioner med mer avlägsna bekanta som de endast träffar sporadiskt.  
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Vidare kan det belysas hur personalens rolltagande sker i socialisationsprocessen då de 
lär sig om samhällets rådande normer och värderingar. Durkheim (1978) menar att so-
cialisation är en ständig process som sker under hela livet då människan tar del av so-
ciala fakta och sociala tvång på olika sätt. Sociala fakta är de allmängiltigheter som 
befinner sig utanför den enskilda individens medvetande, vilka utövar ett socialt tvång 
över individen genom påtryckningar till vissa beteenden (Durkheim 1978, ss. 21-23). 
Därav kan socialisation ses som en automatisk process som människan ingår i oavsett 
dennes egen vilja och medvetenhet. Personalen är alltså en del av socialisation genom 
att det är såväl en automatisk som en konstant process. Denna process sker exempelvis 
när personalen tar andras attityder (rolltagande), vilket utvecklar deras identitet. Per-
sonalens tillskrivna roller är dock inte konstanta, utan skiftar i samband med att attity-
der samt värderingar förändras i samhället och på barnhemmet. Det kan därmed ses 
som att personalens roller hela tiden skapas och omskapas inom den sociala processen.  

6.2 Samarbete 

Alla respondenter poängterade i intervjuerna och observationssamtalen att de arbetade 
tillsammans samt stöttade varandra vid behov genom att ha ett gott samarbete. Nedan 
presenteras ett citat från intervju med Karma.    
 

Victoria: Okey, eh, so could you see that there is any difference between 
your work and what you do and what your family do?  

Karma: Okey, here mostly we work together in all kind of work. But the 
only thing that only I can do is that I look after everything that is related to 
the computer and internet and the corresponding with the sponsor. So that 
things is only I do here in this organization, but all the work like helping 
children and working with them we do it together with other family mem-
bers. 

Svensk översättning:  
 

Victoria: Okej, eh, så kan du några skillnader mellan ditt arbete och det du 
gör och det din familj gör? 

Karma: Okej, här arbetar vi mestadels tillsammans i all typ av arbete. Men 
den enda saken som bara jag kan göra är att se efter allting som är relaterat 
till datorn och internet och kontakten med sponsorer. Så de sakerna är det 
bara jag som gör i organisationen, men allt arbete som att hjälpa barnen och 
arbeta med dem gör vi tillsammans med andra familjemedlemmar.  

I ovanstående intervju med Karma framgår det att arbetet till största del utförs till-
sammans i personalgruppen. Vi kan koppla detta samarbete till den familjära känsla 
barnhemmet präglas av. Vi uppfattade att deras referensram är att en familj utför allt 
arbete gemensamt och därmed bedrivs arbetet i enlighet med denna uppfattning. Hur 
personalen ser på sig själva och sin arbetsgrupp påverkar hur de arbetar samt samarbe-
tar med varandra, vilket vi här menar handlar om att familjekänslan ger avtryck i deras 
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arbetssätt. Vi vill belysa Meads (1976) tanke om att människan ser på sig själv på 
samma sätt som andra personer ser på denne. I resultaten går det att se hur personalen 
ser sig själva som samarbetsvilliga, vilket de kan ha fått till sig genom den tidigare 
nämnda referensramen gällande familj och familjär verksamhet. Genom interaktioner 
och sociala samspel sker rolltagande konstant mellan individer, vilket kontrollerar in-
dividers beteenden (Mead 1976, ss. 18-19). På barnhemmet gestaltade sig detta rollta-
gande exempelvis då personal och barn interagerade med varandra vid samarbete i 
hushållssysslor och vid samspel i lek. Utifrån Meads (1976) teori så formar dessa in-
teraktioner deras agerande, beteenden och uppfattningar gällande exempelvis att en 
familj bör präglas av gott samarbete.  

Thomas (2012) menar att yrkesroller formas genom relationer till omgivningen och 
kollegor där det ingår en uppsättning av förväntningar på vad specifika roller innebär. 
Förväntningarna och förutsättningarna i dessa relationer kan vara såväl begränsande 
som möjliggörande för individens utveckling av yrkesroll och identitet (Thomas 2012, 
s. 91). Exempelvis så kan den familjära verksamheten och familjekänslan i detta fall 
ge förutsättningar för samt förväntningar på att det ska finnas ett fungerande samarbete 
mellan personalen. Dessa förväntningar kan även finnas på personalens olika roller, 
exempelvis skulle det kunna finnas förväntningar på att Basanti ska agera i enlighet 
med sin moderliga roll.  

6.3 Kärleken till barnen 

I ett citat taget från en intervju med Basanti kan vi se att det är centralt för henne att 
visa kärlek till barnen genom att förstå och stötta dem i deras situation. 
 

Karin: What do you think is important with the work with the children? 
What’s important? 

Translator: The main work is to love them love them, they all need love 
and that’s her main focus is that, loving, loving the children. 

Karin: Mm and do they get love before they come here, in the past life? 

Translator: Lot of children, before they come here, sometime they won’t 
have one parent, they won’t have their mother so they don’t are, they don’t 
get, they don’t know what real mothers love is. And lot of time they don’t 
get any love from their neighbors also. And when they come here they get to 
experience what love is. [...] 

Karin: Yeah, and that’s important? 

Basanti: Yeah. 

Karin: Okay. How do you show them love? 

Translator: You have to understand their situation, understand what all 
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their problems are, then slowly we try to solve all the problems and… lot of 
time just hugging them is a big expression.  

Svensk översättning:  

Karin: Vad tror du är viktigt i arbetet med barnen? Vad är viktigt?  

Tolk: Det huvudsakliga arbetet är att älska dem, de behöver alla kärlek och 
det är hennes huvudfokus, att älska, älska barnen.  

Karin: Mm, får dem kärlek innan de kommer hit? I det tidigare livet? 

Tolk: Många av barnen, innan de kommer hit har de inte några föräldrar, de 
har inte sin mamma så de har inte, de får inte, de vet inte vad riktig moders-
kärlek är. Och mycket av tiden får de inte kärlek från grannar heller. Och 
när de kommer hit får de uppleva vad kärlek är. [...] 

Karin: Ja, och är det viktigt? 

Basanti: Ja.  

Karin: Okej. Hur visar ni dem kärlek? 

Tolk: Du måste förstå deras situation, förstå vad alla deras problem är, se-
dan kan vi långsamt försöka lösa alla problem och… många gånger är bara 
att krama dem ett starkt uttryck. 

I vinjetten nedan kan vi se hur Basanti praktiserar det hon talar om i ovanstående citat. 
 

Basanti strosar runt på innergården under förmiddagen medan barnen leker. 
Hon sätter sig på en bänk och en flicka (som är nyinflyttad på barnhemmet) 
kommer fram till henne. Basanti tittar i hennes hår och säger någonting om 
“washing”. Hon busar med flickan, rufsar henne i håret och håller om 
henne. De verkar ha trevligt tillsammans. Basanti busar med ett av de andra 
små barnen, de springer ikapp på gården. Hennes make Samir kommer på 
mopeden, hon möter honom och tar de varor som han har med sig in i köket. 
Hon stannar i köket, sitter vid matbordet med sin man och pratar. Samma 
flicka som hon satt på bänken med tidigare kommer fram till henne och stäl-
ler sig mellan hennes ben. Basanti håller om henne. Efter ca 15 minuter i 
köket går hon ut igen. Jag ser då inte till henne, men får senare reda på att 
hon duschade flickan. 
 

Utifrån ovanstående intervjucitat samt vinjett blir det centralt att lyfta fram en analys 
utifrån Meads (1976) begrepp symboler. Han menar på att den viktigaste symbolen 
som människan använder sig av är språket, såväl det verbala som det icke-verbala 
(Mead 1976, ss. 56, 109). Trots att vi många gånger hade svårt att förstå det verbala 
språket i observationerna kunde vi urskilja att det icke-verbala språket var av stor be-
tydelse i mötet mellan barn och personal. I intervjucitatet framgår det att den viktigaste 
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uppgiften som Basanti har i sin roll som mamma är att ge barnen kärlek och trygghet, 
vilket visas i vinjetten hur Basanti använder det icke-verbala språket för att uttrycka 
detta. Kramen hon gav till den nyinflyttade flickan kan ses som en symbol för att visa 
flickan trygghet och kärlek. Utifrån intervjucitatet och vinjetten kan vi se att Basanti 
gestaltar sin modersroll genom att uttrycka kärlek till flickan i kramen. Hennes icke-
verbala språk menar vi är ett sätt för Basanti att positionera sig i sin moderliga roll.  

6.4 Personalen som förebilder 

Genom observationer kunde vi se att kunskapsutveckling hos flickorna var centralt i 
personalens arbete. Nedan följer en vinjett om hur personalen lär ut kunskap till bar-
nen. 

Vi sitter vid matbordet i köket. Den äldsta flickan serverar oss och persona-
len te och kakor. Flickan verkar ha tagit över serveringen för en stund me-
dan Pema tar en paus. Manisha står kvar vid köksbänken och hackar grön-
saker. En konversation på nepali och plötsligt åker en mobil upp, flickorna 
ska räkna ut ett tal. Basanti och Samir säger att flickorna ska lära sig att 
räkna procent så därför har de nu gett dem ett tal att räkna ut. De är involve-
rade och hjälper flickorna att räkna ut detta. När uträkningen är gjord går 
alla ut ur köket. Det är dags för sysslor igen. Samir sätter sig på moppen och 
åker iväg till kycklingfarmen. Basanti och Pema börjar fixa i landet med 
barnen. Manisha är kvar i köket. Barnen verkar veta vad som ska göras i 
landet och hjälper till med att hämta vatten och rensar. När den sysslan är 
klar går barnen upp till allrummet och tittar på TV med Basanti. Jag är i kö-
ket med Pema, Manisha och en flicka. Klockan är då 16. De förbereder 
middagen. Arbetsfördelningen är tydlig, Pema står vid kastrullerna medan 
Manisha och flickan hackar grönsaker. 

 

I ovanstående vinjett kan vi se hur flera av personalen på varierande sätt lär ut kunskap 
till flickorna. Det handlar om att lära dem att räkna, sköta trädgårdsarbete samt att laga 
mat. Mycket av det arbete som personalen utför kan vi se handlar om att vara en före-
bild för barnen. Att lära dem hur saker och ting fungerar samt vara en trygg person i 
deras liv. Andersson (2008) talar om att de vuxna personer som barn växer upp med på 
institutioner är av stor betydelse för dem och att barn är i behov av vuxna för att kunna 
tillgodose sina behov. En förutsättning för att barn ska kunna förvärva ny kunskap 
samt utvecklas är att de har vuxna personer i sin omgivning som är engagerade i detta 
(Andersson 2008, ss. 38-39). Rasmusson (2011) lyfter fram vikten av att barn har stöd 
av vuxna för att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Hon menar att det är centralt 
att se hur personal tänker och förhåller sig till olika områden (Rasmusson 2011, s. 24). 
Utifrån dessa studiers resultat tillsammans med våra resultat menar vi att personalen 
på barnhemmet får en betydande roll i flickornas kunskap och utveckling. Följande 
vinjett är tagen från observationssamtal med Pema. 

Jag frågar Pema om hennes nuvarande jobb skiljer sig mycket ifrån hennes 
dåvarande jobb på bank. Hon säger att det inte gör det. Kvinnan måste ändå 
ta hand om hushållet och hemmet även att hon har ett annat jobb också. Då 
ordnar hon med hushållet innan och efter arbetet. Pema säger att det är 
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kvinnans uppgift att ta hand om hemmet och att de uppfostras till det från 
barndomen. De lär även flickorna på barnhemmet hushållssysslor när de har 
tid. Pema berättar även att man hellre vill ha en pojke än en flicka för att det 
är bättre. 

Normer sätter upp ramar för vilka tankar och beteenden som är acceptabla eller inte i 
en viss social miljö (Mead 1976, ss. 120-121). Genom detta kan vi se hur samhället 
har en avgörande inverkan i människors liv samt att personalens attityder påverkar 
arbetet med flickorna. I vinjetten ovan resonerar Pema att det är kvinnans uppgift att 
sköta hushållet. Hon talar om att flickorna på barnhemmet får kunskaper i att utföra 
hushållssysslor, vilket kan benämnas i form av att personalen socialiserar flickorna 
till ett visst handlande. Denna kunskap får flickorna även till sig genom att se perso-
nalens arbetsfördelning på barnhemmet, alltså att det är kvinnorna som sköter hushål-
let. Det sker en socialiseringsprocess då barnen blir upplärda till vissa sociala all-
mängiltigheter (Durkheim 1978, s. 24). Dessa sociala allmängiltigheter (normer) kan 
ses komma från en makronivå, där den generaliserade andre (samhället) har skapat 
dessa normer som sedan faller ned till den enskilda individen. Ovanstående vinjett 
visar hur normer inkorporeras hos människor på en mikronivå, där personalen som 
redan är bekanta med rådande normer i det nepalesiska samhället för vidare dessa 
sociala allmängiltigheter till flickorna. I denna situation handlar det om normer som 
finns i samhället gällande genus då flickorna får lära sig vad som förväntas av dem 
och hur de bör bete sig för att agera i enlighet med dessa genusnormer. Det sker där-
med en socialisation hos flickorna av vissa beteenden samt tankesätt.  
 

Castillo et al. (2012) lyfter fram den unika position personal har i barns utveckling på 
barnhem. Personalens närhet är av betydelse för att barn ska bli sedda och kunna till-
godose sina behov (Castillo et al. 2012, s. 158). Enligt Durkheim (1978) sker ett 
ständigt socialt tvång under uppfostran av barn då det handlar om att lära ut vissa be-
teenden och förhållningssätt till dem. Syftet med uppfostran är själva socialisationen 
av barn där deras läromästare är av central betydelse (Durkheim 1978, s. 24). I vin-
jetten kan vi se hur flickorna får vissa förhållningssätt till sig av personalen genom 
den ständiga socialisationsprocessen som äger rum även i hemmet. Resultaten visar 
därmed att personalen inte endast kan ses som flickornas familj utan även som deras 
läromästare. Genom att beteenden och tankar lärs ut till barnen kan det ses som ett 
socialt tvång. Guneriussen (2007) menar att socialt tvång kan hjälpa människan att 
skapa en verklighetsuppfattning baserad på idéer, begrepp och föreställningar. Därför 
är det viktigt att poängtera att detta tvång inte behöver ses som begränsande utan 
även som möjlighetsskapande (Guneriussen 2007, ss. 60-62). Vidare kan vi på en 
mikronivå se att rolltagande äger rum då flickorna tar till sig av den kunskap perso-
nalen lär ut till dem. Rolltagandet sker genom att den enskilde individen tar del av 
attityder från den generaliserade andre (Mead 1976, ss. 120-121). Den attityd som 
personalen har gentemot samhällets normer får flickorna till sig och inkorporerar hos 
sig själva genom sociala processer på barnhemmet. Det är därav inte en slump om 
flickorna kan komma att ha samma tankar, värderingar och åsikter som personalen.  
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6.5 Utmaningar 

I alla intervjuer uttryckte respektive respondent att problem uppkommer när ett nytt 
barn omhändertas och flyttar in på barnhemmet. Problemen handlar dels om den nya 
miljön som flickan ska anpassa sig till och dels om de nya människorna som hon mö-
ter. Karma berättade i intervjun att personalen har som uppgift att lära flickorna allt 
nytt och att den första tiden då en flicka kommer till barnhemmet är en svår period.  

Victoria: So is there anything that you could find difficult or hard in work-
ing here? 

Karma: Yeah, so with the children sometime it´s obviously it´s difficult to 
work. And the main thing is when they come from eh, the new place, when 
they come and join here with us. So the first things is sometimes they might 
have some problem to access with this environment. Because when they 
come here they come from totally different environment, totally different 
cities. So even sometimes they have the language problems and sometimes 
they have problem to understand each other. Even sometimes they have 
problem with the food and other things. And some of the children they even 
doesn’t know the nepali language when they came here, so we have to teach 
them, we have to have them learn the language. 

 
Svensk översättning:  
 

Victoria: Så är det någonting som du anser svårt eller tufft med att jobba 
här? 

Karma: Ja, så med barnen är det uppenbarligen svårt att arbeta med ibland. 
Och det huvudsakliga är när de kommer från, eh, nya platser, när de kom-
mer hit och ansluter med oss här. Så den första saken är att de ibland kan ha 
svårt att hantera den nya miljön. För att när de kommer hit så kommer de 
ifrån totalt andra miljöer, totalt andra städer. Ibland har de även språkpro-
blem och de har svårt att förstå varandra. De har även ibland svårt med ma-
ten och andra saker. Och vissa av barnen kan inte ens det nepalesiska språ-
ket när de kommer hit, så vi måste lära dem, vi måste lära dem språket.  

 

I intervjucitatet ovan framgår det av Karma att bristande kunskaper i det nepalesiska 
språket hos nya flickorna var en stor utmaning då det var svårt att kommunicera med 
dem. Vi tolkade att svårigheten för personalen i mötet med nya flickor där kommuni-
kationen brister inte handlade om arbetet med att lära ut nepalesiska. Vi uppfattade 
istället att problemet handlade om att personalen får det svårare att skapa relationer till 
barnen. Det kan skapas en distans mellan personal och barn till följd av att de inte kan 
kommunicera med varandra. Utifrån Meads (1976) diskussion om symboler, med det 
verbala språket som särskilt centralt, vill vi belysa att en språkbarriär kan skapa svå-
righeter vid relationskapande mellan personal och barn. (Mead 1976, ss. 56, 109) me-
nar att det verbala språket möjliggör för människor att forma sin personlighet. Under 
våra två veckors fältarbete flyttade det in två nya flickor till barnhemmet, vilket med-
förde att vi kunde få insyn i vad Karma menade i intervjucitatet då vi själva kunde ob-
servera vissa av de svårigheter som de hanterade. Exempelvis talade den ena flickan 
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nepalesiska medan den andra flickan inte behärskade det språket. Under observationer 
kunde vi se hur flickorna integrerades i den nya sociala miljön på avsevärt olika sätt. 
Den utvecklingsprocess som Mead (1976) menar till stor del sker genom språket för-
svårades för flickan utan tillgång till nepalesiska då hon hade en större barriär att över-
stiga. Utifrån språkets betydelse i utvecklingen av tänkandet (Mead 1976, ss. 56, 109) 
är det sannolikt att det tar längre tid för flickan att utveckla sin identitet och roll i 
barngruppen. Då det verbala språket är ett av de viktigaste verktyg som människan har 
för att forma sin identitet och personlighet så kan det vara ett hinder för flickan att hon 
inte har detta verktyg. I interaktioner med andra personer på barnhemmet kan hon 
kommunicera med hjälp av kroppsspråk men inte med det verbala språket och hon kan 
därmed inte ta till sig attityder från omgivningen fullt ut. Mead (1976) menar att ta-
gandet av andras attityder är en central grund för just identitetsskapandet.  

En annan utmaning som resultaten visar är de bristande finanserna i verksamheten, 
vilket Karma talar om i sin intervju.  
 

Victoria: Okey, and eh, problem with the sponsorship, how do you think 
about that?  
 

Karma: So here now we have only sponsor for something like 15 children, 
so they are mostly from Australia and few of them are from Europe and the 
main problem is like now we are having is this difficult to get a founding 
and now everybody in Europe is in crises, the people there not only good 
money, there also.  So far that one mostly once a year if possible I usually 
travel Europe and that time I make some contact when I travel to those 
countries. And we are also trying to do something like different kind of 
charging program there, and we collect the money for the children´s home. 
And now we also trying to have our own chicken farm so maybe some part 
of the money can go to the children´s home. So nowadays it´s pretty hard to 
find a sponsor and pretty hard to find long-term sponsors. Sometimes they 
start to sponsor but after one or two years they stop support us and it´s quite 
hard when we bring children here it´s hard to tell them that we don´t have a 
sponsor, you have to go back, so that´s is also a risky part we have here. So 
it´s not easy to find a sponsor nowadays.  

 
Svensk översättning:  
 

Victoria: Okej, eh, problem med sponsorer, hur tänker du kring det?  

Karma: Så, här har vi bara sponsorer för ungefär 15 barn, och de flesta är 
från Australien och få av dem är från Europa och huvudproblemet just nu är 
att vi har svårighet med att få sponsring och nu är alla i Europa i kriser, 
människorna där har inte bara bra pengar. Hittills en gång om året åker jag 
till Europa om det är möjligt och under den tiden försöker jag skapa kontak-
ter när jag reser till dem länderna. Vi försöker även göra olika typer av in-
samlingsprogram där och vi samlar in pengarna till barnhemmet. Och nu 
försöker vi även ha vår egen hönsfarm så kanske en del av dem pengarna 
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kan gå till barnhemmet. Så nuförtiden är det ganska svårt att hitta sponsorer 
och svårt att hitta långvariga sponsorer. Ibland börjar de sponsra men efter 
ett eller två år slutar dem och det är ganska problematiskt när vi tar hit nya 
barn och vi behöver säga till dem att vi inte har sponsorer till dem och de 
måste gå tillbaka, så det är en riskabel del vi har här. Så det är inte lätt att 
hitta sponsorer nuförtiden.  

 

Sharma och Bhattarai (2013) visar i sin studie att Nepals politiker och styrande elit har 
en låg strävan i att utveckla fungerande institutioner till följd av att de själva har enkel 
tillgång till utländskt bistånd. Landets ledare har större intresse av att själva tjäna 
pengar än att bygga upp landets ekonomi (Sharma & Bhattarai 2013, s. 902), vilket 
påverkar den situation som barnhem befinner sig i då ekonomiskt stöd från staten sak-
nas. I intervjucitatet ovan framgår det av Karma att personalen själva får arbeta för att 
hitta finansiering utanför Nepals gränser alternativt driva egna vinstdrivande projekt i 
landet. Ytterligare ett problemområde är att utländska bistånd har svårt att nå fram 
samt påverka landets ekonomiska tillväxt så länge som inga politiska reformer genom-
förs (Sharma & Bhattarai 2013, s. 907). Den bristfälliga ledningen samt det faktum att 
bistånd inte når ut till befolkningen kan vara bidragande orsaker till den svåra ekono-
miska situation som Starlight Child Care Center befinner sig i. Att den sociala servicen 
och trygghetstjänsterna i Nepal är bristfälliga visas i Mathemas (2012) studie. Hon 
menar även att Nepal är på väg mot att skapa en välfärdsstat byggd på samhället (Mat-
hema 2012, ss. 62-63), vilket stämmer överens med den organisation som Starlight 
Child Care Center har kommit att bli i privat regi.  
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7. DISKUSSION         
I första avsnittet av detta kapitel syftar vi till att föra en diskussion utifrån de resultaten 
som har presenterats och de analyser som vi har gjort i föregående kapitel. Resultat-
diskussionen har vi sedan sökt att sammanfatta under rubriken slutsats. Vidare finns 
det i detta kapitel en diskussion om studiens tillvägagångssätt, kritiska reflektioner 
samt förslag på alternativa tillvägagångssätt för studien. Avslutningsvis presenteras 
förslag på vad vi anser att vidare forskning i framtiden skulle kunna fokusera på inom 
det studerade området. 

7.1 Resultatdiskussion 

Med stöd i Meads teori symbolisk interaktionism, Durkheims definition av begreppet 
socialisation samt tidigare forskning syftar vi i detta avsnitt till att diskutera resultaten. 
Utifrån de presenterade analyserna har vi funnit ett flertal olika områden som vi anser 
är av relevans att diskutera. En strävan i resultatdiskussionen är att belysa dessa områ-
dens olika dimensioner för att visa på hur de kan ses från varierande perspektiv och 
infallsvinklar. Därav diskuteras resultaten utifrån olika nivåer, såväl makro-, meso- 
som mikronivå.  

Resultaten visar att den sociala omgivningen på barnhemmet definieras som en familj 
av personalen. Bakom känslan av att barnhemmet är en stor familj kan det föreligga ett 
flertal faktorer som exempelvis att personalen bor på barnhemmet samt att flera av 
personalen har biologiska band sinsemellan samt till vissa av barnen. Personalen ut-
tryckte en önskan om att flickorna ska se barnhemmet som sitt eget hem och därmed 
strävade de efter att uppfylla detta. Vi kan se att den familjära syn som fanns präglar 
personalens arbete, där gemenskap och samarbete står i fokus. Hur personalen såg på 
sina egna samt varandras roller reflekterades tydligt i deras agerande och arbete som 
en familj. Att rolltagande och individer formar sina roller i interaktioner (Mead 1976, 
ss. 18-19), menar vi kan gå i linje med personalens interaktioner på barnhemmet. I den 
rådande familjekänslan på barnhemmet menar vi att det finns vissa krav och förvänt-
ningar på gruppmedlemmarna. Det kan vara förväntningar på rollfördelningen i en fa-
milj så som att vara en bror, en syster, en mamma respektive en pappa. Förväntningar-
na på dessa roller bidrar till skapandet av personalens yrkesidentiteter. Detta finner vi 
stöd av i forskning kring yrkesroller och yrkesidentitet gjord av Thomas (2012). Uti-
från resultaten kan vi alltså finna en överensstämmelse mellan hur personalen ser på 
sina roller samt hur dessa gestaltar sig.  

Mead (1976) menar att förväntningar konstrueras och strömmar ned till individer från 
normer skapade av den generaliserade andre (samhället). Dessa sociala allmängiltig-
heter ger människan grund för att utveckla en egen identitet och roll (Mead 1976, ss. 
120-121). Här utgår vi från att normer kan innefattas av bland annat kulturella, poli-
tiska, religiösa och socioekonomiska förhållanden, vilka påverkar individers uppfatt-
ningar gällande exempelvis hur en familj bör vara uppbyggd och fungera. Med stöd i 
Meads (1976) teoribildning menar vi att personalens roller med stor sannolikhet inte är 
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slumpmässigt formade utan att de är konstruerade utifrån förväntningar skapade av 
existerande normer och strukturer i det nepalesiska samhället. Förväntningar på vad en 
familj innebär kan även påverkas av den uppfostran och miljö som individer tar del av 
under sin barndom. Vi utgår från att varje familj har en unik referensram gällande vad 
det innebär att vara en familj, vilket då även personalen har med sig i sitt arbete. De 
referensramar som personalen bär med sig från tidigare familjerelationer kan förändras 
genom den nya familjekonstellationen som formas på barnhemmet. Detta kommer i 
sin tur att ha betydelse för hur flickorna på barnhemmet formar sina referensramar 
kring vad en familj är.  

Ett område som är av vikt att belysa utifrån resultaten är barnuppfostran. Då vi kunde 
se att personalen utgör en stor och betydelsefull del av flickornas liv så menar vi att de 
har en betydande inverkan i barnens uppfostran, lärande och utveckling. Forskning av 
såväl Andersson (2011) som Castillo et al. (2012) visar att personal på barnhem har en 
betydande roll i barns liv genom de relationer som skapas mellan dem. Då personalen 
definierar sig själva som en familj bestående av föräldrar samt syskon till barnen så 
blir de centrala delar i barnens liv, bland annat i deras lärande och utveckling. Enligt 
Durkheim (1978, s. 24) finns det en generell strävan efter att forma barn på ett visst 
sätt. Dock menar han att familjen inte är lämpad till att lära ut moral till barn på grund 
av att den är för varm och öm. Istället belyser han att staten och skolan är centrala i 
barns lärande (Lamanna 2002, ss. 123-125). Men vi vill även synliggöra en annan 
aspekt gällande barns kunskapsutveckling, nämligen att familjen kan vara lämplig som 
läromästare inom vissa områden. Studiens resultat visar att personalen har en central 
roll för flickorna vid utlärning av hushållsarbete. Vi kan se att hushållsarbetet faller sig 
mer naturligt för barnen att lära sig i en miljö där dessa sysslor sker dagligen. Flick-
orna kan på ett naturligt sätt lära sig att tvätta, städa och laga mat genom att följa med 
personalen i dessa sysslor. Då skolan inte är uppbyggd som ett hem kan inte denna 
kunskap läras ut på samma sätt. Därav menar vi att hemmet kan ge barnen en sam-
manhängande bild av alla hushållssysslor då de utförs i dess naturliga miljö.  

Som ansvariga för Starlight Child Care Center menar vi att personalen har den störst 
påverkan av organisationens utformning samt hur arbetet ska utföras. Vi kan se att 
flickorna blir beroende av det sätt som personalen väljer att arbeta på då det formar 
den uppfostran som sker på barnhemmet. Våra resultat visar att personalens arbete till 
stor del handlar om att socialisera flickorna till vissa beteenden. Durkheim beskriver 
socialisation som en process där individen utvecklar förmågor och egenskaper, själv-
kännedom, lära sig om kultur samt normer och att anpassa sig till dem (Lamanna 
2002, ss. 123-125). Genom att lära flickorna hur de bör uppföra sig, vilken roll de bör 
ha i familjen respektive i samhället hjälper personalen dem att socialiseras in i omgiv-
ningen. Ett exempel på när denna socialiseringsprocess sker är då personalen lär ut 
hushållssysslor till flickorna som enligt rådande genusnormer i det nepalesiska sam-
hället tillhör kvinnans uppgift att utföra. Personalen kan ses som ett hjälpmedel för 
flickorna att kunna bli en del av miljön på barnhemmet men även samhället i stort. Ut-
ifrån Durkheims (1978) resonemang om att familjen inte är lämpad läromästare för att 
den kan ses som för öm och varm så synliggörs en diskussion om den kunskapsöverfö-
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ring personalen gör till flickorna. Resultaten visar att personalens arbete präglas av 
kärlek och att uppfostran samt socialisering av flickorna är centralt. Trots ömhet och 
värme kan personalen ses som viktiga läromästare då de överför starka samhälleliga 
normer till flickorna. Exempelvis kan det handla om överföring av rådande genusnor-
mer gällande kvinnans roll i det nepalesiska samhället.  

Vi vill belysa att socialisationen som personalen arbetar med blir viktig då barn på 
barnhem i Nepal kan komma från gatan och ett liv i utanförskap. Att bo på gatan kan 
innebära brister i möjligheter till att få de verktyg och den kunskap som kan behövas 
för att bli accepterade samhällsmedborgare. Vidare kan det vara ett stigma att bo på 
barnhem då nepalesiska myndigheter och samhället strävar mot att barn i största möj-
liga mån ska växa upp i familjer och inte på institutioner (Conley Wright et al. 2014, 
ss. 134-135). Dock ser vi att barnhem fyller en funktion då personalen kan erbjuda 
kunskap och utveckling i större utsträckning än vad barn kan få boende på gatan. 
Därav är personalen på barnhemmet betydelsefull för att försöka minska barnens 
stigma genom att ge dem kunskaper som ökar möjligheterna till att de inkluderas i 
samhället. Durkheim (1978) resonerar att barns läromästare kan ses som länkar mellan 
den sociala omgivningen och barn (Durkheim 1978, s. 24). Vi menar att personalen 
använder sin position för att vara en vägledare för flickorna, vilket kan öka möjlighet-
en för dem att skapa ett liv som självständiga samhällsmedborgare. Därmed kan per-
sonalen ses som en länk mellan flickorna och den sociala omgivningen. 

I likhet med de fakta samt forskning vi har funnit om barnomsorg i Nepal visar resulta-
ten från vår studie att landets bristande politiska ledning och distribution av bistånd är 
avgörande faktorer vid utveckling av barnhemsverksamheter. Personalen på Starlight 
Child Care Center arbetar dagligen med att upprätthålla en stabil ekonomi genom ut-
ländska privata sponsorer för att kunna säkerställa flickornas boende, skolgång och 
framtid. Privata aktörer har kommit att bli centrala i den nepalesiska barnomsorgen 
(Rijal Raj 2015). I Sverige är däremot det statliga styret centralt (Andersson 2011, ss. 
52-53), tillsammans med det ideella arbetet (Svedberg 2001, s. 173). Dessa differentie-
rade välfärdssystem skapar olika förutsättningar för respektive lands medborgare att 
utforma sina liv och kunna tillgodose sig sina behov. Det kan handla om att tillgodo-
göra sig grundläggande mänskliga rättigheter som exempelvis rätten till skolgång, 
sjukvård, boende, arbete och fritid. Vidare påverkar välfärden och samhällsutveckling-
en de förutsättningar som ges för skapandet av organisationer samt verksamheter inom 
olika områden, exempelvis barnomsorg. Då offentliga eller statliga resurser brister 
ställs det krav på medborgare att själva fylla ut dessa luckor, exempelvis genom pri-
vata aktörer och ideella verksamheter. Mead (1976) menar att den generaliserade 
andre (samhället) ger förutsättningar för grupper och individer att forma sina identite-
ter. Mead (1976) finner att förväntningar inom den aktuella kontexten sätter upp ramar 
för vilka tankar och beteenden som är acceptabla, vilket bland annat kan handla om 
hur barnomsorg bör bedrivas. Rijal Raj (2015, s. 1) lyfter fram att antalet icke-statliga 
organisationer under de senaste decennierna har ökat dramatiskt i landet till följd av att 
staten inte har lyckats uppfylla människors grundläggande behov. Starlight Child Care 
Center kan alltså betraktas som en organisation som svarar på samhällets och medbor-
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gares behov av insatser inom barnomsorg som staten inte tillgodoser i tillräcklig ut-
sträckning. 

Trots att Nepal och Sverige är två länder med skilda ekonomiska förutsättningar, styr-
ning och välfärd kan vi ändå se en likhet i att de statliga resurserna eller insatserna är 
otillräckliga då de ideella och privata sektorerna har betydande funktioner i respektive 
land. Genom detta menar vi dock inte att ländernas olika sektorer svarar på likvärdiga 
brister i samhällets insatser och resurser, utan att dessa kan variera då ländernas förut-
sättningar skiljer sig åt väsentligt. Dock anser vi att det är av vikt att belysa den likhet 
som går att identifiera i två länder med skilda utformningar av statlig finansiering. En 
diskussion gällande privata samt ideella aktörer är av relevans då Starlight Child Care 
Center är en verksamhet som innefattas i dessa kategorier. Barnhemmet är en mindre 
privat verksamhet som drivs av en familj vars uppstart finansierades av privata medel. 
Vidare är verksamheten kopplad till ideellt arbete då de frekvent har volontärer som 
arbetar på barnhemmet. Genom dessa exempel vill vi belysa hur barnhemmet influeras 
av och formas efter samhällets förutsättningar för barnomsorg. Vi menar att den nepa-
lesiska kontexten är avgörande för hur personalen kan utforma sitt arbete på barn-
hemmet, vilket även stärks av Meads (1976) resonemang kring den generaliserade 
andre (samhället).  
 

7.2 Slutsats 

Det framkommer i resultaten att personalen inte ser barnhemmet som en organisation, 
utan som ett hem för såväl flickorna som för personalen. Personalen beskriver sina rol-
ler i form av familjemedlemmar som mamma, pappa, bror och syster. Resultaten visar 
en överensstämmelse mellan beskrivningen av hur deras roller ser ut samt hur dessa 
ser ut i arbetet. Att personalen ser hela barnhemmet och sig själva som ett hem och 
som en enda stor familj utgör grundstrukturen för verksamhetens utformning. Hur de-
ras rollfördelning ser ut, hur de arbetar samt uppfostrar barnen utgår allt ifrån det fak-
tum att de ser varandra som en familj och barnhemmet som deras hem. 

Det har blivit tydligt för oss hur människan är en social varelse, anpassningsbar och 
formbar utefter sociala strukturer. Resultaten visar att personalens arbete är mångsidigt 
då de arbetar med flickorna på olika sätt inom varierande områden. Arbetet kan handla 
om alltifrån hur de planerar barnhemmets budget till den praktiska omsorgen av bar-
nen. En stor del av personalens arbete utförs för att flickorna ska få så bra förutsätt-
ningar som möjligt i livet. Starlight Child Care Center kan ses utgöra en grund för de 
samhällsmedborgare flickorna formas till att bli. Resultaten pekar på att personalens 
arbete i slutändan handlar om att socialisera in samt etablera flickorna i samhället. 

De förutsättningar som omgivningen och samhället skapar utgör såväl som begräs-
ningar som möjligheter för utformningen av Starlight Child Care Center. Resultaten 
visar att de ekonomiska förutsättningarna barnhemmet har skapar vissa utmaningar i 
personalens arbete. Vidare är samhällsstrukturen i Nepal samt normerna inom denna 



 

 

46 

påverkande faktorer för hur personalens arbete utformas. Resultaten visar att civilsam-
hället får, genom privata och ideella aktörer, ta ett större ansvar för landets uppbygg-
nad av välfärdsinsatser då staten inte bidrar med resurser till detta i någon större ut-
sträckning.  

En sista slutsats som vi vill belysa är att det finns ett samband mellan personalens rol-
ler och arbete. Detta är inte ett samband som går i en rak linje utan kan ses fungera 
som en cirkel där roller och arbete samverkar med varandra. De roller personalen har 
påverkar arbetets utformning, samtidigt som arbetet påverkar och förstärker utform-
ningen av rollerna.  

7.3 Metoddiskussion 

I detta avsnitt kommer alternativa tillvägagångssätt samt kritisk reflektion vad gäller 
metodval att diskuteras. Vi syftar här till att förhålla oss kritiskt till våra val och tillvä-
gagångssätt genom att söka lyfta det som hade kunnat göras annorlunda för en ökad 
kvalité av studien. Vidare vill vi belysa diskussioner kring några problemområden som 
vi anser kan ha färgat studiens empiri och därmed resultaten. 

Ett alternativt tillvägagångssätt för studien hade kunnat vara att studera två barnhem 
istället för ett. Detta skulle kunna ha genererat ett fylligare material som hade kunnat 
visa på likheter samt skillnader hos verksamheterna. Det skulle exempelvis möjliggöra 
att studera två barnhem som drivs i olika regi som ett privat och ett statligt barnhem. 
Vidare skulle fokusgrupper kunnat vara en alternativ metod att tillämpa. Studien skulle 
då haft möjlighet till ett större fokus på hela personalens perspektiv och ett annat resul-
tat hade eventuellt presenterats. Dock finns det en risk att distansen mellan forskaren 
och studieobjektet hade kunnat öka då vi genom enbart intervjuer inte skulle kunna 
komma lika nära personalen som genom deltagande observationer. Deltagande obser-
vationer gör det möjligt att komma närmare studieobjektet då forskaren befinner sig i 
dennes miljö under en längre tid och därmed kan skapa en starkare relation än genom 
enbart intervjuer. Vi kan även se att det finns en risk att respondenter vinklar sina svar 
i intervjuer och att intervjusvaren då inte överensstämmer med det faktiska handlandet. 
Inte ovanligt säger människor en sak men de agerar inte i enlighet med vad de säger 
(Aspers 2007, s. 109). Etnografer har en ökad möjlighet till att fånga just det praktiska 
agerandet (Aspers 2007, s. 30).  

Användningen av tolk väcker många intressanta aspekter att diskutera, några av dessa 
nämner vi i avsnitt 5.5.4 ”Språket”. En viktig del att belysa är den position tolken hade 
i form av att vara områdets lokala präst. Då barnhemmet präglas av en kristen tro så 
kan det tänkas att prästen ses som en högre uppsatt person. I intervjuerna ser vi en risk 
då det kan ha skapats situationer där respondenterna inte kände frihet att uttrycka sig 
på grund av prästens närvaro. Det kan ha medföljt vissa förväntningarna på responden-
terna gällande hur de ska uppträda, vilket beteenden som är acceptabelt samt respekt-
fullt för den kristna tron. Något som vi även noterat gällande intervjuerna med tolk är 
att dessa intervjuer är inte lika långa som intervjun med Karma utan tolk. Detta inne-
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bär att intervjuerna med tolk är kortare och mindre fylliga än Karmas intervju, vilket 
kan ses som en brist i resultaten. De språkliga kunskaperna skapade till viss del förut-
sättningar för vad respondenterna hade möjlighet att förmedla under intervjuerna då 
den person som hade kunskaper i engelska även genererade det fylligaste intervju-
materialet. 

Analysmetoden innehållsanalys har ett tillvägagångssätt som kan liknas med grounded 
theory där forskaren kategoriserar och finner teman i studiens material (Cho & Lee 
2014, s. 7). Eftersom vi inte avsåg att studien skulle generera en ny teori, vilket 
grounded theory syftar till att göra, hade innehållsanalys varit tillräcklig och därmed 
en alternativ analysmetod. Vi upptäckte detta när vi redan hade påbörjat en analys av 
empirin och valde därför att inte byta analysmetod. Vidare vill vi lyfta en alternativ 
teori för denna studie, vilken är stigma som myntats av Goffman. Människor delas in i 
kategorier, vilka karaktäriseras och uppfattas som naturliga för medlemmarna inom 
varje sådan kategori. Den sociala miljön samt sociala spelregler inom denna avgör 
vilka kategorier av människor som man sannolikt kan råka på (Goffman 2011, s. 9). 
När en människa befinner sig i ett nytt möte kan det framgå att personen har egen-
skaper som utmärker denne från andra personer i gruppen. Dessa egenskaper ses som 
mindre önskvärd och blir därmed inte fullständiga för en människa, utan istället blir 
personen stigmatiserad (Goffman 2011, s. 10). Goffmans (2011) teori om stigma 
skulle kunna ha möjliggjort analyser samt diskussioner gällande barnhemmets position 
i den sociala miljön den befinner sig i. Vidare skulle spelreglernas påverkan inom den 
sociala miljön kunna vara intressant att analysera och diskutera, särskilt gällande 
huruvida personalen förhålla sig till dessa spelregler.  

Vidare kan det finnas brister i att studera en verksamhet under enbart två veckor, då 
tiden kanske inte räcker till för att kunna få en komplett bild av barnhemmet. Exem-
pelvis upplevde vi att de utmaningar som personalen lyfte var aktuella för dem i stun-
den. Vi upplevde att respondenterna hade svårare att se problem som var mindre aktu-
ella för dem under just vårt fältarbete. Deltagande observationerna fokuserar på det 
som händer i nuet (Aspers 2007, s. 107) och det vi observerade på barnhemmet är 
därmed kopplat till de aktuella tidpunkterna för observationstillfällena. Utifrån den 
aspekten tolkar vi att empirin är kopplad till en specifik tidpunkt och att materialet 
hade kunnat se annorlunda ut om studien genomförs vid ett annat tillfälle. Vidare kan 
det även finnas vissa brister i resultaten av den anledningen att personalen kan ha öns-
kat att framställa barnhemmet på ett särskilt sätt. Då vi studerade ett privat barnhem 
som livnär sig på sponsorer kan det påverka vilken bild de känner att de bör ge av 
Starlight Child Care Center. Därmed kan empirin ha färgats av den ekonomiska situat-
ion som barnhemmet befinner sig i.   

Slutligen vill vi lyfta fram tankegångar om hur vår roll i fältet kan ha formats av att vi 
kommer från ett priviligierat västerländskt samhälle och studerar en verksamhet i ett 
utvecklingsland. Utifrån den beskrivning som gavs om Nepal i kapitel två går det att se 
hur ett flertal grupper i det nepalesiska samhället befinner sig i olika former av utsatt-
het. Att barn är en särskilt utsatt grupp är tydligt utifrån den statistik och fakta som 
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presenterats vad gäller barns situation i Nepal. Barnhem kan således ses som en verk-
samhet som befinner sig i en svår och utsatt situation. Därav menar vi att det är av vikt 
att som forskare vara känslig och lyhörd för att det inte ska skapas en situation där stu-
dieobjektet känner sig utnyttjad i sin redan befintliga utsatthet. Vi strävade ständigt 
efter att skapa situationer som var utifrån personalens och barnens villkor, inte våra. 
Genom att arbeta utefter de etiska principerna syftade vi till att skapa en känsla av att 
personalen och flickorna hade kontroll över samt styrde situationer. Trots detta var det 
svårt att undvika att en hierarki skapades mellan oss och respondenterna, dels på grund 
av att vi kommer från ett annat land och dels för att vårt syfte var att studera persona-
len, inte att arbeta med dem. 

7.4 Vidare forskning 

Vi vill föreslå att vidare forskning bör fokusera på personalens perspektiv i olika for-
mer av arbete med barn. Detta anser vi vara ett relevant forskningsområde då vi under 
studiens gång kom fram till att det är ett relativt outforskat fält i ett flertal länder. Vi 
upptäckte att personalens perspektiv inom institutionell barnomsorg tycks vara ett sär-
skilt okänt område. Då såväl tidigare forskning som resultaten från vår studie pekar på 
att personalen är av stor betydelse för barns utveckling samt välmående så anser vi att 
det är en väsentlig målgrupp att rikta forskningens ögon mot. För att personal ska 
kunna ge barn bästa möjliga omsorg och förutsättningar skulle forskning med fokus på 
personal kunna synliggöra såväl brister som styrkor i deras arbete, vilket förhopp-
ningsvis kan bidra till utveckling samt förbättring av barnomsorg. Vidare forskning 
inom detta område skulle eventuellt kunna möjliggöra att upptäcka tidigare vilka fak-
torer som är av betydelse inom barnomsorg. Det vore även centralt att fokusera forsk-
ning på barns situation i Nepal då Childhood (2015) menar att naturkatastrofer ökar 
deras utsatthet på flera sätt. Forskning skulle kunna ha bäring av fokus på arbete med 
barns marginaliserade position för att kunna vidareutveckla olika former av insatser 
som skulle kunna bidra till en minskning av just denna problematik.  
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http://unicef.org.np/media-centre/press-releases/2015/05/31/nepal-earthquake-race-against-time-to-get-children-back-to-school-unicef
http://unicef.org.np/media-centre/press-releases/2015/05/31/nepal-earthquake-race-against-time-to-get-children-back-to-school-unicef
http://www.unicef.org/infobycountry/media_82328.html
http://www.unicef.org/infobycountry/media_82665.html
http://varldskoll.se/fattigdom-i-varlden-fakta-och-statistik-om-fattigdom/1676
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9. BILAGOR 
 

9.1 Information about research project 
 
Dear Child Care Center 
This is a letter that consist information about the research project that we aim to do 
during our time in Nepal. 
 
Our names are Victoria and Karin, we are students of social work at Linköpings uni-
versity in Sweden. We are staying in Nepal for two months to write the final exami-
nation report for our bachelor in social studies. During these two months we are go-
ing to gather enough information about the staff at your child care center to compile a 
report of approximate 50 pages, which will be written in swedish. We are cooperating 
with two swedish organizations, "Social Workers without Borders"; 
http://www.eng.socionomerutangranser.se, and "The association of street children in 
Nepal"; http://www.gatubarnnepal.net, which Eva Holmberg Tedert is a founder of. 
 
The focus for the research will be how the staff works at your childcare center. The 
main question is: How the staff works at a child care center in Nepal and how the 
staff thinks of their role at the child care center? Main focus will therefor be the staff 
and not the children. The research will consist of both interviews with the staff and 
observations of how the staffs work. We wish to do the interwiew with three persons. 
Observations include watching how the whole group of staff work and our participa-
tion in activities at the child care center. Interviews will consist individual conversa-
tions with us about their work and role at the childcare center. The interviews will 
both be recorded and notes will be taken, during the observations we will only take 
notes. All the notes and recordings will be used when we analyse the information for 
the report. These observations and interviews will be done during a period of approx-
imate two weeks in the beginning of April 2015. 
 
One precondition for this project is to have the staffs written and oral approval for 
both the observations and the interviews. The approval needs to include permission 
for us to follow the staffs daily work and activities, and also ask the staff questions. 
We also need an oral approval for the observation from the children. During the two 
months that the research project will be conducted can anyone at your organization 
tell us to cancel the project and stop the research for any possible reason. All infor-
mation that we gather about the child care center will only be used for the purpose of 
the research project. After we finished the report all notes and recordings will be de-
leted. The names of your organization, staff and children will of course not be men-
tioned in the report and everyone is going to be completely anonymous. At last the 
report will be published online at our university website and will therefor be official 
material and available for any person to read. 
 

http://www.eng.socionomerutangranser.se/
http://www.eng.socionomerutangranser.se/
http://www.gatubarnnepal.net/
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If you have any questions feel free to contact us at any time! 
 
Best regards Karin and Victoria. 
 
Contact: 
Karin Löf: karlo457@student.liu.se 
Victoria Lööf: viclo693@student.liu.se 
 
Supervisor: Mehek Muftee: mehek.muftee@liu.se 
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9.3 Paper of approval 
 
I hereby give my approval to participate in the research project in terms of the condi-
tions written in the information paper. I also give my approval for observations in-
cluding the children.  
 
Name 
______________________________________________________ 
 
Signature 
______________________________________________________ 
 
Date 
______________________________________________________ 
 
 
 
Name 
_______________________________________________________ 
 
Signature 
_______________________________________________________ 
 
Date 
_______________________________________________________ 
 
 
 
 
Name 
________________________________________________________ 
 
Signature 
________________________________________________________ 
 
Date  
________________________________________________________ 
 
Contact: 
Students 
Karin Löf: karlo457@student.liu.se 
Victoria Lööf: viclo693@student.liu.se 
 
Supervisor:  
Mehek Muftee: mehek.muftee@liu.se 
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9.3 Interview guide 
 
Research question: 
How do the staffs work at a childcare center in Nepal and how do the staffs think of 
their role at the childcare center? 
 
Questions 

• How long have you been working here? 
• How come that you work here? 
• How old are you? 

 
How do the staffs describe their work at the childcare center? 

• Would you like to describe your work and what you do at the childcare center? 
• Could you explain how a regular day at work is 
• Do you have some special shores? 
• Could you describe how you think of the whole staffs work? 
• Is there a difference between your work and the other staffs work?  
• How would you describe the cooperation between the staff? 

 
 

How do the staff work with the children? 
• Could you describe your work with the children?  
• How do you work with them and what do you do? 
• What is it that you find important in working with the children? 
• Is there anything you find hard or difficult in your work? (if so what?) 

 
How do the staff describe their role at the child care center? 

• Could you describe how you see yourself at the child care center? 
• Could you see yourself having some role at the child care center? 
• If you have some role – could you describe your thoughts about it? 
• Could you see your colleagues having some roles? 
• If you can see them having some roles – could you describe your thoughts 

about it?  
• Do you feel like you have any expectations on you from the other staff? 
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